
‹hó`````dG …QÉ```éàdG ¿ƒfÉ`````≤∏d Ió`````ëàŸG º```eC’G á```æ÷

 π«dO

»©jöûàdG ∫GÎ«°ùfhC’G

áfƒª°†ŸG äÓeÉ©ŸG ¿CÉ°ûH

 

*0982668*V.09-82668—October 2010—525

USD 85
ISBN 978-92-1-633056-9

∫Gô````à«```°ùfhC’G

É`°ùªædG ‘ ™Ñ oW

A.09.V.12 :™«ÑŸG ºbQ

IóëàŸG ·C’G äGQƒ°ûæe

á
fƒ

``ª
°†

Ÿ
G 
ä

Ó
```
e
É©

Ÿ
G 
¿
CÉ`
`°
û
H 

»
©
jô

``°
û
àd
G 
∫
GÎ

«`
`°
ù
fh

C’
G 
π
```
`«
dO

Ió`ëàŸG º`eC’G Ió`ëàŸG º`eC’G

09-82670_c1-4_mm.indd   1 10/2/10   6:21 PM



ميكن احل�سول على املزيد من املعلومات من اأمانة الأون�سيرتال على العنوان التايل:

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813
Internet: www.uncitral.org E-mail: uncitral@uncitral.org

09-82670_c1-4_mm.indd   2 10/2/10   6:21 PM



جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

دليل 

 الأون�سيرتال الت�رشيعي 

ب�ساأن املعامالت امل�سمونة

الأمم املتحدة

نيويورك، 2010



من�شورات الأمم املتحدة

A.09.V.12 رقم املبيع

ISBN 978-92-1-633056-9



iii

متهيد

التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  اإعداد  من  امل�سمونة  املعامالت  ب�ساأن  الت�رشيعي  الأون�سيرتال  دليل 

الدويل )الأون�سيرتال(. فقد نظرت اللجنة، يف دورتها الثالثة والثالثني، عام 2000، يف تقرير من الأمني العام 

عن الأعمال التي ميكن القيام بها م�ستقبال يف جمال قانون الئتمان امل�سمون (A/CN.9/475). ويف تلك الدورة، 

املنا�سب،  الوقت  واأنه ُعر�ض عليها يف  املهمة،  املوا�سيع  ال�سمانية من  امل�سالح  اأن مو�سوع  اللجنة على  اتفقت 

وخ�سو�سا بالنظر اإىل ال�سلة الوثيقة بني امل�سالح ال�سمانية وعمل اللجنة املتعلق بقانون الإع�سار، وطلبت اإىل 

)1(
الأمانة اأن تعّد تقريراً اآخر.

 .(A/CN.9/496) ويف الدورة الرابعة والثالثني، عام 2001، نظرت اللجنة يف تقرير اآخر من الأمني العام

التاأثري  اإىل  نظراً  وذلك  ال�سمانية،  امل�سالح  ب�ساأن  بعمل  ال�سطالع  �رشورة  على  الدورة  تلك  يف  اللجنة  واتفقت 

القت�سادي النافع لوجود قانون لالئتمان امل�سمون، وعهدت اإىل الفريق العامل ال�ساد�ض )املعني بامل�سالح ال�سمانية( 

 
)2(

مبهمة و�سع نظام قانوين فّعال للم�سالح ال�سمانية يف الب�سائع املتداولة يف الن�ساط التجاري، مبا فيها املخزون.

كما اأو�ست اللجنة بعقد حلقة تدار�ض نظراً للحاجة اإىل ا�ست�سارة املمار�سني واملنظمات من ذوي الدراية يف م�سمار 

 وُعقدت يف فيينا حلقة تدار�ض دولية ب�ساأن املعامالت امل�سمونة يف الفرتة من 20 اإىل 
)3(

قانون الئتمان امل�سمون.

22 اآذار/مار�ض 2002. ونظر الفريق العامل ال�ساد�ض، يف دورته الأوىل، املعقودة يف نيويورك من 2 اإىل 24 اأيار/

مايو 2002، يف تقرير حلقة التدار�ض.

العامل  الفريق  ولية  تف�سري  التو�ّسع يف  عام 2002، �رشورة  والثالثني،  دورتها اخلام�سة  اللجنة، يف  واأّكدت 

)4(
ل�سمان التو�سل اإىل و�سع ن�ض مرن بقدر منا�سب يتخذ �سكل دليل ت�رشيعي.

ونظر الفريق العامل ال�ساد�ض يف اأول م�رشوع لدليل املعامالت امل�سمونة، يف اأيار/مايو 2002. ووا�سل عمله 

 وكان اآخرها يف �سباط/فرباير 2007. وعالوة على ممثلي 
)5(

يف اإعداد الدليل عرب 12 دورة مدة كل منها اأ�سبوع،

الدول ال�ستني الأع�ساء يف اللجنة، �سارك م�ساركة ن�سطة يف الأعمال التح�سريية ممثلو الكثري من الدول الأخرى 

وعدد من املنظمات الدولية، احلكومية وغري احلكومية على ال�سواء. وتعاون الفريق العامل ال�ساد�ض تعاوناً وثيقاً مع 

الفريق العامل اخلام�ض )املعني بالإع�سار( من اأجل �سمان تن�سيق معاملة امل�سالح ال�سمانية يف �سياق الإع�سار مع 

 وعالوة على ذلك، تعاون الفريق العامل ال�ساد�ض عن كثب مع املكتب 
)6(

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار.

ق الفريق العامل ال�ساد�ض  الدائم ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض يف اإعداد الف�سل ب�ساأن تنازع القوانني. كما ن�سَّ

مع املعهد الدويل للقانون الدويل اخلا�ض )اليونيدروا( تفادياً للتداخل مع اتفاقية ال�سمانات الدولية على املعدات 

املنقولة )كيب تاون، 2001( ومع اتفاقية اليونيدروا ب�ساأن القواعد املو�سوعية املتعلقة بالأوراق املالية املودعة لدى 

و�سيط )جنيف، 2009(.

الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، الدورة اخلام�سة واخلم�سون، امللحق رقم 17 (A/55/17)، الفقرتان 459 و463.
 )1(

املرجع نف�سه، الدورة ال�ساد�سة واخلم�سون، امللحق رقم 17 والت�سويب )A/56/17 وCorr.3(، الفقرتان 351 و358.
 )2(

املرجع نف�سه، الفقرة 359.
 )3(

املرجع نف�سه، الدورة ال�سابعة واخلم�سون، امللحق رقم A/57/17( 17(، الفقرات 204-202.
 )4(

 A/CN.9/532و A/CN.9/531و A/CN.9/512 ترد تقارير الفريق العامل عن اأعماله خـــالل هــذه الــدورات الثنــتي ع�ســــرة يف الوثائـــق
 )5(

 .A/CN.9/620و A/CN.9/617و A/CN.9/603و A/CN.9/593و A/CN.9/588و A/CN.9/574و A/CN.9/570و A/CN.9/549و A/CN.9/543و

اإىل WP.31. ونظرت اللجنة يف تقارير الفريق العامل هذه يف   A/CN.9/WG.VI/WP.1 الوثائق وخالل هذه الدورات، نظر الفريق العامل يف 

دوراتها من اخلام�سة والثالثني اإىل الأربعني.

من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع .A.05.V.10 وورد تقريرا الدورتني امل�سرتكتني للفريقني العامليـن اخلامــ�ض وال�ســاد�ض يف الوثيقتني 
 )6(

A/CN.9/WG.V/و A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5 وخالل هاتني الدورتني، نظر الفريقان العامالن يف الوثائق .A/CN.9/550و A/CN.9/535
.A/CN.9/WG.V/WP.71و WP.70



iv

ونظرت اللجنة، يف دورتها التا�سعة والثالثني، عام 2006، يف تو�سيات دليل املعامالت امل�سمونة 

 وقد جرت املفاو�سات النهائية حول م�رشوع الدليل الت�رشيعي ب�ساأن 
)7(

واأقرت م�سمونها من حيث املبداأ.

املعامالت امل�سمونة اأثناء الدورة الأربعني لالأون�سيرتال، التي عقدت يف فيينا من 25 حزيران/يونيه اإىل 

الثاين(،  )اجلزء  الأول/دي�سمرب 2007  كانون   14 اإىل   10 ومن 
 )8(

الأول( )اجلزء  12 متوز/يوليه 2007 

 واعتمدت 
)9(

واعتُمد الن�ض بتوافق الآراء يف 14 كانون الأول/دي�سمرب 2007 )انظر املرفق الثاين-األف(.

اجلمعية العامة لحقا القرار 121/63 املوؤرخ 11 كانون الأول/دي�سمرب 2008 )انظر املرفق الثاين-باء(. 

واأعربت اجلمعية العامة يف ذلك القرار عن تقديرها لالأون�سيرتال لإمتامها واعتمادها دليل الأون�سيرتال 

الت�رشيعي ب�ساأن املعامالت امل�سمونة، وطلبت اإىل الأمني العام اأن ين�رش الدليل على نطاق وا�سع واأو�ست 

التي  الدولية،  التجارة  يف  امل�ستحقات  لإحالة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  وكذلك  الدليل  با�ستخدام  الدول 

تتج�ّسد مبادئها اأي�ساً يف الدليل.

الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، الدورة احلادية وال�ستون، امللحق رقم A/61/17( 17(، الفقرة 13. وورد م�رشوع الدليل يف 
 )7(

 Add.8 اإىل Add.5و A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و A/CN.9/WG.VI/WP.24و A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3 الوثـائق

.Add.2و Add.1و A/CN.9/611و

املرجع نفــ�سه، الدورة الثانية وال�ستون، امللحق رقم A/62/17 )Part I(( 17(، الفقرة 154. وورد مـ�رشوع الدليل يف الوثائق 
 )8(

 .Add.11 اإىل Add.1و A/CN.9/631
املرجع نف�سه، الدورة الثانية وال�ستون، امللحق رقم A/62/17 )Part II(( 17(، الفقرتان 99 و100. وورد م�رشوع الدليل يف 

 )9(

.Add.8 اإىل Add.1و A/CN.9/637و Add.3 اإىل A/CN.9/631/Add.1 الوثائق
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مقــّدمــــة

األف- الغر�ض من الدليل

1- �لغر�ض من دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة )وي�شار �إليه فيما يلي بعبارة 

تتعلق  قو�نني  )�أي   
)1(

�مل�شمونة للمعامالت  ع�رشية  قو�نني  و�شع  على  �لدول  م�شاعدة  هو  "�لدليل"( 
باملعامالت �لتي تُن�شئ حقا �شمانيا يف ممتلكات منقولة(، بغية تعزيز تو�فر �لئتمان �مل�شمون. ويق�شد 

بالدليل �أن يكون مفيد� للدول �لتي لديها حاليا قو�نني ناجعة وفّعالة للمعامالت �مل�شمونة، وكذلك �لدول 

�لتي لديها بالفعل قو�نني �شاحلة للتطبيق �لعملي ولكنها ترغب يف حتديث قو�نينها ومو�ءمتها مع قو�نني 

�لدول �لأخرى.

مز�يا  ق  حتقِّ �أن  ميكن  �ل�شليمة  �مل�شمونة  �ملعامالت  قو�نني  �أن  �فرت��ض  �إىل  �لدليل  2- وي�شتند 

�قت�شادية كبرية للدول �لتي تعتمدها، ومنها �جتذ�ب �لئتمان من �ملقر�شني �لوطنيني و�لأجانب وغريهم 

من مقّدمي �لئتمان، وتعزيز تنمية �ملن�شاآت �لتجارية �لوطنية )خ�شو�شا �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة( 

ومنوها، وزيادة �لتبادل �لتجاري بوجه عام. وتفيد هذه �لقو�نني �أي�شا �مل�شتهلكني بخف�ض �أ�شعار �ل�شلع 

ق هذه �لقو�نني �لأهد�ف �ملق�شودة منها  و�خلدمات وجعل �لئتمان �ل�شتهالكي �أي�رش منال. ولكي حتقِّ

حتقيقا كامال، يجب �أن تكون مدعومة بنظم ق�شائية و�آليات �إنفاذ �أخرى تت�شم بالكفاءة و�لفعالية. كما 

قانون  )مثل  �مل�شمونة  �ملعامالت  قو�نني  من  �مل�شتمدة  تر�عي �حلقوق  �إع�شار  بقو�نني  تُدعم  �أن  يجب 

�لإع�شار �ملو�شى به يف دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي لقانون �لإع�شار؛ ويُ�شار �إليه فيما يلي بعبارة "دليل 

)2(
�لأون�شيرت�ل لالإع�شار"(.

بة ميكن  3- وي�شعى �لدليل �إىل جتاوز �لختالفات بني �لنظم �لقانونية، ليعر�ض حلول عملية وجمرَّ

قبولها وتنفيذها يف �لدول ذ�ت �لتقاليد �لقانونية �ملتباينة )تقاليد �لقانون �ملدين و�لقانون �لعام وكذ� 

�ل�شيني و�لإ�شالمي وغريها( ويف �لدول ذ�ت �لقت�شاد�ت �لنامية �أو �لقت�شاد�ت �ملتقدمة �لنمو. وين�شّب 

ق مز�يا �قت�شادية عملية للدول �لتي تعتمدها. ويف حني يُحتمل �أن  تركيز �لدليل على �لقو�نني �لتي حتقِّ

عة ولكن حمدودة لتنفيذ هذه �لقو�نني، فاإن �لتجارب �لوفرية تدل  يتعنيَّ على �لدول �أن تتكبد تكاليف متوقَّ

على �أن �ملنافع �لتي جتنيها هذه �لدول يف �لأمدين �لق�شري و�لطويل من �ملتوقع �أن تفوق �لتكاليف بكثري.

�أم  �لأخ�شاب  قطع  �أم  �لتعدين  يف جمال  م�شتغلة  �أكانت  �شو�ء  �لتجارية،  �ملن�شاآت  جميع  4- وحتتاج 

�لزر�عة �أم �ل�شناعة �لتحويلية �أم �لتوزيع �أم تقدمي �خلدمات �أم جتارة �لتجزئة، �إىل ر�أ�ض مال عامل 

كالبنك  منظمات  �أجرتها  در��شات  خالل  من  ثبت،  وقد  �ل�شوق.  يف  بنجاح  وتناف�ض  وتنمو  تعمل  لكي 

و�مل�رشف  �لآ�شيوي  �لتنمية  �لدويل وم�رشف  �لنقد  و�شندوق  �لدويل(  )�لبنك  و�لتعمري  لالإن�شاء  �لدويل 

م�شطلح "�ملعاملة �مل�شمونة"، مثله يف ذلك مثل م�شطلحات ومفاهيم عديدة �أخرى يف �لدليل، م�رشوح يف �لباب باء من 
 )1(

�ملقدمة. ولذ� فقد يرغب �لقارئ يف �لرجوع �إىل ذلك �لباب عند قر�ءة �لدليل.

من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع .A.05.V.10 ويتناول �لف�شل �لثاين ع�رش من �لدليل �أثر �لإع�شار على �حلقوق �ل�شمانية 
 )2(

بطريقة �شاملة تتو�فق مع دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار. وهكذ� فالتو�شيات �لأ�شا�شية �مل�شتمدة من دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار و�ملتعلقة 

على وجه �خل�شو�ض باحلقوق �ل�شمانية مدرجة يف �لف�شل �لثاين ع�رش من هذ� �لدليل، مع بع�ض �لتو�شيات �لإ�شافية �لتي تتناول 

مبزيد من �لتف�شيل �مل�شائل �لتي يناق�شها دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار ولكنها لي�شت مو�شوعا لتو�شيات يف ذلك �لدليل.
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�لأوروبي لالإن�شـــاء و�لتعــمري، �أّن �لئتــمان �مل�شمون من �أكرث �لو�شائل فعالية لــتوفري ر�أ�ض �ملــال �لـــعامل 

للموؤ�شـــ�شات �لتجارية.

5- و�لعامل �لرئي�شي يف فعالية �لئتمان �مل�شمون هو �أنه يتيح للمن�شاآت �لتجارية ��شتخد�م �لقيمة 

لأن  تقل  فاملخاطرة  ين.  �لدَّ �شد�د  بعدم  �لد�ئن  على  �ملخاطرة  لتقليل  كو�شيلة  موجود�تها  يف  �لكامنة 

�لئتمان �مل�شمون مبوجود�ت يتيح للد�ئنني ��شتخد�م تلك �ملوجود�ت كم�شدر �آخر ل�شرتد�د �أمو�لهم يف 

حال عدم �شد�د �للتز�م �مل�شمون. ومع ت�شاوؤل هذه �ملخاطرة يف ت�شور �لد�ئنني �ملحتملني يف �ملعاملة 

�لئتمانية �ملقرتحة، يكون من �لأرجح �أن يكونو� على ��شتعد�د لتقدمي �لئتمان و�أن يزيدو� من مقد�ره 

�أو يخف�شو� تكلفته.

6- ووجود نظام قانوين يدعم �ملعامالت �لئتمانية �مل�شمونة �أمر بالغ �لأهمية يف �حلد من �ملخاطر 

�ملت�شورة للمعامالت ويف تعزيز تو�فر �لئتمان �مل�شمون عموما. فالئتمان �مل�شمون �أي�رش تو�فر� للمن�شاآت 

�لتجارية �ملوجودة يف �لدول �لتي لديها قو�نني كفوؤة وفّعالة تكفل ح�شول �لد�ئنني �مل�شمونني على نتائج 

مت�شقة وقابلة للتنبوؤ يف حال عدم قيام �ملدينني بال�شد�د. ومن �لناحية �لأخرى تزد�د تكلفة �لئتمان عادة 

يف �لدول �لتي يعني فيها عدم وجود تلك �لقو�نني �أن �لد�ئنني يت�شورون �أّن �ملخاطر �ملرتبطة باملعامالت 

�لئتمانية عالية، لأّن �لد�ئنني ي�شرتطون تعوي�شا �أكرب من �أجل تقييم �ملخاطر �لز�ئدة وحتّملها. ويف بع�ض 

�لدول، �أدى عدم وجود نظام ُكفء وفّعال للمعامالت �مل�شمونة، �أو عدم وجود نظام قانوين لالإع�شار 

�ل�شغرية  �لتجارية  للمن�شاآت  �لئتمان  تو�فر  على  تقريبا  �لق�شاء  �إىل  �ل�شمانية،  باحلقوق  فيه  يُعرتف 

و�ملتو�شطة، وكذلك للم�شتهلكني.

�إيجابي يف �لزدهار  تاأثري  ز �لئتمان �مل�شمون  يُعزِّ �لذي  �لقانوين  للنظام  �أن يكون  �أي�شا  7- وميكن 

ومنوها.  �ملنفردة  �لتجارية  �ملن�شاآت  تاأ�شي�ض  على  م�شاعدة  من  يـــوفره  مبا  لــلدولة،  �لعام  �لقت�شادي 

ومن ثم فاإن �لدول �لتي لي�ض لديها نظام ُكفء وفّعال للمعامالت �مل�شمونة قد حترم نف�شها من منافع 

�قت�شادية قّيمة.

�ملعامالت  قو�نني  �شوغ  �مل�شمون،  �لئتمان  تو�فر  وجه  �أف�شل  على  يعزز  لكي  �لدليل،  8- ويقرتح 

ن �ملن�شاآت �لتجارية من �لنتفاع �إىل �أق�شى حد ممكن من �لقيمة �لكامنة يف  �مل�شمونة على نحو ميكِّ

موجود�تها �ملنقولة من �أجل �حل�شول على �لئتمان. ويف هذ� �ل�شدد، يعتمد �لدليل مفهومني من �أكرث 

�ل�شماين  نفاذ �حلق  �أولهما هو مفهوم  �مل�شمونة.  للمعامالت  �لناجحة  �لقو�نني  �ملفاهيم جوهرية يف 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة )باعتباره مفهوماً متميز�ً عن مفهوم �لنفاذ بني �لطرفني(. ومن �لعنا�رش �لرئي�شية 

على  �إ�شعار  ت�شجيل  من خالل  �لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  ب�شيطة  �آلية  وجود  �ملفهوم  لهذ� 

نحو �رشيع وزهيد �لتكلفة. �أما �ملفهوم �لثاين فهو مفهوم �لأولوية. وي�شمح هذ� �ملفهوم بوجود متز�من 

حلقوق �شمانية ذ�ت �أولويات خمتلفة يف �ملوجود�ت ذ�تها. وهذ� يتيح للمن�شاأة �لتجارية �أن ت�شتغّل قيمة 

موجود�تها �إىل �أق�شى حد ممكن يف �حل�شول على �ئتمان م�شمون من �أكرث من د�ئن و�حد با�شتخد�م 

�أولوية حقه �ل�شماين.  �أن يعرف مدى  �ملوجود�ت ذ�تها ك�شمان، كما يتيح لكل د�ئن، يف �لوقت ذ�ته، 

وهذ�ن �ملفهومان يبحثهما �لف�شالن �لثالث و�خلام�ض من �لدليل بالتف�شيل.

9- و�لنظام �لقانوين �ملتوخى يف �لدليل هو نظام د�خلي بحت. فالدليل موّجه �إىل �مل�رّشعني �لوطنيني 

�أّن  �إىل  بالنظر  �أنه  بيد  �مل�شمونة.  باملعامالت  �ملتعلقة  �لد�خلية  قو�نينهم  �إ�شالح  يف  ينظرون  �لذين 

�ملعامالت �مل�شمونة تتعلق يف كثري من �لأحيان باأطر�ف وموجود�ت كائنة يف دول خمتلفة فاإن �لدليل 

�لقائمة على حق  �ل�شمانية  و�لأدو�ت  �ل�شمانية  باحلقوق  �لعرت�ف  م�شاألة  �إىل معاجلة  �أي�شا  ي�شعى 

لها(  �لتمويلي  �لإيجار  �مللمو�شة وعمليات  �ملوجود�ت  �مللكية يف  ترتيبات �لحتفاظ بحق  �مللكية )مثل 

�لتي تكون قد �أُن�شئت فعليا يف دول �أخرى. وهذ� �لعرت�ف من �شاأنه �أن ميّثل حت�شينا ملحوظا ل�شالح 
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ت�شيع يف  ما  كثري�  و�لتي  حاليا،  �لدول  من  كثري  �لنافذة يف  بالقو�نني  مقارنة  �حلقوق  تلك  �أ�شحاب 

�إطارها تلك �حلقوق حاملا تُنقل �ملوجود�ت �ملرهونة عرب �حلدود �لوطنية، ومن �شاأنه �أي�شا �أن ي�شهم 

�إ�شهاما كبري� يف ت�شجيع �لد�ئنني على تقدمي �لئتمان يف �ملعامالت �لعابرة للحدود، وهذه نتيجة ميكن 

�أن تعزز �لتجارة �لدولية.

10- وي�شعى �لدليل، يف كل �أجز�ئه، �إىل �إقامة تو�زن بني م�شالح �ملدينني وم�شالح �لد�ئنني )�شو�ء �أكانو� 

م�شمونني �أم مميَّزين �أم غري م�شمونني(، و�لأطر�ف �لأخرى �ملتاأثرة )مثل �مل�شرتين و�شائر من تُنقل �إليهم 

�ملوجود�ت �ملرهونة(، و�لدولة. ويعتمد �لدليل يف هذ� �مل�شعى �لفر�شية �ملنطقية �لتي تدعمها �شو�هد 

جتريبية وفرية و�لتي ت�شري �إىل �أن جميع �لد�ئنني �شيتقبلون مثل هذ� �لنهج �ملتو�زن، �لذي �شي�شجعهم 

بالتايل على تقدمي �لئتمانات، ما د�مت �لقو�نني )و�لبنى �لتحتية �لقانونية و�حلكومية �لد�عمة لها( 

متّكن �لد�ئنني من تقييم خماطرهم مب�شتوى عال من �إمكانية �لتنبوؤ وبثقة من �أنهم �شيح�شلون يف نهاية 

�لأد�ء من جانب  �أو عدم  �ل�شد�د  �ملرهونة يف حال عدم  للموجود�ت  �لقيمة �لقت�شادية  �ملطاف على 

�ملدين. ومن �ل�رشوري لهذ� �لتو�زن �أن يكون هناك تن�شيق وثيق بني �لنظم �لقانونية �خلا�شة باملعامالت 

�مل�شمونة و�لنظم �لقانونية �خلا�شة بالإع�شار، مبا يف ذلك �لأحكام �ملتعلقة مبعاملة �حلقوق �ل�شمانية 

يف حال �إعادة تنظيم �ملن�شاأة �أو ت�شفيتها. و�إ�شافة �إىل ذلك فاإّن بع�ض �ملدينني، ومنهم مثال �مل�شتهلكون 

�ملدينون، يحتاجون �إىل تد�بري حماية �إ�شافية. ومن ثم فعلى �لرغم من �أن �لنظام �لذي يتوخاه �لدليل 

�أ�شكال عديدة من �ملعامالت �ل�شتهالكية فاإنه ل يُق�شد به �أن يعلو على قو�نني حماية  �شينطبق على 

�مل�شتهلكني �أو �أن ي�شوغ �شيا�شات حلماية �مل�شتهلكني، حيث �إّن هذه �مل�شائل تتناولها عادة ت�رشيعات �أخرى.

11- وعلى نف�ض �ملنو�ل، يعالج �لدليل �أي�شا ما �أُبدي من �شو�غل تتعلق بالئتمان �مل�شمون. ومن تلك 

�أولوية يف �ملطالبة بجميع موجود�ت �شخ�ض ما �أو جميعها تقريبا  �ل�شو�غل �أن �إعطاء �لد�ئن حقا ذ� 

قد يبدو �أنه يحد من قدرة ذلك �ل�شخ�ض على �حل�شول على �لتمويل من م�شادر �أخرى. ومنها �أي�شا 

�حتمال متّكن �لد�ئن �مل�شمون من ممار�شة نفوذ مفرط على �ملن�شاأة، من حيث �أنه قد ي�شتويل على ما 

لدى �ملن�شاأة من موجود�ت مرهونة، �أو يهدد بال�شتيالء عليها، يف حال عدم �ل�شد�د. وثمة �شاغل ثالث 

هو �أن �لد�ئنني �مل�شمونني قد يقومون يف بع�ض �حلالت باإنفاذ حقوقهم يف كل موجود�ت �ل�شخ�ض �أو 

معظمها يف حال �إع�شاره ويرتكون �لقليل للد�ئنني غري �مل�شمونني، �لذين قد ل يكون بو�شعهم �أن ي�شاومو� 

للح�شول على حق �شماين يف تلك �ملوجود�ت. ويناق�ض �لدليل هذه �ل�شو�غل، ويقرتح حلول متو�زنة يف 

�حلالت �لتي يظهر فيها �أن لل�شو�غل �أ�شبابا وجيهة.

12- ويرتكز �لدليل على �لأعمال �ل�شابقة �لتي ��شطلعت بها �لأون�شيرت�ل ومنظمات �أخرى. وت�شمل تلك 

�لأعمال �لقانون �لنموذجي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة، �لذي فرغ �مل�رشف �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري 

 و�ملبادئ �لأ�شا�شية لقانون �ملعامالت �مل�شمونة، �لتي فرغ �مل�رشف �لأوروبي 
)3(

من �إعد�ده يف عام 1994؛

�ملالية،  �لأور�ق  �شوؤون  ينّظم  �لذي  �ملوّحد  و�لقانون   
)4(

1997؛ عام  يف  �إعد�دها  من  و�لتعمري  لالإن�شاء 

 و�لدر��شات �ملتعلقة 
)5(

�لذي �أعّدته �ملنظمة �ملعنية مبو�ءمة قو�نني �لأعمال يف �أفريقيا يف عام 1997؛

بالإع�شار و�إ�شالح قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة يف �آ�شيا، ودليل �شجالت �ملنقولت، �لذي �أعّده م�رشف 

�عتمدت يف  �لتي  �لدولية،  �لتجارة  �مل�شتحقات يف  لإحالة  �ملتحدة  �لأمم  و�تفاقية   
)6(

�لآ�شيوي؛ �لتنمية 

�لقانون �لنموذجي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة، �لذي ن�رشه �مل�رشف �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري يف لندن عام 1994.
 )3(

.www.ebrd.com/country/sector/law/st/core/model/core.htm )4(

.www.ohada.com/textes.php?categorie=458 )5(

 Law andملجلد �لأول )ني�شان/�أبريل 2000(، و� ،Law and Policy Reform at the Asian Development Bank 2000 نظر�
 )6(

 Law and Policy Reform atملجلد �لثاين )كانون �لأول/دي�شمرب 2000(، و� ،Policy Reform at the Asian Development Bank 2000
the Asian Development Bank — A Guide to Movables Registries )كانون �لأول/دي�شمرب 2002(.
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 و�لتفاقية ب�شاأن 
)7(

عام 2001 )يُ�شار �إليها فيما يلي بعبارة "�تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات"(؛

�ل�شمانات �لدولية على �ملعّد�ت �ملنقولة، �لتي �عتُمدت يف عام 2001، و�لربوتوكولت ذ�ت �ل�شلة �مللحقة 

 وقانون منظمة �لدول �لأمريكية �لنموذجي للمعامالت �مل�شمونة للبلد�ن �لأمريكية، �لذي �أُعّد يف 
)8(

بها؛

 و�لتفاقية �خلا�شة بالقانون 
)10(

 ودليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار، �لذي �أُكمل يف عام 2004؛
)9(

عام 2002؛

موؤمتر  �عتمدها  �لتي  و�شيط،  �ملوجودة يف حوزة  �ملالية  بالأور�ق  �ملتعلقة  بع�ض �حلقوق  �ملنطبق على 

لهاي للقانون �لدويل �خلا�ض يف عام 2002؛ )ي�شار �إليها فيما يلي بعبارة "�تفاقية لهاي ب�شاأن �لأور�ق 

 و�تفاقية �ليونيدرو� ب�شاأن �لقو�عد �ملو�شوعية �ملتعلقة بالأور�ق �ملالية �ملودعة لدى و�شيط 
)11(

�ملالية"(؛
)12(

)جنيف، 2009(.

�مل�شطلحات  تف�شري  عليها  يقوم  �لتي  �ملبادئ  و�لتف�شري،  �مل�شطلحات  ب�شاأن  باء،  �لباب  13- ويورد 

�مل�شتخدمة يف �شلب �لدليل. وتُعر�ض �مل�شطلحات �لرئي�شية يف �مل�رشد �لذي يت�شدر �لدليل، حيث يُ�رشح 

م �لباب جيم �أدناه ملحة عامة عن خمتلف �أنو�ع  �ملعنى �لدقيق �لذي تدل عليه تلك �مل�شطلحات. ويقدِّ

�ملمار�شات �لتمويلية �لتي يهدف �لدليل �إىل تناولها، على �لنحو �لذي توجد به هذه �لأنو�ع يف �لعديد 

من �لدول �ليوم. و�لهدف من ذلك هو تو�شيح جمموعة من �ملعامالت �لئتمانية �لتي ترمي تو�شيات 

�لدليل �إىل تناولها. و�لباب د�ل �أدناه مكر�ض لبيان �لأهد�ف �لرئي�شية و�ل�شيا�شات �لأ�شا�شية �لتي ي�شتند 

�إليها �لنظام �لفعال و�لُكفء للمعامالت �مل�شمونة. و�لأهد�ف �لرئي�شية �لو�ردة يف �لباب د�ل-1 م�شتمّدة 

من در��شة �لأهد�ف �لرئي�شية للت�رشيعات �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة، ��شتناد� �إىل �لأعمال �لتي تقوم 

ب�شاأن  نف�شها  �لأون�شيرت�ل  �أعمال  �لنا�شئة من  �لإ�شافية  بالعتبار�ت  �لأخرى، وم�شتكملة  �ملنظمات  بها 

�لتي  �لأ�شا�شية  �ل�شيا�شات  �شل�شلة من  تُعر�ض  �أدناه،  �لباب د�ل-2  بامل�شتحقات و�لإع�شار. ويف  �لتمويل 

توّجه تو�شيات �لدليل. وهذه �ل�شيا�شات مبينة من �أجل ت�شليط �ل�شوء على �ل�شمات �لرئي�شية للدليل �لتي 

ميكن �أن متثل خروجا عن �لقو�نني �حلالية للعديد من �لدول، وتوفري �شلة تربط بني �لأهد�ف �لرئي�شية 

�لعامة و�لتو�شيات �ملحددة �لو�ردة يف �لدليل.

14- ويبحث �لباب هاء عدد� من �مل�شائل ذ�ت �ل�شلة بتنفيذ قانون جديد للمعامالت �مل�شمونة. فيتناول 

�لباب هاء-2 م�شاألة �لكيفية �لتي ميكن للدول �أن ت�شمن بها �أن �لت�رشيعات �لتي ت�شنُّها باتباع تو�شيات 

�لدليل �شتدمج بفعالية يف �لإطار �لقانوين �لقائم. ويناق�ض �لباب هاء-3 كيف ميكن �أن تنفذ تو�شيات 

�لدليل على نحو يت�شق مع جمموعة متنوعة من �أ�شاليب �ل�شياغة �لت�رشيعية، بينما يقرتح �لباب هاء-4 

عدد� من �خلطو�ت �لالحقة للتنفيذ، �لتي قد ترغب �لدول يف �تخاذها ل�شمان �أن يكون قانون �ملعامالت 

�مل�شمونة �ملنّقح فّعالً يف �ملمار�شة �لعملية. وتختتم �ملقدمة بالتو�شية �لأوىل للدليل، �لتي تبني �لأهد�ف 

�لرئي�شية �لتي ينبغي �أن تتبعها �لدول يف �شن قانون للمعامالت �مل�شمونة يت�شم بالكفاءة و�لفعالية.

باء- امل�سطلحات والتف�سري

�أجل كفالة  15- تتقاطع يف قانون �ملعامالت �مل�شمونة عدة فروع من �لقانون �لوطني. ولذلك، ومن 

�لو�شوح و�لتقليل �إىل �حلد �لأدنى من �شوء �لفهم، يعتمد �لدليل م�شطلحات دقيقة للتعبري عن �ملفاهيم 

.A.04.V.14 من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )7(

�تفاقية كيب تاون وبروتوكول �لطائر�ت، �أعمال ووقائع موؤمتر كيب تاون �لدبلوما�شي، عام 2006، و�ملعهد �لدويل لتوحيد 
 )8(

�لقانون �خلا�ض )�ليونيدرو�(، روما.

.www.oas.org/dil/cidip-vi-securedtransactions_eng.htm )9(

�نظر �حلا�شية 2 �أعاله.
 )10(

 ،2006 �خلا�ض،  �لدويل  للقانون  لهاي  موؤمتر  �ملالية،  �لأور�ق  �لثــاين،  �ملجـــلد   ،)2002( ع�رشة  �لتا�شــعة  �لدورة  وقائـــع 
 )11(

.http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=72

.www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm )12(
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�لتي ي�شتند �إليها نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لفّعال. ولي�شت �لتعابري �مل�شتخدمة م�شتمدة من �أي نظام 

قانوين معنّي. وحتى عندما يبدو �أن �لتعبري هو نف�ض �لتعبري �مل�شتخدم يف قانون وطني معنّي )�شو�ء �أكان 

قانوناً للمعامالت �مل�شمونة �أم �أي قانون �آخر(، ل يرمي �لدليل �إىل �عتماد معنى ذلك �لتعبري ح�شبما 

هو و�رد يف ذلك �لقانون �لوطني. وبدل من ذلك، ومن �أجل تي�شري �لتفاهم �لدقيق �مل�شتقل عن �أي نظام 

قانوين وطني معنّي، يقدم �لدليل تعاريف للم�شطلحات �لرئي�شية �مل�شتخدمة فيه )�نظر �أدناه(. ويُق�شد 

من هذه �لتعاريف �أن متّكن قر�ء �لدليل من فهم تو�شياته بطريقة مت�شقة، وتزويدهم بقائمة م�شطلحات 

نات �لدليل.  م�شرتكة و�إطار مفاهيمي م�شرتك. وهي لذلك مكّون جوهري من مكوِّ

16- ويتوقف نطاق كل تو�شية وحمتو�ها على �مل�شطلحات �ملُ�شتخَدمة فيها. ومن �ملهم، عندما ت�شرتع 

ل  �إذ� كانت ل ت�شكِّ �لدول قانونا للمعامالت �مل�شمونة، �أن تعرف �مل�شطلحات و�ملفاهيم تعريفا و�فيا، 

وجه  على  فيها  م�رشوحة  م�شطلحات  �لتو�شيات  بع�ض  وت�شتخدم  �لوطني.  �لقانون  من  جزء�  بالفعل 

ت�شتخدم  �لتي  �لتو�شيات  �لتف�شيل يف  �أدناه مبّينة مبزيد من  فة  �ملعرَّ �لتعابري  �أن بع�ض  �لتحديد. كما 

تلك �مل�شطلحات �أو يف ف�شول �لدليل ذ�ت �ل�شلة. و�لو�شع �ملثايل هو �أن تدرج �لدول هذه �مل�شطلحات 

و�ملفاهيم بب�شاطة يف �لقانون �جلديد، مع تغيري �لت�شميات عند �لقت�شاء ولكن مع �حلفاظ على �مل�شمون 

و�ملفاهيم. وبدل من ذلك، ميكن �أن تنظر �لدول يف �عتماد �ملعاين كما هي معّرفة يف �لدليل كاأ�شا�ض 

ل�شوغ �لتعاريف يف �لقانون �لذي ي�شرتع تو�شيات �لدليل. ويف �حلالتني كلتيهما، ميكن �أن ي�شاعد ذلك 

�إىل �حلد  تف�شري� موّحد�ً  �لت�رشيع �جلديد  وتف�شري  �مل�شمون،  �ملق�شودة يف  �لتغيري�ت غري  تفادي  على 

�لأق�شى، وتعزيز مو�ءمة قانون �ملعامالت �مل�شمونة.

17- ويف تو�شيات �لدليل، ل يق�شد باحلرف "�أو" �أن يكون ح�رشي �لدللة؛ و�شيغة �ملفرد ت�شمل �شيغة 

�جلمع �أي�شا، و�لعك�ض �شحيح؛ ول يُق�شد بالعبارتني "ت�شمل" و"مبا يف ذلك" �أن ت�شري� �إىل قائمة كاملة 

�ل�شمول؛ ويدل �لفعل "يجوز" على �ل�شماح يف حني �أن �لفعل "ينبغي" يدل على �لأمر، ويجب �أن تُف�رّش 

و"مبا يف  ت به �لعبارتان "ت�شمل"  على �لنحو ذ�ته �لذي ُف�رشِّ و"على �شبيل �ملثال"  و"ِمثل"  �لتعابري "كـ" 

ذلك". وينبغي تف�شري �لتعبري "�لد�ئنون" على �أنه ي�شمل �لد�ئنني يف �لدولة �مل�شرتعة و�لد�ئنني �لأجانب 

على �ل�شو�ء، ما مل يُذكر خالف ذلك. وينبغي تف�شري �لإ�شار�ت �إىل "�ل�شخ�ض" على �أنها ت�شمل �لأ�شخا�ض 

يف  "�حلق  �إىل  و�لإ�شار�ت  ذلك.  خالف  يُذكر  مل  ما  �ل�شو�ء،  على  �لعتباريني  و�لأ�شخا�ض  �لطبيعيني 

�ملمتلكات" تُف�رشَّ على �أنها ت�شري �إىل �حلق يف �ملوجود�ت )�حلق �لعيني( يف مقابل �حلق �ل�شخ�شي.

ح �أن  18- وقد تختار بع�ض �لدول تنفيذ تو�شيات �لدليل ب�شن قانون �شامل و�حد )وهي طريقة يُرجَّ

تُف�شي �إىل �لت�شاق و�إىل تفادي �أخطاء �لإغفال �أو �شوء �لفهم(. وقد ت�شعى دول �أخرى �إىل تعديل جمموعة 

كامل جمموعة  �إىل  �لدليل  وي�شري  �شتى.  قو�نني  يف  دة  حُمدَّ قو�عد  باإدر�ج  �لقائمة  �لقانونية  قو�عدها 

�لقو�عد �ملو�شى بها، �أيا كانت �لطريقة �ملختارة للتنفيذ، بعبارة "�لقانون" �أو "هذ� �لقانون".

19- وي�شتخدم �لدليل �أي�شا تعبري "�لقانون" يف �شياقات �أخرى خمتلفة. وبا�شتثناء �حلالت �لتي يُن�ض 

فيها �رش�حة على خالف ذلك، ففي كل �أجز�ء �لدليل: )�أ( تدل جميع �لإ�شار�ت �إىل �لقانون على �لقانون 

�لت�رشيعي وغري �لت�رشيعي على �ل�شو�ء؛ )ب( وتدل جميع �لإ�شار�ت �إىل �لقانون على �لقانون �لد�خلي، 

با�شتثناء قو�عد تنازع �لقو�نني )بغية تفادي �لإحالة �إىل �لقانون �لد�خلي(؛ )ج( وتدل جميع �لإ�شار�ت �إىل 

"قانون �آخر" على كامل جمموعة قو�نني �لدولة )�شو�ء �أكانت مو�شوعية �أم �إجر�ئية( ما عد� تلك �لتي 
جت�ّشد �لقانون �لذي يحكم �ملعامالت �مل�شمونة )�شو�ء �أكانت موجودة من قبل �أم �ُشنَّت �أو ُعّدلت موؤخر� 

عمال بتو�شيات �لدليل(؛ )د( وتدل جميع �لإ�شار�ت �إىل "�لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول" 

لي�ض فقط على قانون خا�ض �أو جمموعة قو�عد قانونية خا�شة تُ�شمى "قانون �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول"، 
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بل ت�شمل �أي�شا جميع قو�نني �لعقود و�شائر �لقو�نني �لعامة �لتي قد ت�رشي على �ملعامالت �أو �حلالت 

�لإ�شار�ت  وجميع  )هـ(  �مل�شابهة(؛  �لعبار�ت  على  ذ�تها  �لقاعدة  )وتنطبق  للتد�ول  قابل  ب�شك  �ملتعلقة 

�إىل "قانون �لإع�شار" هي �شاملة باملثل، لكنها ل تدل �إل على �لقانون �لذي قد يكون منطبقا على بدء 

�إجر�ء�ت �لإع�شار وت�شيريها.

20- وحتدد �لتعاريف �لو�ردة �أدناه �مل�شطلحات �لرئي�شية �مل�شتخدمة و�ملعنى �لأ�شا�شي �ملعطى لها يف 

د معنى �مل�شطلحات مبزيد من �لدقة عندما ت�شتخدم يف �لف�شول �ملختلفة. كما �أن تلك  �لدليل. ويحدَّ

�لف�شول تُعرِّف وت�شتخدم م�شطلحات �إ�شافية )وذلك مثال كما يف حالة �لف�شل �لثاين ع�رش �ملتعلق باأثر 

�لإع�شار يف �حلق �ل�شماين(. وينبغي قر�ءة هذه �مل�شطلحات �لإ�شافية مقرتنة بالتو�شيات ذ�ت �ل�شلة. 

وفيما يلي �مل�شطلحات �لرئي�شية �لو�ردة يف �لدليل ومعانيها �لأ�شا�شية:

يعني �تفاقا بني �مل�رشف �لوديع و�ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، مثبتا بكتابة  "�تفاق �ل�شيطرة" 
 يو�فق مبوجبه �مل�رشف �لوديع على �تباع تعليمات �لد�ئن �مل�شمون بخ�شو�ض �شد�د 

)13(
موّقعة،

�لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف دون مو�فقة �إ�شافية من �ملانح؛

�مل�شتخدم  �أو �مل�شطلح  �أيا كان �شكله  �تفاقا بني �ملانح و�لد�ئن،  يعني  "�لتفاق �ل�شماين" 
للتعبري عنه، ين�شئ حقا �شمانيا. وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا �لتفاق 

)14(
على �لنقل �لتام مل�شتحق رغم �أن �لنقل �لتام مل�شتحق ل ي�شمن �لوفاء بالتز�م؛

"�تفاق �ملعاو�شة" يعني �تفاقا بني طرفني �أو �أكرث ين�ض على و�حد �أو �أكرث من �لأمور �لتالية:

)�أ(  �لت�شوية �ل�شافية ملدفوعات م�شتحقة بالعملة ذ�تها ويف �لتاريخ ذ�ته �شو�ء بالتجديد 

�أو بطريقة �أخرى؛ �أو

)ب( عند �إع�شار طرف �أو تق�شريه على نحو �آخر، �إنهاء جميع �ملعامالت �جلارية بقيمتها 

�لإحاللية �أو بقيمتها �ل�شوقية �ملن�شفة، وحتويل �ملبالغ �ملتاأتية من هذ� �لإنهاء �إىل عملة و�حدة 

ومعاو�شتها يف دفعة و�حدة من جانب طرف �إىل �لطرف �لآخر؛ �أو

)ج( مقا�شة �ملبالغ �ملح�شوبة على �لنحو �ملبنيَّ يف �لفقرة �لفرعية )ب( �أعاله يف �إطار 

)15(
�تفاقني �أو �أكرث من �تفاقات �ملعاو�شة؛

"�إجر�ء�ت �لإع�شار" تعني �لإجر�ء�ت �جلماعية �خلا�شعة لإ�رش�ف حمكمة �لإع�شار، و�ملتخذة 
�إما بغر�ض �إعادة �لتنظيم و�إما بغر�ض �لت�شفية؛

"�لإحالة" تعني �إن�شاء حق �شماين يف م�شتحق ي�شمن �شد�د �لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر. 
وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا �لنقل �لتام مل�شتحق و�إن كانت �لإحالة �لتي 

)16(
متثل نقال تاما للم�شتحق ل ت�شمن �شد�َد �لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر؛

لالطالع على معنى م�شطلح "�لكتابة �ملوّقعة" يف �شياق �خلطابات �لإلكرتونية، �نظر �لتو�شيتني 11 و12.
 )13(

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين"، وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )14(

�نظر �لفقرة �لفرعية )ل( من �ملادة 5 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات يف �لتجارة �لدولية )"�تفاقية �لأمم 
 )15(

.)A.04.V.14 ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات"( )من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع�

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين"، وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )16(
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 ويف حالة 
)17(

"�لإحالة �لالحقة" تعني �إحالة يجريها �ملحال �إليه �لأول �أو �أي حُمال �إليه �آخر.
�لإحالة �لالحقة، يكون �ل�شخ�ض �لذي يجري تلك �لإحالة هو �ملحيل ويكون �ل�شخ�ض �لذي جُترى 

�إليه �لإحالة هو �ملحال �إليه؛

)18(
"�لإ�شعار" يعني خطابا مكتوبا؛

"�لإ�شعار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا يحّدد ب�شكل معقول �مل�شتحق �ملحال وهوية �ملحال 
)19(

�إليه؛

"�لإقر�ر"، فيما يتعلق باحلق يف تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل، يعني �أّن 
�لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �لذي �شي�شّدد �أو �شيعطي قيمة بطريقة �أخرى عند 

�ملطالبة بال�شد�د )"�ل�شحب"( مبقت�شى تعهد م�شتقل قد قام، من تلقاء نف�شه �أو بالتفاق، باأحد 

�أمرين:

)�أ( �أقّر �أو قبل )�أيا كان �شكل �إثبات �لإقر�ر �أو �لقبول( باإن�شاء حق �شماين )�شو�ء �ُشّمي 

�إحالة �أو غري ذلك( يف �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل ل�شالح �لد�ئن 

�مل�شمون؛ �أو

)ب( �لتزم بال�شد�د �إىل �لد�ئن �مل�شمون �أو باإعطائه بطريقة �أخرى قيمة عند �ل�شحب 

مبقت�شى تعهد م�شتقل؛

"�للتز�م �مل�شمون" يعني �لتز�ما م�شمونا بحق �شماين؛

"�لأولوية" تعني �أف�شلية حق �ل�شخ�ض على حق مطالب مناف�ض يف جني �ملنفعة �لقت�شادية 
حلقه �ل�شماين؛

�أو  تثبيتا خلطاب �عتماد،  �أو  �أو �شامنا(،  يعني خطاب �عتماد )جتاريا  �مل�شتقل"  "�لتعهد 
كفالة م�شتقلة )مبا يف ذلك �لكفالة �مل�رشفية �مل�شتحقة �لدفع عند �لطلب �أو عند �أول طلب �أو 

�لكفالة �ملقابلة(، �أو �أي تعهد �آخر معرتف باأنه تعهد م�شتقل مبقت�شى �لقانون �أو قو�عد �ملمار�شة، 

مثل �تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالكفالت �مل�شتقلة وخطابات �لعتماد �ل�شامنة، و�لأعر�ف 

�لدولية،  �ل�شامنة  �ملمار�شات  وقو�عد  �مل�شتندية،  بالعتماد�ت  �ملتعلقة  �ملوّحدة  و�ملمار�شات 

و�لقو�عد �ملوحدة للكفالت �مل�شتحقة عند �لطلب؛

"�حل�شاب �مل�رشيف" يعني �حل�شاب �ملحتفظ به لدى م�رشف وميكن �إيد�ع �أمو�ل فيه. وهذ� 
�لدخار  ح�شابات  وكذلك  �جلارية،  �حل�شابات  من  وغريها  �ل�شيكات  ح�شابات  ي�شمل  �مل�شطلح 

وح�شابات �لإيد�ع �ملحددة �لأجل. وي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملحّولة �إىل 

�مل�رشف على �شبيل �لوفاء �ملرتقب بالتز�م �شد�د �آجل كان �مل�رشف قد �لتزم به، و�حلق يف تقا�شي 

�لأمو�ل �ملحولة �إىل �مل�رشف يف �شكل �شمانة نقدية تكفل �لوفاء بالتز�م م�شتحق للم�رشف طاملا 

كان لل�شخ�ض �لذي يحول تلك �لأمو�ل حق فيها، �إذ� كان �لقانون �لوطني يعترب �لتز�م �مل�رشف 

�نظر �لفقرة �لفرعية )ب( من �ملادة 2 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )17(

بخ�شو�ض �ملعادلني �لإلكرتونيني مل�شطلحي "كتابة" و"كتابة موّقعة"، �نظر �لتو�شيتني 11 و12.
 )18(

بخ�شو�ض وقت نفاذ �لإ�شعار بالإحالة، �نظر �لتو�شية 118.
 )19(
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ح�شابا م�رشفيا. ول ي�شمل هذ� �مل�شطلح �حلق �ملُثْبت ب�شك قابل للتد�ول يف مطالبة �مل�رشف 

بال�شد�د؛

)م�شطلح ينح�رش ��شتخد�مه يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي �إز�ء  "حق �لحتفاظ بامللكية" 
متويل �لحتياز( يعني حق �لبائع يف موجود�ت ملمو�شة )غري �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو �مل�شتند�ت 

�لقابلة للتد�ول( وفقا لرتتيب مع �مل�شرتي ل تنقل مبقت�شاه ملكية هذه �ملوجود�ت �مللمو�شة )�أو ل 

د �جلزء �ملتبقي من ثمن �ل�رش�ء؛ تنقل بال رجعة( من �لبائع �إىل �مل�شرتي �إىل �أن يُ�شدَّ

"حق �لإيجار �لتمويلي" )م�شطلح ل يُ�شتخدم �إل يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي �إز�ء متويل 
�مل�شتند�ت  �أو  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  �ملوؤجر يف موجود�ت ملمو�شة )غري  يعني حق  �لحتياز( 

�لقابلة للتد�ول( تكون مو�شع �تفاق تاأجريي يق�شي بحدوث ما يلي يف نهاية �لإيجار:

)�أ(  ي�شبح �مل�شتاأجر تلقائيا مالك �ملوجود�ت �لتي هي مو�شوع �لإيجار؛ �أو

)ب( يكون يف �إمكان �مل�شتاأجر �أن ميتلك �ملوجود�ت بدفع ما ل يزيد عن �شعر رمزي؛ �أو

)ج( ي�شبح للموجود�ت ما ل يزيد عن قيمة متبقية رمزية.

وي�شمل هذ� �مل�شطلح �تفاق �لإيجار مع خيار �ل�رش�ء لحقا، و�إن مل ي�رش �إليه ��شميا على �أنه 

�إيجار، �رشيطة �أن ي�شتويف �رشوط �لفقرة �لفرعية )�أ( �أو )ب( �أو )ج(؛

"حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل" يعني �حلق يف تلقي مبلغ م�شتحق �أو 
كمبيالة مقبولة �أو �شد�د موؤّجل �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة يتعني، يف كل من هذه �حلالت، �أن ي�شّدده 

�أو ينّفذه �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �لذي يعطي قيمة وفاء ل�شحب مبقت�شى 

تعهد م�شتقل. وي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا �حلق يف تقا�شي مبلغ يف �إطار �رش�ء �مل�رشف �ملد�ول 

�شكا �أو م�شتند� قابال للتد�ول مقابل تقدمي �شند يفي بال�رشوط. ول ي�شمل هذ� �مل�شطلح:

)�أ( �حلق يف �ل�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل، �أو

)20(
)ب( ما يُتقا�شى عند قبول تعهد م�شتقل؛

"�حلق �ل�شماين" يعني حق ملكية يف موجود�ت منقولة يُن�شاأ بالتفاق وي�شمن �شد�د �لتز�م 
�أو �لوفاء به على نحو �آخر، ب�رشف �لنظر عما �إذ� كان �لطرفان قد �أ�شمياه حقا �شمانيا. ويف �شياق 

�لنهج �لوحدوي �إز�ء متويل �لحتياز، ي�شمل هذ� �مل�شطلح �حلقوق �ل�شمانية �حليازية و�حلقوق 

�ل�شمانية غري �حليازية على �ل�شو�ء، ولكنه يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي �إز�ء متويل �لحتياز، 

ل ي�شمل حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي. رغم �أن �لنقل �لتام مل�شتحق ل ي�شمن 

�شد�د �لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر. وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا 

 ول ي�شمل هذ� �مل�شطلح �حلق �ل�شخ�شي جتاه كفيل 
)21(

حق �ملنقول �إليه يف �لنقل �لتام مل�شتحق.

�أو �شخ�ض �آخر م�شوؤول عن �شد�د �للتز�م �مل�شمون؛

يختلف �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل )باعتباره �ملوجود �ملرهون �لأ�شلي( عن 
 )20(

�حلق �ل�شماين يف "عائد�ت" )وهو مفهوم �أ�شا�شي يف �لدليل( �ملوجود�ت �مل�شمولة بالدليل )�نظر م�شطلح "�لعائد�ت" و�لتو�شية 19(. 

ومن ثم فاإن ما يُتقا�شى، عند قبول )�أْي، نتيجة تقدمي �شند يفي بال�رشوط مبوجب( تعهد م�شتقل، ي�شكل "عائد�ت" �حلق يف تقا�شي 

�لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل.

�نظر �لتو�شية 3 و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )21(
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"�حلق �ل�شماين �حليازي" )م�شطلح ُم�شتخدم يف �شياق كال �لنهجني �لوحدوي وغري �لوحدوي 
�إز�ء متويل �لحتياز( يعني حقا �شمانيا يف موجود�ت ملمو�شة )غري �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو 

�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول( ي�شمن �للتز�م ب�شد�د �أي جزء مل ي�شّدد من ثمن �رش�ء �ملوجود�ت �أو 

ما على نحو �آخر لتمكني �ملانح من �حتياز �ملوجود�ت.  ي�شمن �لتز�ما �آخر معقود� �أو �ئتمانا مقدَّ

ولي�ض �رشوريا �أن يُ�شمى �حلق �ل�شماين �حليازي بهذ� �ل�شم. ففي �إطار �لنهج �لوحدوي، ي�شمل 

هذ� �مل�شطلح حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي )وهما م�شطلحان م�شتخدمان يف 

�شياق �لنهج غري �لوحدوي(؛

"حوزة �لإع�شار" تعني موجود�ت �ملدين �خلا�شعة لإجر�ء�ت �لإع�شار؛

"�حليازة" )با�شتثناء كيفية ��شتخد�م هذ� �مل�شطلح يف �لتو�شيات 28 و51-53 فيما يتعلق 
مُب�شدر �مل�شتند �لقابل للتد�ول( تعني فقط �حليازة �لفعلية ملوجود�ت ملمو�شة من ِقبل �شخ�ض �أو 

وكيل لذلك �ل�شخ�ض �أو موظف لديه، �أو من ِقبل �شخ�ض م�شتقل يقر باأنه يحتفظ بهذه �ملوجود�ت 

ل�شالح ذلك �ل�شخ�ض. وهي ل ت�شمل �حليازة غري �لفعلية �ملو�شوفة بعبار�ت من قبيل �حليازة 

�ل�شتدللية �أو �ل�شورية �أو �لعتبارية �أو �لرمزية؛

"�لد�ئن �مل�شمون" يعني �لد�ئن �لذي ميلك حقا �شمانيا. وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل 
هذ� �مل�شطلح �أي�شا �ملنقول �إليه يف عملية �لنقل �لتام مل�شتحق رغم �أن �لنقل �لتام مل�شتحق ل ي�شمن 

)22(
�لوفاء بالتز�م؛

"�لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي" )م�شطلح ُم�شتخدم يف �شياق كال �لنهجني �لوحدوي 
�لد�ئن �مل�شمون �لذي ميلك حقا �شمانيا �حتيازيا.  �إز�ء متويل �لحتياز( يعني  وغري �لوحدوي 

وي�شمل هذ� �مل�شطلح يف �شياق �لنهج �لوحدوي �لبائع �أو �ملوؤجر �لتمويلي �ملحتفظ بحق �مللكية 

)وهما م�شطلحان م�شتخدمان يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي(؛

لأغر��ض  ��شتخد�مها  ينوي  �أو  �ملانح  ي�شتخدمها  �لتي  �ل�شلع  تعني  �ل�شتهالكية"  "�ل�شلع 
�شخ�شية �أو عائلية �أو منـزلية؛

"�ل�شيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف توجد:

)�أ( تلقائيا عند �إن�شاء حق �شماين، �إذ� كان �مل�رشف �لوديع هو �لد�ئن �مل�شمون؛ �أو

)ب( �إذ� كان �مل�رشف �لوديع قد �أبرم �تفاق �شيطرة مع �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون؛ �أو 

)ج( �إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون هو �شاحب �حل�شاب؛

"�ل�شيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل توجد:

�ل�شخ�ض  �أو  �ملثبِّت  �أو  �لكفيل/�ملُ�شدر  كان  �إذ�  �ل�شماين  �حلق  �إن�شاء  عند  )�أ( تلقائيا 

�مل�شّمى هو �لد�ئن �مل�شمون؛ �أو 

)ب( �إذ� قّدم �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �إقر�ر� ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون؛

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين" وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )22(
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ى" يعني م�رشفا �أو �شخ�شا �آخر حمّدد �لهوية يف �لتعّهد �مل�شتقل با�شمه �أو  "�ل�شخ�ض �ملُ�َشمَّ
نوعه )"�أيُّ م�رشف يف �لبلد �شني"، مثال( ب�شفته م�شّمى لإعطاء قيمة مبقت�شى تعّهد م�شتقل، 

�أو  �أي م�رشف  قيود  بدون  �ملتاح  �مل�شتقل  �لتعّهد  ويعني يف حال  �مل�شّمى،  لذلك  وفقا  ويت�رشف 

�شخ�ض �آخر؛

"�ل�شك �لقابل للتد�ول" يعني �شكا ميّثل حقا يف �ل�شد�د، مثل �ل�شيك �أو �ل�شفتجة )�لكمبيالة( 
�أو �ل�شند �لإذين، وي�شتويف �رشوط قابلية �لتد�ول مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة 

)23(
للتد�ول؛

"�لعائد�ت" تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق باملوجود�ت �ملرهونة، مبا يف ذلك ما يُتلقى نتيجة 
للبيع �أو غريه من �أ�شكال �لت�رشف �أو �لتح�شيل، �أو تاأجري �أحد �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لرتخي�ض 

با�شتخد�مه، وعائد�ت �لعائد�ت، و�لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت، و�أرباح �لأ�شهم، و�لأرباح 

�ملوّزعة، وعائد�ت �لتاأمني، و�ملطالبات �لنا�شئة عن وجود عيوب يف �أحد �ملوجود�ت �ملرهونة �أو 

)24(
تعّر�شه للتلف �أو �لهالك؛

"�لعقد �لأ�شلي" يعني، يف �شياق �مل�شتحق �ملن�شاأ بالتعاقد، �لعقد �ملربم بني �ملحيل و�ملدين 
بامل�شتحق وين�شاأ عنه �مل�شتحق؛

"�لعقد �ملايل" يعني �أي معاملة �آنية �أو �آجلة �أو م�شتقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�شية تتعلق باأ�شعار 
فائدة �أو �شلع �أو عمالت �أو �أ�شهم �أو �شند�ت �أو موؤ�رش�ت �أو �أي �شك مايل �آخر، و�أي معاملة �إعادة 

�رش�ء �أو معاملة �إقر��ض �أور�ق مالية، و�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله جُترى 

)25(
يف �لأ�شو�ق �ملالية، و�أي توليفة من �ملعامالت �ملذكورة �أعاله؛

"�لكتلة �أو �ملنتج" تعني �ملوجود�ت �مللمو�شة غري �لنقود �لتي تكون مرتبطة �أو متحدة ماديا 
مبوجود�ت ملمو�شة �أخرى �إىل حد �أنها فقدت معه هويتها �مل�شتقلة؛

"�لكفيل/�ملُ�شدر" يعني �أي م�رشف �أو �شخ�ض �آخر يُ�شدر تعّهد� م�شتقال؛

"�ملانح" يعني �ل�شخ�ض �لذي ين�شئ حقا �شمانيا �إما ل�شمان �لتز�مه هو �أو �لتز�م �شخ�ض 
�حلق �ل�شماين   ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �إز�ء متويل �لحتياز، ي�شمل م�شطلح "مانح" 

)26(
�آخر.

�أُعّد هذ� �لدليل على �شوء �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول �ملتخذة �ل�شكل �لورقي، وذلك نظر�ً ملا 
 )23(

ينطوي عليه �إن�شاء معادل �إلكرتوين لل�شكوك �لورقية �لقابلة للتد�ول من �شعوبة كبرية. بيد �أنه ل ينبغي �أن يُفهم من ذلك �أن �لدليل 

يثني عن ��شتخد�م �ملعادلت �لإلكرتونية لل�شكوك �لورقية �لقابلة للتد�ول �أو �مل�شتند�ت �لورقية �لقابلة للتد�ول. ومن ثم فاإن �لدولة 

�مل�شرتعة �لتي تود معاجلة هذه �مل�شاألة �شتحتاج �إىل و�شع قو�عد خا�شة. ولل�شبب ذ�ته ل تعالج �تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة با�شتخد�م 

�خلطابات �لإلكرتونية يف �لعقود �لدولية مو�شوع �ملعادل �لإلكرتوين لل�شكوك �لورقية �لقابلة للتد�ول. )�نظر من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، 

رقم �ملبيع A.07.V.2، �ملذكرة �لتف�شريية، �لفقرة 7(.

�نظر �لفقرة �لفرعية )ي( من �ملادة 5 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )24(

�نظر �لفقرة �لفرعية )ك( من �ملادة 5 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات؛ و�نظر �أي�شا �مل�شطلح ذ� �ل�شلة يف دليل 
 )25(

�لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي لقانون �لإع�شار )"دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار"( )من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع A.05.V.10(. و�لق�شد من 

�لإ�شارة يف هذ� �مل�شطلح �إىل "�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله جُترى يف �لأ�شو�ق �ملالية" هو �أن تكون جميع �أنو�ع 

�ملعامالت �لتي جُترى يف �لأ�شو�ق �ملالية م�شمولة بهذ� �مل�شطلح. ويت�شم هذ� �مل�شطلح باملرونة وي�شمل �أي معاملة جترى يف �لأ�شو�ق 

�ملالية وتتقرر فيها حقوق �ل�شد�د بالإحالة �إىل: )�أ( فئات �ملوجود�ت �لأ�شا�شية؛ �أو )ب( �لتد�بري �لكمية للمجازفة �لقت�شادية �أو �ملالية 

�أو �لقيمة �ملقرتنة بو�قعة �أو حدث طارئ. ومن �لأمثلة على ذلك �ملعامالُت �لتي تتقرر فيها حقوق �ل�شد�د بالإحالة �إىل �لإح�شاء�ت 

�ملتعلقة بالطق�ض، �أو ر�شوم �ل�شحن، �أو كمية �لنبعاثات �مل�شموح بها، �أو �لإح�شاء�ت �لقت�شادية.

�نظر م�شطلح "�ملدين".
 )26(
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�حليازي �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر �لتمويلي �ملحتفظ بحق �مللكية. وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل 

هذ� �مل�شطلح �أي�شا �ملحيل يف عملية �لنقل �لتام مل�شتحق رغم �أن �ملحيل يف عملية �لنقل �لتام 

)27(
مل�شتحق ل يحيل �مل�شتحق �شماناً للوفاء بالتز�م؛

"�ملثبِّت" يعني م�رشفا �أو �شخ�شا �آخر ي�شيف تعّهده �مل�شتقل �إىل �لتعّهد �مل�شتقل �ل�شادر عن 
)28(

�لكفيل/�ملُ�شدر؛

)29(
"�ملُحال �إليه" يعني �ل�شخ�ض �لذي يُحال �إليه م�شتحق؛

�إجر�ء�ت  �ملخت�شة مبر�قبة  �لق�شائية  �أو غري  �لق�شائية  �ل�شلطة  تعني  �لإع�شار"  "حمكمة 
�لإع�شار �أو �لإ�رش�ف عليها؛

"�ملحيل" يعني �ل�شخ�ض �لذي يُحيل م�شتحقا؛

"�ملخزون" يعني �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملعدة للبيع �أو �لإيجار يف �ل�شياق �ملعتاد لعمل �ل�شخ�ض 
وكذلك �ملو�د �خلام و�ملو�د غري �ملكتملة �لتجهيز )قيد �لتجهيز(؛

"�ملدين" يعني �ل�شخ�ض �لذي يتعني عليه �لوفاء بالتز�م م�شمون، وهو ي�شمل �مللتزم �لثانوي، 
مثل كفيل �للتز�م �مل�شمون. وقد يكون �ملدين �أو ل يكون هو �ل�شخ�ض �لذي ين�شئ �حلق �ل�شماين 

)�نظر م�شطلح "�ملانح" �أعاله(؛

"�ملدين بامل�شتحق" يعني �ل�شخ�ض �مل�شوؤول عن �شد�د �مل�شتحق، وي�شمل �لكفيل �أو �أي �شخ�ض 
)30(

�آخر م�شوؤول ثانويا عن �شد�د �مل�شتحق؛

يعني حقا يف تقا�شي �لتز�م نقدي، با�شتثناء حقوق �ل�شد�د �ملثبتة ب�شك قابل  "�مل�شتحق" 
�لأمو�ل  تقا�شي  تعّهد م�شتقل و�حلق يف  �ملتاأتية مبقت�شى  �لعائد�ت  تقا�شي  للتد�ول و�حلق يف 

)31(
�ملودعة يف ح�شاب م�رشيف؛

"�مل�شتند �لقابل للتد�ول" يعني م�شتند� ميثِّل حقا يف ت�شلّم موجود�ت ملمو�شة، مثل �إي�شال 
�مل�شتودع �أو �شند �ل�شحن، وي�شتويف �رشوط قابلية �لتد�ول مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت 

�لقابلة للتد�ول؛

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين" وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )27(

�لعتماد  �مل�شتقلة وخطابات  بالكفالت  �ملتعلقة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  من   6 �ملادة  من  )هـ(  �لفرعية  �لفقرة  مع  �ت�شاقا 
 )28(

�ل�شامنة )من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع A.97.V.12(، يوّفر �لتثبيت للم�شتفيد خيار مطالبة �ملثبِّت بال�شد�د وفقا لأحكام و�رشوط 

�لتعّهد �مل�شتقل �ملثبَّت بدل من مطالبة �لكفيل/�ملُ�شدر.

و"�ملحيل" و"�لإحالة"، �نظر �أي�شا �لفقرة �لفرعية )�أ( من �ملادة 2 من �تفاقية �لأمم  لالطالع على تعاريف "�ملحال �إليه" 
 )29(

�ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.

�نظر �أي�شا �لفقرة �لفرعية )�أ( من �ملادة 2 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات. و�لكفيل يف �إطار كفالة تبعية 
 )30(

لي�ض مدينا فح�شب بامل�شتحق �لذي كفل �شد�ده، بل هو مدين �أي�شا بامل�شتحق �لذي متثله �لكفالة، لأن �لكفالة �لتبعية هي بحد ذ�تها 

م�شتحق )�أي �أّن هناك م�شتحقني �ثنني(.

�نظر �لفقرة �لفرعية )�أ( من �ملادة 2 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات. و�جلدير باملالحظة �أّن �لتفاقية ل 
 )31(

تنطبق �شوى على �مل�شتحقات �لتعاقدية يف حني �أن �لدليل ينطبق على �مل�شتحقات غري �لتعاقدية �أي�شا )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق 

�لنطباق، �لفقرة 6(؛ وبخ�شو�ض ��شتثناء �لود�ئع �مل�رشفية وخطابات �لعتماد و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، �نظر �لفقرتني �لفرعيتني 

2 )و( و2 )ز( و�لفقرة 3 تباعا من �ملادة 4 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
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"ُم�شدر" �مل�شتند �لقابل للتد�ول يعني �ل�شخ�ض �مللزم بت�شليم �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة 
بهذ� �مل�شتند مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول، �شو�ء كان �أو مل يكن ذلك 

�ل�شخ�ض قد و�فق على �لوفاء بجميع �للتز�مات �لنا�شئة عن ذلك �مل�شتند؛

 يعني د�ئنا للمانح يناف�ض د�ئنا �آخر للمانح له حق �شماين يف موجود�ت 
"�ملطالب �ملناف�ض")32(

مرهونة مملوكة للمانح، وي�شمل:

)�أ( د�ئنا �آخر لديه حق �شماين يف نف�ض �ملوجود�ت �ملرهونة )�شو�ء بو�شفها موجود�ت 

مرهونة �أ�شلية �أو عائد�ت(؛ �أو

�لتمويلي  �ملوؤجر  �أو  �لبائع  �لحتياز،  متويل  �إز�ء  �لوحدوي  غري  �لنهج  �شياق  )ب( يف 

للموجود�ت �ملرهونة ذ�تها �لذي �حتفظ بحق ملكيتها؛ �أو

)ج( د�ئنا �آخر للمانح لديه حق يف نف�ض �ملوجود�ت �ملرهونة؛ �أو

 �أو
)33(

)د( ممثل �لإع�شار يف �إجر�ء�ت �إع�شار �ملانح؛

)هـ( �أي �شخ�ض ي�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة �أو تُنقل �إليه تلك �ملوجود�ت )مبا يف ذلك 

م�شتاأجرها �أو �ملرخ�ض له با�شتخد�مها(؛

تعني معاملة تن�شئ حقا �شمانيا. وتي�شري� لالإحالت �ملرجعية، ي�شمل  "�ملعاملة �مل�شمونة" 
)34(

هذ� �مل�شطلح �أي�شا �لنقل �لتام مل�شتحق رغم �أن �لنقل �لتام مل�شتحق ل ي�شمن �لوفاء بالتز�م؛

"�ملعّد�ت" تعني �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي ي�شتخدمها �ل�شخ�ض يف ت�شغيل من�شاأته؛

"�ملعرفة" تعني �ملعرفة �لفعلية ل �ملعرفة �ل�شتدللية؛

تعني موجود�ت ملمو�شة مرتبطة ماديا مبمتلكات غري  �ملنقولة"  �ملمتلكات غري  "ملحقات 
منقولة �إىل حد يجعل قانون �لدولة �لتي توجد فيها �ملمتلكات غري �ملنقولة يعاملها كممتلكات غري 

منقولة، رغم �أنها مل تفقد هويتها �مل�شتقلة؛

"ملحقات �ملوجود�ت �ملنقولة" تعني موجود�ت ملمو�شة مرتبطة ماديا مبوجود�ت ملمو�شة 
�أخرى ولكنها مل تفقد هويتها �مل�شتقلة؛

"�مللكية �لفكـــرية" تعـــني حقـــوق �لتاأليـــف و�لن�شـــر و�لعالمات �لتجارية وبــــــر�ء�ت �لخــــرت�ع 
فكرية  ملكية  يُعـــترب  �آخر  موجـــود  و�أي  و�لت�شاميم  �لتجارية  و�لأ�شـــر�ر  �خلدمـــة  وعالمــــات 

لإحالة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  من   5 �ملادة  من  )م(  �لفرعية  �لفقرة  �أي�شاً  �نظر  �ملناف�ض"،  "�ملطالب  بخ�شو�ض م�شطلح 
 )32(

�مل�شتحقات.

يف �لف�شل �ملتعلق باأثر �لإع�شار يف �حلق �ل�شماين )�لف�شل �لثاين ع�رش من �لدليل(، ��شتُعمل �لتعبري "�إع�شار �ملدين" لدو�عي 
 )33(

�لت�شاق مع �مل�شطلحات �مل�شتعملة يف دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار.

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين" وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )34(
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مبقتــــ�شى �لقانون �لوطـــني للــــدولة �مل�شرتعة �أو مبقت�شى �تفاق دويل تكـــون �لدولة �مل�شــــرتعة 

)35(
طرفا فيه؛

"ممثل �لإع�شار" يعني �ل�شخ�ض �أو �لهيئة، مبا يف ذلك �ملعنّي منهما ب�شفة موؤقتة، �ملاأذون لأي 
منهما يف �إجر�ء�ت �لإع�شار �أن يدير �إعادة تنظيم حوزة �لإع�شار �أو ت�شفيتها؛

"�ملوجود�ت غري �مللمو�شة" تعني كل �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة غري �ملوجود�ت �مللمو�شة، وهي 
ت�شمل �حلقوق غري �ملادية و�مل�شتحقات و�حلقوق يف �لوفاء بالتز�مات �أخرى غري �مل�شتحقات؛

�أو غري �مللمو�شة �خلا�شعة حلق �شماين.  تعني �ملوجود�ت �مللمو�شة  "�ملوجود�ت �ملرهونة" 
)36(

وي�شمل هذ� �مل�شطلح �أي�شا �مل�شتحق �لذي خ�شع للنقل �لتام؛

فئات  ومن  �ملنقولة.  �ملادية  �ملوجود�ت  �أ�شكال  من  �شكل  كل  تعني  �مللمو�شة"  "�ملوجود�ت 
�ملوجود�ت �مللمو�شة �ملخزون و�ملعّد�ت و�ل�شلع �ل�شتهالكية و�مللحقات و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول 

و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول و�لنقود؛ 

"�لنقود" تعني �لعملة �لتي تاأذن �أي دولة حاليا با�شتخد�مها كعملة قانونية. وهي ل ت�شمل 
�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف �أو �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، من قبيل �ل�شيكات.

جيم- اأمثلة للممار�سات التمويلية التي ي�سملها الدليل

21- ت�شتخدم حاليا على نطاق �لعامل جمموعة و��شعة من �ملعامالت �مل�شمونة. وبع�ض هذه �ملعامالت 

مو�شوف �رش�حة يف �لقو�نني �لوطنية باأنه معامالت م�شمونة، يف حني �أن �لبع�ض �لآخر غري مو�شوف 

بذلك. ومن �أجل تقدمي �شورة عامة عري�شة عن جمموعة �لأحو�ل �لتي ميكن �أن يوجد فيها �لئتمان 

�مل�شمون وعن �ملمار�شات �لتمويلية �لتي يق�شد من �لدليل �أن ي�شجعها، يرد �أدناه و�شف لطائفة متنوعة 

�أن  يجب  معّينة  نقاط  لإي�شاح  �لأمثلة  هذه  �إىل  �لدليل  ي�شري  �حلالت،  من  عدد  ويف  �ملمار�شات.  من 

يعاجلها نظام �ملعامالت �مل�شمونة �ملت�شم بالكفاءة و�لفعالية. غري �أن من �ملهم �أن نالحظ �أن هذه �لأمثلة 

ل متثل �شوى عدد قليل من �لأ�شكال �لعديدة للمعامالت �مل�شمونة �مل�شتخدمة حاليا. ويجب �أن يكون 

نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشي مرنا مبا يكفي ل�شتيعاب �أ�شاليب �لتمويل �حلالية وكذلك �لأ�شاليب 

�جلديدة �لتي �شتن�شاأ حتما يف �مل�شتقبل.

1- متويل �حتياز �ملخزون و�ملعد�ت

22- كثري� ما حت�شل �ملن�شاآت �لتجارية على �لتمويل ل�رش�ء خمزون �أو معّد�ت. ويف كثري من �حلالت، 

يتوىل توفري �لتمويل بائع �ملخزون �أو �ملعد�ت �مل�شرت�ة. ويف حالت �أخرى يتوىل ُمقِر�ض توفري �لتمويل. 

�لق�شد من م�شطلح "�مللكية �لفكرية" هو كفالة �ت�شاق �لدليل مع قو�نني �مللكية �لفكرية ومعاهد�تها، مع �إيالء �لحرت�م 
 )35(

يف �لوقت ذ�ته حلق �مل�رشِّعني يف �لدولة �لتي ت�شرتع تو�شيات �لدليل يف مو�ءمة معنى هذ� �مل�شطلح مع قانون تلك �لدولة و�لتز�ماتها 

�لدولية. ويجوز للدولة �مل�شرتعة �أن ت�شيف �إىل هذه �لقائمة �أو تُ�شقط منها �أنو�عا من �مللكية �لفكرية جلعلها ممتثلة للقانون �لوطني. 

�لفكرية  للملكية  �لعاملية  للمنظمة  �ملن�شئة  �لتفاقية  قبيل  �تفاقات من  �إىل  �لإحالة  �لدولية هو  �لتفاقات  �إىل  �لإ�شارة  و�لق�شد من 

�أن هذه �مل�شطلحات، و�لتو�شيات  �أجل تو�شيح  و�لتفاق �ملتعلق باجلو�نب �لتجارية حلقوق �مللكية �لفكرية )�تفاق "تريب�ض"(. ومن 

�لتي ت�شري �إليها، ت�رشي فقط على �ملوجود�ت �مللمو�شة )ولي�ض على �ملوجود�ت غري �مللمو�شة مثل �مللكية �لفكرية(، �أُ�شري يف م�شطلحات 

"�حلق �ل�شماين �لحتيازي" و"حق �لحتفاظ بامللكية" و"حق �لإيجار �لتمويلي"، �إىل "�ملوجود�ت �مللمو�شة". ويف م�شطلح "�مل�شتحق"، 
تو�شيحا للفهم باأّن هذ� �مل�شطلح و�لتو�شيات �ملت�شلة بامل�شتحقات ي�رشيان فقط على  مل يُ�رش �إىل "�لوفاء باللتز�مات غري �لنقدية" 

�ض مبوجب ترخي�ض تعاقدي با�شتغالل ملكية فكرية. �مل�شتحقات، ولي�ض، مثال، على حقوق �ملرخ�ض لـه �أو �لتز�مات �ملرخِّ

�نظر م�شطلح "�حلق �ل�شماين" وكذلك �لتو�شية 3، و�لتعليق ذ� �ل�شلة.
 )36(
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للبائع  تابعا  �أخرى  يكون يف حالت  قد  ولكنه  م�شتقال،  ثالثا  �لأحيان طرفا  بع�ض  �ملُقر�ض يف  ويكون 

)�رشكة متويل ين�شئها �لبائع لت�شجيع �ملبيعات وتي�شريها(. ويحتفظ �لبائع بحق ملكية �ملخزون �أو �ملعد�ت 

�شماناً لدفع ثمن �ل�رش�ء. وبدلً من ذلك، مينح �ملُقر�ض حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي ��شرتيت 

ل�شمان �شد�د �لئتمان �أو �لقر�ض.

لل�شناعة  23- وفيما يلي مثال على متويل �لحتياز. يتعلق �ملثال ب�رشكة هي �ل�رشكة "�ألف باء جيم" 

�لتحويلية )�ألف باء جيم(، وثالثة بائعني خمتلفني )ب-1 وب-2 وب-3(، وموؤّجر معد�ت )م-1(، ومقر�ض 

مايل )م م-1(. وتود �ل�رشكة "�ألف باء جيم"، �لتي ت�شنع �لأثاث، �حل�شول على خمزونات ومعّد�ت معّينة 

من  فهو  وبالتايل  خام،  مادة  )وهو  �رش�ء طالء  يف  �ل�رشكة  وترغب  �شناعية.  عمليات  ل�شتخد�مها يف 

�ملخزون( من �لبائع "ب-1". كما تود �ل�رشكة �رش�ء ثّقابات �شغطية معّينة )وهي من �ملعّد�ت( من �لبائع 

"ب-2"، و�شيور دو�رة معّينة )وهي معد�ت �أي�شا( من �لبائع "ب-3". و�أخري�، تود �ل�رشكة "�ألف باء جيم" 
��شتئجار معّد�ت حا�شوبية معّينة من �ملوؤّجر "م-1".

24- ويق�شي �تفاق �ل�رش�ء �ملعقود مع �لبائع "ب-1" باأن تدفع �ل�رشكة "�ألف باء جيم" ثمن �رش�ء �لطالء 

يف غ�شون ثالثني يوما من تاريخ �إر�شال فاتورة �لبائع "ب-1" �إليها، ومتنح �ل�رشكة �لبائع "ب-1" حقا 

�شمانيا يف �لطالء �شمانا ل�شد�د ثمن �ل�رش�ء. ويق�شي �تفاق �ل�رش�ء �ملربم مع �لبائع "ب-2" باأن تدفع 

وين�ض  �ل�رشكة.  �إىل م�شنع  توريدها  يوما من  �شتني  �ل�شغطية يف غ�شون  �لثقابات  �رش�ء  ثمن  �ل�رشكة 

�لتفاق كذلك على �أن �لبائع "ب-2" يحتفظ بحق ملكية �لثقابات �إىل حني �شد�د ثمنها بالكامل.

�رش�ء  ثمن  باء جيم"  "�ألف  �ل�رشكة  ت�شدد  باأن  "ب-3"  �لبائع  مع  �ملربم  �ل�شــر�ء  �تفـاق  25- ويق�شي 

معد�ت �ل�شيور �لدو�رة عند تركــيبها يف م�شنع �ل�رشكة وجعلها جاهزة للت�شغيل. وحت�شل �ل�رشكة من 

�ملقر�ض "م م-2" على قر�ض لتمويل �رش�ء تلك �ملعد�ت من �لبائع "ب-3" وتركيبها، ي�شمنه حق �شماين 

يف تلك �ملعّد�ت.

�ملعّد�ت  جيم"  باء  "�ألف  �ل�رشكة  ت�شتاأجر  باأن  "م-1"  �ملوؤجر  مع  �ملعقود  �لإيجار  �تفاق  26- ويق�شي 

�حلا�شوبية ملدة �شنتني. ويتعني على �ل�رشكة �أن تدفع خالل فرتة �لإيجار �أق�شاط ��شتئجار �شهرية. ولل�رشكة 

خيار )لكن دون �لتز�م( باأن ت�شرتي تلك �ملعد�ت بثمن �رش�ء رمزي يف نهاية مدة �لإيجار. ويق�شي �تفاق 

بحق ملكية �ملعد�ت خالل مدة �لإيجار، ولكن هذ� �حلق يحال �إىل  �لإيجار باأن يحتفظ �ملوؤجر "م-1" 

�لنوع من  �إىل هذ�  ي�شار  ما  وكثري�  �ل�رش�ء.  �ل�رشكة خيار  مار�شت  �إذ�  �لإيجار  �نتهاء مدة  �ل�رشكة عند 

�أ�شكال �لإيجار �لتمويلي، يحال حق  �أو "�لإيجار �ملايل". ويف بع�ض  �لإيجار بعبارة "�لإيجار �لتمويلي" 

ملكية �ملوجود�ت �ملوؤجرة �إىل �مل�شتاأجر تلقائيا يف نهاية مّدة �لإيجار. ويجب �لتمييز بني �لإيجار �لتمويلي 

وما ي�شمى عادة "�لإيجار �لت�شغيلي". ففي �لإيجار �لت�شغيلي يُتوقع �أن تبقى �ملمتلكات �ملوؤجرة �شاحلة 

لال�شتعمال ملدة عند �نتهاء فرتة �لإيجار، ول يكون للم�شتاأجر خيار �رش�ء �ملمتلكات �ملوؤجرة بثمن رمزي 

عند �نتهاء مدة �لإيجار، ول يحال حق ملكيتها �إليه تلقائيا عند �نتهاء مدة �لإيجار.

�لناقلة  و�ل�شيور  �ل�شغطية  و�لثقابات  )�لطالء  �أعاله  �ملذكورة  �لأربع  �حلالت  من  حالة  كل  27- ويف 

و�حلو��شيب(، ي�شبح �لحتياز ممكنا بو��شطة متويل �حتيازي يوفره كيان �آخر )بائع �أو مقر�ض �أو موؤجر 

متويلي( يحتفظ بحقوق يف �ملمتلكات �ملحازة بغر�ض �شمان �لتمويل �لحتيازي �ملمنوح.



15مقّدمة 

2-  متويل �ملخزون و�مل�شتحقات بقرو�ض متجددة

ن من توليد �لإير�د�ت  28- يتعنّي على �ملن�شاآت �لتجارية عموما �أن تنفق من ر�أ�ض �ملال قبل �أن تتمكَّ

ن من�شاأة �شناعية منطية من بدء عملياتها وبيع منتجاتها، يتعنّي عليها �أن  وحت�شيلها. فمثال قبل �أن تتمكَّ

تزوِّد م�شنعا باملعد�ت، و�أن ت�شرتي �ملو�د �خلام، و�أن تتكبد تكاليف �ليد �لعاملة �لالزمة لتحويل �ملو�د 

�خلام �إىل منتجات تامة �ل�شنع وبيع تلك �ملنتجات. وعند ذلك فقط تولِّد م�شتحقات وتبد�أ يف حت�شيل 

�أ�شهر، تبعا لنوع �لعمل �لتجاري. و�إمكانية �حل�شول على  �ملدفوعات. وقد ت�شتغرق هذه �لعملية عدة 

ر�أ�ض �ملال �لعامل �أمر حا�شم �لأهمية لجتياز �لفرتة �لفا�شلة بني �لإنفاق �لنقدي وحت�شيل �لإير�د�ت. 

وف�شال عن ذلك، ل تقت�رش هذه �حلاجة على �لفرتة �لأوىل لبدء �لعمل �لتجاري. فالأحرى �أن �حلاجة �إىل 

ر�أ�ض �ملال �لعامل ملعاجلة �لفجو�ت �لزمنية �لكامنة يف دورة حتّول �لنقود يف �لعمل �لتجاري )�أي �حتياز 

�ملخزون وت�شنيعه وبيعه وتوليد �مل�شتحقات وتلقي �ملدفوعات و�حتياز �ملزيد من �ملخزون لبدء �لدورة من 

جديد( ت�شتمر عادة طو�ل عمر �ملن�شاأة �لتجارية بكامله.

29- ومن �لأ�شاليب �لبالغة �لفعالية لتوفري ر�أ�ض �ملال �لعامل �مل�شار �إليه ت�شهيالت �لقرو�ض �ملتجددة. 

ففي هذ� �لنوع من �لت�شهيالت �لئتمانية، تقّدم �إىل �ملقرت�ض من حني �إىل �آخر، بناء على طلبه، قرو�ض 

ما  وعادة  �لعامل.  �ملال  ر�أ�ض  من  �حتياجاته  لتمويل  و�لآجلة  �حلالية  وم�شتحقاته  مبخزونه  م�شمونة 

ي�شتلف �ملقرت�ض عندما يحتاج �إىل �رش�ء مو�د خام وت�شنيع �ملخزون، ثم ي�شدد تلك �لقرو�ض عند بيع 

�ملخزون و��شتحد�ث �مل�شتحقات وحت�شيلها. وهكذ�، متيل عمليات �لقرت��ض و�ل�شد�د �إىل �أن تتكّرر )و�إن 

مل تكن بال�رشورة منتظمة(، ويتقلّب مقد�ر �لئتمان على �لدو�م. ولأن هيكل �لقرو�ض �ملتجددة يوّفق بني 

عمليات �لقرت��ض ودورة حتّول �لنقود لدى �ملقرت�ض، فاإن هذ� �لهيكل بالغ �لكفاءة و�لفائدة للمقرت�ض، 

من وجهة �لنظر �لقت�شادية، من حيث �أنه ي�شاعد �ملقرت�ض على جتّنب �لقرت��ض �لز�ئد على �حتياجاته 

�لفعلية )مما يقلل من تكاليف �لفو�ئد(.

30- وفيما يلي مثال يو�ّشح هذ� �لنوع من �لتمويل. حتتاج �ل�رشكة "�ألف باء جيم" عادة �إىل �أربعة �أ�شهر 

ل ثمن بيعها. ويو�فق �ملقر�ض "م م-2" على تزويد �ل�رشكة بت�شهيالت  لكي ت�شنع منتجاتها وتبيعها وحت�شِّ

�إقر��ض متجدد لكي متّول هذه �لعملية. وت�شتطيع �ل�رشكة يف �إطار ت�شهيالت �لإقر��ض هذه �أن حت�شل 

على قرو�ض من حني �إىل �آخر وفقا ل�شيغة معّينة. فيجوز لها �أن تقرت�ض مبلغا ي�شل �إىل 50 يف �ملائة 

من قيمة خمزونها �لذي يعتربه �ملقر�ض "م م-2" مقبولً لأغر��ض �لقرت��ض )��شتناد� �إىل نوع �ملخزون 

ونوعيته، مثال( و�إىل 80 يف �ملائة من قيمة م�شتحقاتها �لتي يعتربها �ملقر�ض "م م-2" مقبولة لأغر��ض 

�لقرت��ض )��شتناد� �إىل معايري �جلد�رة �لئتمانية للمدينني بامل�شتحقات، مثال(. و�إن �ملبالغ �لتي يكون 

�ملقر�ض على ��شتعد�د لإقر��شها مقابل قيمة �ملخزون و�مل�شتحقات �ملوؤهلة ت�شمى عادة فئات �لت�شليف. 

�لت�شليف  فئات  يف  م�رشوبة  معنّي،  وقت  �أي  يف  �ملوؤهلة  و�مل�شتحقات  للمخزون  �لإجمالية  �لقيمة  �أما 

�ملنطبقة، فت�شمى عادة �أ�شا�ض �لقرت��ض. ويُتوقع �أن ت�شّدد �ل�رشكة "�ألف باء جيم" هذه �لقرو�ض من حني 

د  �إىل �آخر كلما تلّقت مدفوعات عن �ل�شتحقاقات من زبائنها، بحيث ل يتجاوز ر�شيد �لقرو�ض غري �مل�شدَّ

يف �إطار �لت�شهيل �أ�شا�ض �لقرت��ض يف �أي وقت. ويكون ت�شهيل �لقرت��ض م�شمونا بكل ما لدى �ل�رشكة 

"�ألف باء جيم" من خمزون وم�شتحقات حالية و�آجلة. ومن �ملاألوف �أي�شا يف هذ� �لنوع من �لتمويل �أن 
يح�شل �ملقر�ض على حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملقيَّدة يف �حل�شاب �مل�رشيف �لذي تودع فيه 

مدفوعات �لزبائن )�أي �لعائد�ت �ملتاأتية من �ملخزون و�مل�شتحقات(، وعلى مو�فقة من �مل�رشف �لوديع 

على حتويل �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �إىل �ملقر�ض دوريا.
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3-  �لعوملة

31- �لعوملة �شكل بالغ �لفعالية من �أ�شكال �لتمويل بامل�شتحقات، تعود جذوره �إىل عدة قرون. وتنطوي 

بائعا  ب�شفته  �لبائع،  �إىل  �ملانح  من  للم�شتحقات  �لتامة  �لإحالة  �أو  �لتام  �لبيع  على  عموما،  �لعوملة، 

�لتامة  �لإحالة  هذه  �لدليل  ويتناول  �إليه(.  �ملحال  عادة  )وي�شمى  �لعامول  �إىل  �ملحيل(،  عادة  )وي�شمى 

للم�شتحقات، و�إن مل تكن �أد�ة �شمانية )�نظر �لف�شل �لأول، �لفقر�ت 31-25(.

32- وهناك عدد من �لأنو�ع �ملختلفة من ترتيبات �لعوملة. فقد يدفع �لعامول )�ملحال �إليه( جزء� من 

ثمن �رش�ء �مل�شتحقات يف وقت �ل�رش�ء )�لعوملة �حل�شمية(، �أو قد ل يدفع �إل عند حت�شيل �مل�شتحقات 

)�لعوملة �لتح�شيلية(، �أو قد يدفع عند حلول �لأجل �ملتو�شط ل�شتحقاق حت�شيل كل �مل�شتحقات )�لعوملة 

�ل�شتحقاقية(. وميكن �أن تكون �لعوملة على �أ�شا�ض �حلق يف �لرجوع �أو على �شا�ض عدم �حلق يف �لرجوع. 

ففي �إطار ترتيب �لعوملة على �أ�شا�ض �حلق يف �لرجوع، يكون ملن حتال �إليه �مل�شتحقات حق �لرجوع على 

�ملحيل للح�شول على �ل�شد�د يف حال عدم �ل�شد�د من جانب �ملدينني بامل�شتحقات )�أي زبائن �ملحيل(. 

ويف �ملقابل، ل تتاح للمحال �إليه، يف �إطار ترتيب �لعوملة على �أ�شا�ض عدم �حلق يف �لرجوع، �إمكانية 

�إ�شعار  و�أخري�، ميكن  �ل�شد�د.  عن  بامل�شتحقات  �ملدينون  تخلَّف  �إذ�  �ملحيل  من  �ل�شد�د  على  �حل�شول 

�إ�شعارهم  �أو ميكن عدم  �لإخطارية(،  )�لعوملة  للعوملة  م�شتحقاتهم خ�شعت  باأن  بامل�شتحقات  �ملدينني 

بذلك )�لعوملة غري �لإخطارية(. ويف حال �إ�شعار �لزبون، كثري� ما يتم ذلك باإلز�م �ملحيل باأن يدرج بيانا 

�إي�شاحيا يف �لفو�تري �لتي ير�شلها �إىل زبائنه.

�أن حت�شل على  �إطاره �ملن�شاأة  �أ�شا�شا ترتيب متويلي ت�شتطيع يف  �أن �تفاق �لعوملة هو  33- ويف حني 

نقد فوري مقابل �مل�شتحقات �لتي توّلدها، ميكن �أي�شا �أن يوؤدي �لعامول للمحيل خدمات �أخرى خمتلفة 

فيما يتعلق بامل�شتحقات. وقد ت�شمل هذه �خلدمات �لإ�شافية �إقر�ر وتقييم �جلد�رة �لئتمانية للمدينني 

بامل�شتحقات، و�أد�ء مهام م�شك �لدفاتر، و�مل�شاركة يف جهود �لتح�شيل فيما يتعلق بامل�شتحقات �لتي ل 

ت�شدد عند ��شتحقاقها. وميكن �أن توفر هذه �خلدمات منفعة مفيدة لل�رشكات �لتي لي�شت لديها �أق�شامها 

�خلا�شة �ملعنية بالئتمان و�لتح�شيل.

ترتيب  يف  جيم"  باء  "�ألف  �ل�رشكة  تدخل  للعوملة.  �لنمطية  �لرتتيبات  يو�شح  مثال  يلي  34- وفيما 

جديرة  يعتربها  �لتي  �مل�شتحقات  �رش�ء  على  �لعامول  فيه  يو�فق  "ع-1"،  �لعامول  مع  ح�شمية  عوملة 

بالئتمان. ويدفع �لعامول �إىل �ل�رشكة �شلفة ت�شاوي 90 يف �ملائة من �لقيمة �ل�شمية لتلك �مل�شتحقات، 

مع �لحتفاظ بالع�رشة يف �ملائة �ملتبقية كبدلت نقدية لتغطية مطالبات �لزبائن �ملحتملة �لتي تقلل من 

قيمة �مل�شتحقات. ويق�شي ترتيب �لعوملة باإخطار زبائن �ل�رشكة، وبعدم �لرجوع على �ل�رشكة يف حال 

عدم �ل�شد�د من جانب زبائنها.

4-  �لت�شنيد

35- �لت�شنيد �أ�شلوب �آخر للتمويل �ملنطوي على ��شتخد�م �مل�شتحقات. و�لت�شنيد �أ�شلوب متويلي متطّور 

ت�شتطيع �ملن�شاأة �أن حت�شل يف �إطاره على متويل مبني على قيمة م�شتحقاتها، باإحالة تلك �مل�شتحقات �إىل 

موؤ�ش�شة خم�ش�شة �لغر�ض مملوكة بالكامل للمن�شاأة �لتجارية. ومن ثم تقوم �ملوؤ�ش�شة �ملخ�ش�شة �لغر�ض 

باإ�شد�ر �أور�ق مالية يف �أ�شو�ق ر�أ�ض �ملال، ي�شمنها تدفق �لإير�د�ت �ملتاأتية من تلك �مل�شتحقات. وي�شيع 

م�شتحقات  متمثلة يف  �ل�رشكة  م�شتحقات  فيها  تكون  �لتي  مثال، يف �حلالت  �لأ�شلوب،  ��شتخد�م هذ� 

بطاقات �ئتمانية �أو �إيجار �شيار�ت �أو �شد�د قرو�ض رهون �شكنية، و�إن كان من �ملمكن �أي�شا ت�شنيد �أنو�ع 
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�لأور�ق  �لت�شنيد معامالت متويلية معقدة تعتمد على قو�نني  �مل�شتحقات. ومعامالت  �أخرى من  كثرية 

�ملالية يف �لولية �لق�شائية �ملعنية وكذلك على قو�نينها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة. وحيثما تكون 

هذه �ملعامالت كبرية بقدر كاٍف وم�شاغة بحر�ض ومر�شودة كما ينبغي، ميكن �أن يكون �لت�شنيد �شكاًل 

من �لتمويل فعالً من حيث �لتكلفة.

نحو  ل على  ت�شكَّ �لغر�ض  �ملخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شة  لأن  �لتمويل،  تكلفة  تخفي�ض  �لت�شنيد  36- ويق�شد من 

ين �لذي ميكنها �أن  يجعل �حتمال �إع�شارها بعيد� )�أي غري ممكن نظريا(، وذلك باحلد من مقد�ر �لدَّ

تتحمله و�لأن�شطة �لتي ميكنها �لنخر�ط فيها. وهذ� �لت�شكيل قد يحد كثري�ً من �ملجازفة �لتي يتعني 

على �ملُقر�ض �أن ياأخذها يف �حل�شبان عندما يقّرر �شعر �لفائدة �لذي �شيفر�شه على �لقر�ض. وعالوة 

على ذلك، ومبا �أن َم�شدر �لئتمان هو �أ�شو�ق ر�أ�ض �ملال ولي�ض �لنظام �مل�رشيف، فيمكن �أن يوّلد �لت�شنيد 

مبالغ �ئتمانية �أكرب مما تولده �لقرو�ض �مل�رشفية وبتكلفة �أدنى.

ح �إحدى معامالت �لت�شنيد. تقوم �شل�شلة حمالت للبيع بالتجزئة باإن�شاء �رشكة  37- وفيما يلي مثال يو�شِّ

�شة �لغر�ض ل�رش�ء م�شتحقات ناجمة عن ��شتخد�م زبائنها لبطاقة �ئتمان ذ�ت "عالمة  �شيار�ت خم�شّ

)�أي بطاقة �ئتمان �شادرة عن ذلك �لبائع وعليها  �أو "د�خلية"  �أو �شادرة عنه  بتاجر �لتجزئة  خا�شة" 

�ملالية  �لأور�ق  قو�نني  مبقت�شى  َدين،  �شند�ت  �لغر�ض  �ملخ�ش�شة  �ل�شيار�ت  �رشكة  ت�شدر  ثم  ��شمه(. 

�ل�شارية، ل�شالح م�شتثمرين يف �شوق ر�أ�ض �ملال. وتكون �شند�ت �لدين هذه م�شمونة بتدفقات �لإير�د�ت 

�ملنبثقة من م�شتحقات بطاقة �لئتمان �لتي متت �إحالتها �إىل �رشكة �ل�شيار�ت �ملخ�ش�شة �لغر�ض. وعند 

�لت�شديد مبقت�شى �ل�شتحقاق، ت�شتخدم �ل�رشكة، يف �شد�د �شند�ت �لدين، ما تلقته من عائد�ت.

5-   �لتمويل بقرو�ض حمددة �لأجل

38- كثري� ما حتتاج �ملن�شاآت �لتجارية �إىل متويل حمدد �لغر�ض لتغطية �لنفقات �لكبرية �خلارجة عن 

�إن�شاء  �أو  ��شتئجارها،  �أو  هامة  معد�ت  �قتناء  مثال،  �لنفقات،  ت�شمل هذه  وقد  لعملها.  �ملعتاد  �ل�شياق 

خط �إنتاج جديد، �أو حتى �حتياز من�شاأة جتارية �أخرى عن طريق �رش�ء �ملتاح من �أ�شهم تلك �ملن�شاأة �أو 

موجود�تها. ويف هذه �حلالت، ت�شعى �ملن�شاآت، يف �لغالب، �إىل �حل�شول على قرو�ض ت�شّدد على مدى 

د �أ�شل �لقر�ض باأق�شاط �شهرية �أو ف�شلية �أو �أق�شاط دورية �أخرى وفقا  فرتة زمنية حمّددة، حيث يُ�شدَّ

جلدول زمنـي متفق عليه، �أو بدفعة و�حدة عند حلول �أجل ت�شديد �لقر�ض.

39- وكما هو �حلال يف كثري من �أنو�ع �لتمويل �لأخرى، ي�شعب على من�شاأة ما ل تتمتع بجد�رة �ئتمانية 

قوية ور��شخة �أن حت�شل على متويل بقر�ض حمّدد �لأجل ما مل ت�شتطع منح حقوق �شمانية يف موجود�تها 

�لد�ئن  تقدير  على  جزئيا  يتوقفان  للمقرت�ض  وتكلفته  �ملتاح  �لتمويل  ومقد�ر  �ملقر�شني.  �أحد  ل�شالح 

�لت�شييلية للموجود�ت �ملر�د حتميلها باحلقوق �ل�شمانية. ويف �لعديد من �لدول تكون  ل�شايف �لقيمة 

ل�شمان  يقبلونه،  �لذي  �أو  للمقر�شني،  �ملتاح  �ملوجود�ت  من  �لوحيد  �لنوع  هي  �ملنقولة  �ملمتلكات غري 

�لتمويل بقرو�ض حمددة �لأجل. بيد �أن �لعديد من �ملن�شاآت، وخ�شو�شا �ملن�شاآت �حلديثة �لعهد، ل تكون 

يف حوزتها �أي ممتلكات غري منقولة. لذ�، فاإن �لتمويل بقرو�ض حمددة �لأجل، يف هذه �لدول، كثري�ً ما 

يكون غري متي�رّش للمقرت�شني، �لذين قد تكون لديهم مع ذلك موجود�ت هامة، مثل �ملعد�ت �أو �لقيمة 

�مل�شمونة  �لأجل  �ملحددة  �لقرو�ض  �أخرى  ت�شيع يف عدة دول  �ملقابل،  باأكملها. ويف  للمن�شاأة  �لإجمالية 

مبمتلكات منقولة، كاملعد�ت و�ملمتلكات �لفكرية و�لقيمة �لإجمالية للمن�شاأة.
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40- وفيما يلي مثال يو�شح هذ� �لنوع من �لتمويل. تود �ل�رشكة "�ألف باء جيم" تو�شيع عملياتها و�رش�ء 

على قر�ض )يرتكز على قيمة معظم  من �ملقر�ض "م م-3"  �رشكة ما. وحت�شل �ل�رشكة "�ألف باء جيم" 

�لقر�ض  �شد�د  ويكون  �لحتياز.  ذلك  لتمويل  �لقيمة(  تلك  �أ�شا�شا  وت�شمنه  �ملحتازة  �ل�رشكة  موجود�ت 

لل�رشكة  و�لآجلة  �ملوجود�ت �حلالية  �شنو�ت، وت�شمنه جميع  �شهرية مت�شاوية على مدى ع�رش  باأق�شاط 

"�ألف باء جيم" و�ل�رشكة �ملحتازة.

6-   �لئتمان �مل�شمون بنقل حق �مللكية

�إىل  �ملحتاجة  �لتجارية  للموؤ�ش�شات  ميكن  كيف  �ل�شابقة  �لأبو�ب  يف  �لو�ردة  �لأمثلة  من  41- يُ�شتدل 

حقا  منحهم  �لد�ئنني  على  تعر�ض  باأن  �لتمويل  �أنو�ع  من  وغريها  �لقرو�ض  على  �أن حت�شل  �لئتمان 

�شمانيا يف موجود�ت مثل �ملعد�ت و�ملخزون و�مل�شتحقات. وميكن �أن يتخذ نوع �لئتمان �ملعرو�ض ونوع 

�حلق �ل�شماين �ملمنوح كالهما �أ�شكال عديدة. وينطوي نوع من �ملمار�شات �لتمويلية يوجد يف �لعديد 

من �لدول على نقل حق �مللكية من �ملقرت�ض �إىل �ملقر�ض. وهذه �لأنو�ع من نقل حق �مللكية لأغر��ض 

�ل�شمان )وتعرف �أحيانا بالنقل �لئتماين حلق �مللكية( ت�شتخدم يف كثري من �لأحيان ل�شمان �لت�شهيالت 

�لئتمانية �لت�شغيلية وكذلك ل�شمان �لقرو�ض �ملحددة �لأجل. وهي توجد �أ�شا�شا يف �لدول �لتي ل يعرتف 

فيها قانون �ملعامالت �مل�شمونة باحلقوق �ل�شمانية غري �حليازية عموما.

على  حت�شل  �أن  ما  ل�رشكة  بها  ميكن  �أخرى  طريقة  هي  �ل�شتئجار"  �إعادة  مع  "�لبيع  42- ومعاملة 

�لئتمان ��شتناد� �إىل ممتلكاتها �مللمو�شة �ملوجودة )�ملعّد�ت عادة( مع �حتفاظها بحيازة تلك �ملوجود�ت 

وبحق ��شتخد�مها يف ت�شيري �أعمالها. ويف معاملة �لبيع مع �إعادة �ل�شتئجار، تبيع �ل�رشكة موجود�تها �إىل 

�شخ�ض �آخر مقابل مبلغ معنّي )ميكن لل�رشكة �أن ت�شتخدم ذلك �ملبلغ بعدئذ كر�أ�شمال عامل �أو ل�شد�د 

نفقاتها �لر�أ�شمالية �أو لأغر��ض �أخرى(. وبالتز�من مع �لبيع، تعيد �ل�رشكة ��شتئجار تلك �ملعّد�ت من ذلك 

�ل�شخ�ض �لآخر ملدة و�أجرة حمددتني يف �تفاق �لإيجار. وكثري� ما يكون هذ� �لإيجار "�إيجار� متويليا" 

ولي�ض "�إيجار� تي�شريياً" )�نظر �لفقرة 20 �أعاله(.

دال-  الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات الأ�سا�سية 

لنظام فّعال وكفء للمعامالت امل�سمونة

1-   ��شتعر��ض عام

43- تو�جه �لدول لدى �شن ت�رشيعات حتقق لها �أنظمة فعالة وناجعة للمعامالت �مل�شمونة عدد� من 

�خليار�ت �ل�شيا�شاتية �لأ�شا�شية. ويت�شل بع�ض هذه �خليار�ت بنطاق �لقانون �ملقرتح، وبع�شها بالنهوج 

�لأ�شا�شية �لتي ينبغي �تباعها، وبع�شها باأ�شلوب �لتعبري �ملتبع يف �لقانون، وبع�شها باملو�شع �لذي يُق�شد 

�أن يحتله �لقانون د�خل �لإطار �لقانوين �لقائم للدولة. بيد �أن �أكرث �خليار�ت �أهمية رمبا يكون مت�شال 

بالأهد�ف �لتي يق�شد �أن ي�شعى �لقانون �جلديد �إىل بلوغها.

44- وقد ��شتخدمت �لدول على مر �ل�شنني قانون �ملعامالت �مل�شمونة �أو، ب�شفة �أعم، قانون �ل�شمانات 

يف �ملوجود�ت �ملنقولة لتعزيز جمموعة من �ل�شيا�شات �لجتماعية و�لقت�شادية، �ملتعار�شة يف كثري من 

�لأحيان. وقد كانت �لأنظمة �لتي ت�شّنها �لدول، �أو �لتي �شمحت بتطورها عن طريق �ملمار�شة وبالقر�ر�ت 

�لق�شائية، حتقق يف �لعادة تو�فقا بني هذه �لأهد�ف �ملختلفة على �أ�شا�ض معاجلة كل حالة على حدة. 
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وكانت هذه �لأنظمة حتقق ذلك بفعالية، بني �لفينة و�لأخرى، لكنها كثري� ما كانت حتتوي على عنا�رش 

مت�شاربة �أو متناق�شة تخل بفعاليتها. وباملثل، تتيح �أنظمة �ملعامالت �مل�شمونة �لتي مت �إ�شالحها، يف 

�لعديد من �لدول، تو�شيع نطاق �لئتمان �مل�شمون، لكنها تفعل ذلك بطر�ئق غري كفوؤة ل تعزز حقا جميع 

�نعد�م  م�شاكل  تكون  ما  وكثري�  �إىل حتقيقها.  �لدول  ت�شعى  �لتي  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �ل�شيا�شات 

�لفعالية و�لكفاءة هذه مرتبطة بقو�نني �لدول ذ�ت �لقت�شاد�ت �لتجارية �لنا�شجة مثلما هي مرتبطة 

بقو�نني �لدول �لتي هي يف طور تنمية �قت�شاد�تها �لتجارية. كما �أنها توجد �أي�شا حتى يف قو�نني بع�ض 

�لدول �لتي مل تعّدل �إل موؤّخر� �أنظمتها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة.

45- وبهدف تقدمي تو�شيات عملية وقابلة للتنفيذ بالن�شبة �إىل جميع �لدول، �أيا كان طابع �قت�شادها 

ونظامها �لقانوين )�أو بغ�ض �لنظر عن قيامها حديثاً بتعديل قو�نينها(، يبد�أ �لدليل مبناق�شة �لأهد�ف 

و�ل�شيا�شات  �مل�شمونة،  للمعامالت  وفعال  كفء  نظام  ت�شميم  لدى  تُر�عى  �أن  ينبغي  �لتي  �لرئي�شية 

�لأ�شا�شية �لتي ينبغي �أن يرتكز عليها �لنظام. 

2-   �لأهد�ف �لرئي�شية

تتبعه  �أن  للدول  �أو�شع ميكن  �شيا�شاتي  �إطار  �لتالية �شمن  �لرئي�شية  �لأهد�ف  لو�شع  �لنافع،  46- من 

�مل�شمونة. فالقت�شاد�ت  �ملعامالت  لقانون  و�مل�شّوغ  �لأ�شا�شية  بالفر�شية  �لتذكري  قو�نينها،  يف حتديث 

�ملعا�رشة تنطوي على �شنع �ملوجود�ت �ملنقولة وبيعها وتوفري �خلدمات، حمليا ودوليا. وعادة، كما هو 

�ملالية  �لوفاء بجميع متطلباتها  �لتجارية  �ملوؤ�ش�شات  �لكثري من  �أعاله، ل ت�شتطيع  �لباب جيم  مبني يف 

�أ�شا�شي لنمو  �أمر  باأدنى تكلفة ممكنة،  �جلارية نقد�. وبالتايل، فاإن تو�فر �لئتمان، وخ�شو�شا تو�فره 

�لفجوة بني  �أجنع وجه،  ي�شّدو�، على  �أن  �لقت�شاد. وي�شتطيع �ملقر�شون وغريهم من موّفري �لئتمان 

�لذي  �لئتمان  �شد�د  عدم  خطر  حد ممكن  �أق�شى  �إىل  يُقل�ض  عندما  �ملتوّفرة،  و�ملو�رد  �لحتياجات 

يقدمونه. وميكن �أن يكون �حلق �ل�شماين يف موجود�ت �ملدين �ملنقولة )وكذلك يف ممتلكاته غري �ملنقولة( 

�لئتمان  ملوّفري  يتيح  �ل�شماين  �أن �حلق  �إىل  ذلك  ويرجع  �لحتمال.  تقلي�ض هذ�  رئي�شيا يف  عن�رش� 

�لعتماد على �لقيمة �لكامنة يف �ملوجود�ت �ملرهونة كم�شدر بديل ل�شد�د �لئتمان. وبعبارة �أخرى فاإن 

منح �حلق �ل�شماين يتيح للمن�شاآت �لتجارية ولالأفر�د �حل�شول على �لئتمان يف حالت ل يكون فيها 

�لئتمان غري �مل�شمون متاحا بتكلفة معقولة، �أو ل يكون متاحا على �لإطالق. ويكمن �مل�شّوغ �لأ�شا�شي 

لقانون �ملعامالت �مل�شمونة يف فر�شية �أن �لرثوة �لإجمالية �ل�شافية لالقت�شاد تزيد �إذ� تو�فر �ملزيد من 

ل لالئتمان غري �مل�شمون. �لئتمان �مل�شمون كمكمِّ

47- وت�شتند �لأهد�ف �لرئي�شية �ملناَق�شة يف هذ� �لباب �إىل �لأهد�ف �ملحددة يف �لدر��شات و�لتقارير 

و�شندوق  �لدويل  و�لبنك  �لآ�شيوي  �لتنمية  وم�رشف  و�لتعمري  لالإن�شاء  �لأوروبي  �مل�رشف  �أعدها  �لتي 

�لنقد �لدويل ومنظمة �لدول �لأمريكية وغريها من �ملنظمات �لتي در�شت قانون �ملعامالت �مل�شمونة، 

توفر  �أن  هو  �لأهد�ف  هذه  من  و�لق�شد  �أعاله(.   12 �لفقرة  )�نظر  �أكرب  بقدر  �لأهد�ف  تلك  ر  وتطوِّ

�إطار� �شيا�شاتيا و��شعا للهيئات �لت�رشيعية �ل�شاعية �إىل ��شرت�ع نظام قابل للتطبيق للمعامالت �مل�شمونة. 

ويُق�شد منها �أي�شا �أن يُ�شرت�شد بها يف تف�شري �لقانون �مل�شرتع )مبا يتما�شى مع �لنهج �ملتبع مثال يف �لفقرة 

�لفرعية 1 من �ملادة 7 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات(. ورهنا مبمار�شات �شياغة �لن�شو�ض 

�لت�رشيعية يف �لدول �مل�شرِتعة، ميكن �إدر�ج هذه �لأهد�ف يف بيان ر�شمي يف وقت �ل�شرت�ع، �أو �إدر�جها 

يف ن�ض تف�شريي �أو تعليق م�شاحب، �أو �إدر�جها يف �لت�رشيع نف�شه، �إما كديباجة �أو كباب متهيدي مماثل 

يبنيِّ �أغر��ض �لقانون.
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�لنظام  يلبيها  �أن  �قت�شادية حمددة يجب  �أو  �لأهد�ف حاجة عملية  48- ويتناول كل هدف من هذه 

�لع�رشي للمعامالت �مل�شمونة. وتوّفر هذه �لأهد�ف جمتمعة �إطار� متكامال ومتما�شكا لكي يُ�شرت�شد به 

لدى ت�شميم �لقانون و�شياغته. وعليه، فمن �ملهم �أل تكتفي �لدول بانتقاء هذه �لأهد�ف، بل ينبغي �أي�شاً 

�أن تاأخذها جميعا يف �حل�شبان �إىل �أق�شى حد ممكن.

)�أ( ترويج �لئتمان �ملنخف�ض �لتكلفة بزيادة �إتاحة �لئتمان �مل�شمون

49- �لهدف �لرئي�شي للدليل هو ترويج توفري �لئتمان بتكلفة معقولة من خالل زيادة �إتاحة �لئتمان 

�مل�شمون. و�ملق�شود هو متكني �ملدينني و�لقت�شاد ككل من حتقيق �ملنافع �لقت�شادية �لتي تتاأتى من 

تي�رّش ذلك �لئتمان. وتبعا لذلك، ينبغي مد فو�ئد هذ� �لنظام �إىل �أكرب عدد ممكن من �ملدينني و�لد�ئنني 

و�ملعامالت �لئتمانية.

)ب( �ل�شماح للمدينني با�شتخد�م �لقيمة �لكاملة �لكامنة يف موجود�تهم لدعم �لئتمان

��شتخد�م  للمدينني  �لقانون  يتيح  �أن  ينبغي  �ل�شابقة،  �لفقرة  يف  �ملبنّي  �لرئي�شي  للهدف  50- حتقيقا 

�لقيمة �لكاملة �لكامنة يف موجود�تهم للح�شول على �لئتمان. ولبلوغ هذ� �لهدف، ينبغي �أن يكون �لنظام 

�شامال قدر �لإمكان. وهذ� معناه �أنه ينبغي �أن ينطبق �لقانون على جميع �أنو�ع �ملدينني )�أي �لأ�شخا�ض 

�لعتباريني �أو �لطبيعيني، مبن فيهم �مل�شتهلكون(. وعالوة على ذلك، فاإن حتقيق هذ� �لهدف ي�شتلزم 

�ملوجود�ت  وكذلك  �مللمو�شة،  �مللمو�شة وغري  �ملوجود�ت  فيها  �ملوجود�ت )مبا  و��شعة من  �إتاحة طائفة 

ت�شكيلة ممكنة من  �أو�شع  �إتاحة  ي�شتدعي  ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة  و�لآجلة( كموجود�ت مرهونة.  �حلالية 

�شمانية يف  �لنقدية( مبنح حقوق  وغري  و�لنقدية  و�مل�رشوطة  �لآجلة  �للتز�مات  فيها  )مبا  �للتز�مات 

�ملوجود�ت �ملرهونة. ويعني كذلك �ل�شماح مبنح حقوق �شمانية يف نف�ض �ملوجود�ت من طرف نف�ض �ملانح 

ملقر�شني خمتلفني.

)ج( متكني �لأطر�ف من �حل�شول على �حلقوق �ل�شمانية بطريقة ب�شيطة وناجعة

51- تعتمد تكلفة �لئتمان �مل�شمون، جزئيا، على �لتكلفة �ملرتبطة باحل�شول على �حلقوق �ل�شمانية. 

ومن �شاأن نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لكفء �أن يقيم �إجر�ء�ت مب�شطة للح�شول على �حلقوق �ل�شمانية. 

وتنخف�ض تكاليف �ملعامالت، على وجه �خل�شو�ض، من خالل ما يلي: تقلي�ض �لإجر�ء�ت �ل�شكلية �إىل 

�أدو�ت �شمانية متعددة  �حلد �لأدنى؛ وتوفري طريقة وحيدة لإن�شاء �حلقوق �ل�شمانية بدل من وجود 

لالأنو�ع �ملختلفة من �ملوجود�ت �ملرهونة؛ وتوفري �آلية ت�شمح باإن�شاء حقوق �شمانية يف �ملوجود�ت �لآجلة 

لف �مل�شتقبلية دون حاجة �إىل �أي وثائق �أو �إجر�ء�ت �إ�شافية من جانب �لأطر�ف. و�شمان �ل�شُّ

)د( كفالة �مل�شاو�ة يف معاملة خمتلف م�شادر �لئتمان وخمتلف �أ�شكال �ملعامالت �مل�شمونة

�لئتمان.  تكلفة  خلف�ض  فعال  �أ�شلوب  �ملحتملني  �لئتمان  موّفري  جميع  بني  �ملفتوحة  52- �ملناف�شة 

ولهذ� �ل�شبب، ينبغي �أن يُ�شمم �لنظام �لناجع للمعامالت �مل�شمونة بحيث ينطبق على قدم �مل�شاو�ة على 

�شتى موفري �لئتمان، �أي �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�شائر �ملقر�شني، و�مل�شّنعني و�ملوّردين، عالوة على موّفري 

�لئتمان �لد�خليني و�خلارجيني.
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)هـ( �إقر�ر �شحة �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف �ملوجود�ت بجميع �أنو�عها

53- ل ينبغي �أن يجعل منُح �حلقوق �ل�شمانية من �ل�شعب �أو �مل�شتحيل على مانح �حلق �ل�شماين �أن 

�إلز�م �ملانح باأن يتنازل للد�ئن �مل�شمون عن  �أنه ل ينبغي  يو��شل ت�شيري من�شاأته �لتجارية. وهذ� يعني 

�لع�رشي على �حلقوق  �مل�شمونة  �ملعامالت  ين�ض نظام  �أن  ينبغي  �ملرهونة. وهكذ�،  �ملوجود�ت  حيازة 

�ل�شمانية غري �حليازية يف طائفة و��شعة من �ملوجود�ت �مللمو�شة وغري �مللمو�شة، ت�شمل �ملعّد�ت و�ملخزون 

و�مل�شتحقات.

)و( تعزيز �ليقني و�ل�شفافية، بالن�ض على ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية

54- من �ملهم، لكي يوؤدي �أي نظام للمعامالت �مل�شمونة وظيفته بفعالية، �أن يكون بو�شع جميع �لأطر�ف 

�أن حتدد بدرجة معقولة من �ليقني مقد�ر حقوق �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة يف �ملوجود�ت �ملُر�د رهنها. 

وحجر �لز�وية يف حتقيق هذ� �ليقني، مع مر�عاة �ل�شو�غل �ملتعلقة بال�رشية ومعاجلتها، يف �لوقت نف�شه، 

ل فيه �لإ�شعار�ت ب�شاأن �حتمال وجود حق �شماين. ول  هو �إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية لكي تُ�شجَّ

يتطلب نظام �لت�شجيل هذ� تقدمي �لوثائق �لكاملة، ول ت�شجيلها فعال. وتُتاح حمتويات �ل�شجل جلميع 

�لأطر�ف �ملهتمة لالطالع عليها.

)ز( �إر�شاء قو�عد لالأولوية تكون و��شحة وميكن �لتنبوؤ بها

55- ينبغي �أن يكون يف و�شع �لد�ئن �ملحتمل �أن يتيقن لي�ض فقط من حقوق �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة يف 

�ملوجود�ت �لتي ير�د رهنها بل ينبغي �أن يكون قادر� �أي�شاً على �أن يحدد على وجه �ليقني، وقت �ملو�فقة 

على تقدمي �لئتمان، �لأولوية �لتي �شينالها حقه يف �ملوجود�ت �ملرهونة مقارنة بحقوق �لد�ئنني �لآخرين 

، وجب �أن يوفر نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشي  )ومنهم ممثل �لإع�شار يف حالة �إع�شار �ملانح(. ومن ثمَّ

قو�عد و��شحة تتيح للد�ئنني �ملحتملني �أن يعرفو�، يف بد�ية �ملعاملة، بطريقة موثوقة و�آنية وفعالة من 

حيث �لتكلفة، �أولوية حقوقهم �ل�شمانية.

)ح( تي�شري �لإنفاذ �لفعال حلقوق �لد�ئن �مل�شمون

56- ل تكون للحق �ل�شماين �شوى قيمة �شئيلة �أي�شا لدى �لد�ئن �مل�شمون، ما مل يكن يف و�شعه �إنفاذه على 

نحو فعال وناجع. وي�شتمل نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشي على �إجر�ء�ت تبنيِّ بدقة حقوق �لد�ئنني 

�مل�شمونني و�ملانحني عند �لإنفاذ. ويتيح �لنظام �أي�شا للد�ئنني �مل�شمونني �إنفاذ حقوقهم �ل�شمانية خارج 

نطاق �لق�شاء، رهنا باإجر�ء�ت ق�شائية �أو ر�شمية �أخرى للرقابة على عملية �لإنفاذ �أو �لإ�رش�ف عليها �أو 

مر�جعتها عند �لقت�شاء. ويتطلب هذ� �لنظام �أي�شا تن�شيقا وثيقا بني قو�نني �لدولة �خلا�شة باملعامالت 

�مل�شمونة وقو�نينها �خلا�شة بالإع�شار، لكي ير�عى، يف حال �إفال�ض �ملانح، نفاذ �حلق �ل�شماين و�أولويته، 

وكذلك قيمته �لقت�شادية، قبل �لإع�شار، رهنا بقو�عد قانون �لإع�شار ذ�ت �ل�شلة.

)ط( �ل�شماح لالأطر�ف باأكرب قدر من �ملرونة يف �لتفاو�ض على �رشوط �تفاقهم �ل�شماين

57- تتنوع �لأهد�ف و�لأغر��ض �لتي ي�شعى �إىل حتقيقها �ملدينون و�لد�ئنون يف �لقت�شاد�ت �لع�رشية 

تنوعا بالغا، وكثري� ما تكون خا�شة باأطر�ف معّينة. وينبغي �أن يوفر نظام �ملعامالت �مل�شمونة �أق�شى 
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قدر من �ملرونة لالأطر�ف لتكييف �تفاقاتها �ل�شمانية بحيث تلبي �حتياجاتها على وجه �لدقة. وينبغي 

�إبقاء �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتكم حقوق كل من �لأطر�ف قبل وقوع �لتق�شري يف حد �أدنى. ويف �لوقت 

نف�شه ينبغي، حيثما ت�شن �لدول ت�رشيعات �أخرى تهدف، على �شبيل �ملثال، �إىل حماية �مل�شتهلك، �أن ير�عي 

نظام �ملعامالت �مل�شمونة تلك �لت�رشيعات.

)ي( �ملو�زنة بني م�شالح �لأ�شخا�ض �ملتاأثرين باملعاملة �مل�شمونة

فاآثارها  و�ملانحني.  �مل�شمونني  �لد�ئنني  بني  تعاقدية  تعهد�ت  �ل�شمانية جمرد  �لتفاقات  58- لي�شت 

�ملتعلقة باملمتلكات مت�ض �أي�شا حقوق �أطر�ف ثالثة مثل �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين و�لد�ئنني �ملمّيزين 

�لإع�شار،  وممثل  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  ملكية  �إليهم  تُنقل  ممن  وغريهم  و�مل�شرتين  �مل�شمونني،  وغري 

و�لدولة. ويجب �أن ير�عي نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لكفء و�لفعال �مل�شالح �مل�رشوعة جلميع �لأطر�ف، 

و�أن ي�شعى �إىل حتقيق كل من �لأهد�ف �ملو�شوعية �ملذكورة �أعاله، بطريقة متو�زنة ومتو�فقة مع �لقو�نني 

ذ�ت �ل�شلة، مبا فيها قو�نني �لإع�شار.

)ك( �ملو�ءمة بني قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة، مبا يف ذلك قو�عد تنازع �لقو�نني

�حلدود  عرب  �لئتمان  ويتدّفق  نطاقها،  حيث  من  متز�يد�  دولياً  طابعاً  �لتجارية  �ملن�شاآت  59- تتخذ 

�لوطنية. و�شيكون نظام �ملعامالت �مل�شمونة للدولة فعال �إىل �أق�شى حد يف تعزيز �لتجارة �لدولية �ملبنية 

�لأخرى. وعالوة  �لدول  �لقائمة يف  �لأنظمة  يُو�ءم مع  �لدول عندما  �ملتبادل بني  و�لنفع  �مل�شاو�ة  على 

على ذلك، وبالنظر �إىل �أن �ملو�ءمة �لتامة بني �لقو�نني �لوطنية للمعامالت �مل�شمونة قد ل تتحقق، فاإن 

�ملو�ءمة بني قو�عد تنازع �لقو�نني تعزز متويل �لتجارة �لدولية. وعلى �أي حال، حتى و�إن متت مو�ءمة 

�لقانون �ملو�شوعي بني دولتني، فاإن �لقو�عد �لقابلة للتطبيق �خلا�شة بتنازع �لقو�نني �شتلزم لالإر�شاد 

بو�شوح حول كيفية جعل �حلقوق �ل�شمانية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �شو�ء مبقت�شى قانون مكان 

�ملوجود�ت �ملرهونة �أم قانون مكان �ملانح �أم قانون �آخر.

3-  �ل�شيا�شات �لأ�شا�شية

60- توفر �لأهد�ف �لرئي�شية �مل�شتعر�شة للتو �إطار� عاما ت�شتطيع �لدول �شمنه �إر�شاء نظام ع�رشي 

للمعامالت �مل�شمونة. بيد �أنه توجد �شبل عديدة ل�شرت�ع هذه �لأهد�ف يف �لقو�نني. وتوّفر �لتو�شيات 

�أن تدرجها �لدول يف ت�رشيعاتها. وهذ�  �لو�ردة يف �لدليل بيانا مف�شال للقو�عد �لقانونية �لتي ينبغي 

�لإن�شاء  للمعامالت �مل�شمونة على حدة )مثال،  يتناول كال من �جلو�نب �ملختلفة  �لدليل منّظم بحيث 

و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية و�لإنفاذ(. و�لتو�شيات �ملبّينة يف كل ف�شل م�شتمدة كلها، رغم 

تعددها، من عدد قليل من �ل�شيا�شات �لقانونية �لأ�شا�شية. وميثل بع�ض هذه �ل�شيا�شات خروجا و��شحا 

دة حاليا يف قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة يف �لعديد من �لدول. ولذلك، تُعر�ض  عن مبادئ �أ�شا�شية جم�شَّ

تلك �ملبادئ �لقانونية �لأ�شا�شية يف �لفقر�ت �لتالية بغية �إقامة �شلة بني �لأهد�ف �ل�شيا�شاتية �لرئي�شية 

�لتي نوق�شت �أعاله، من ناحية، و�لتو�شيات �لأكرث تف�شيال �ملبينة يف كل ف�شل من ف�شول �لدليل ب�شاأن 

�ل�شمات �ملحددة للنظام �لع�رشي للمعامالت �مل�شمونة، من �لناحية �لأخرى.
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)�أ( �لنطاق �ل�شامل

61- ي�شتند �لدليل �إىل �فرت��ض �أن �لئتمان �مل�شمون يتعّزز عندما تُقلَّ�ض �إىل �أدنى حد �لقيود �ملتعلقة 

مباهية من يجوز �أن يكون د�ئنا م�شمونا �أو مانحا، وماهية �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي يجوز رهنها، وماهية 

�أنو�ع �للتز�مات �لتي يجوز �شمانها. وهكذ�، ينبغي �أن تهدف �لدول �إىل �شن ت�رشيعات تكون �شاملة يف 

�مل�شمونني  �لد�ئنني  فئات  وجميع  �مل�شمونة  �ملعامالت  �أ�شكال  �لإمكان، جميع  قدر  وتت�شمن،  نطاقها 

�أكرث  �رشح  �لأول  �لف�شل  يف  ويرد  �مل�شمونة.  و�للتز�مات  �ملنقولة  �ملوجود�ت  �أنو�ع  وجميع  و�ملانحني 

تف�شيال ملبد�أ �شمولية �لنطاق وو�شائل حتقيقه.

)ب( �لنهج �لوظيفي و�ملتكامل و�ل�شامل

�أنظمة للمعامالت �مل�شمونة تتيح للمانحني )ول �شيما �ل�رشكات( تقدمي  62- لدى �لعديد من �لدول 

�شمان للد�ئنني ��شتناد� �إىل جميع موجود�تهم )�أو جلها(. ومع ذلك، ففي �لعديد من هذه �لدول حتكم 

�أنظمة ت�رشيعية خمتلفة �لأنو�ع �ملختلفة من �ملوجود�ت. وعالوة على ذلك، حتكم �أنظمة ت�رشيعية خمتلفة، 

�مللكية  نقل  وعمليات  �لوفاء،  ُرهون  مثل  �ملعامالت،  من  �ملختلفة  �لأنو�ع  �لدول،  هذه  من  �لعديد  يف 

�لئتماين، و�ملرهونات �لئتمانية. و�أخري�، تُعاَمل حقوق �لبائعني، يف �لعديد من �لدول، على نحو خمتلف 

مي �لئتمان �لآخرين، ويف كثري من �لأحيان ل تعترب هذه �حلقوق حقوقا �شمانية  عن معاملة حقوق مقدِّ

يتخذ  فهو  ووظيفيا.  متكامال  نهجا  يُ�شمى  �أن  ميكن  ما  �لدليل  يتبع  �لتنوع،  هذ�  مقابل  ويف  مطلقا. 

�ملوقف �ملتمثل يف �أن جميع �ملعامالت �لتي تن�شئ حقوقا يف �أي نوع من �أنو�ع �ملوجود�ت بهدف �شمان 

�أد�ء �للتز�م )�أي تاأدية وظائف �شمانية( ينبغي �أن تعترب، �إىل �أق�شى حد ممكن، معامالت �شمانية و�أن 

تنظمها نف�ض �لقو�عد �أو على �لأقل نف�ض �ملبادئ. ويرد يف �لف�شل �لأول �رشح �أكرث تف�شيال ملبادئ �لنهج 

�خلا�شة  باملعامالت  يتعلق  فيما  �لتا�شع  �لف�شل  ويف   ،)112-110 �لفقر�ت  )�نظر  و�لوظيفي  �ملتكامل 

لتمويل �لحتياز )�نظر �لفقر�ت 84-60(.

)ج( �حلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت �ملانح �لآجلة 

63- ل ت�شمح دول كثرية للمانحني باإن�شاء حقوق �شمانية �إل يف �ملوجود�ت �حلالية �لتي ميلكونها يف 

وقت �إن�شاء �حلق �ل�شماين. فهم ل ي�شتطيعون منح �شمان يف �ملوجود�ت �لتي مل ت�شبح قائمة بعُد �أو 

مل يحتازوها بعُد. و�ل�شاغل �لذي يف�شي �إىل هذ� �لتقييد هو حماية �ملدينني من �لإفر�ط يف �للتز�م 

�لتجارية  �ملن�شاآت  �لآجلة، لد�ئن م�شمون معنّي. ومع ذلك، فالأن  مبوجود�تهم، وخ�شو�شا موجود�تهم 

�ملانحة قد ل تكون لديها د�ئما موجود�ت حا�رشة متاحة ل�شمان �لئتمان فاإن هذ� �لقيد مينعها من 

�حل�شول على �أنو�ع عديدة من �لئتمان ت�شتند �إىل �شل�شلة متتالية من �ملوجود�ت �لآجلة، مثل �ملخزون 

�شماين يف  حق  �إن�شاء  يجوز  �أنه  مفادها  �لتي  �لنظر  وجهة  يتخذ  �لدليل  فاإن   ، ثمَّ ومن  و�مل�شتحقات. 

�ملوجود�ت �لآجلة، ما مل تن�ض ت�رشيعات حماية �مل�شتهلكني على خالف ذلك. ويرد يف �لف�شل �لأول �رشح 

�أكرث تف�شيال لهذ� �ملبد�أ.

)د( �متد�د �حلقوق �ل�شمانية لت�شمل �لعائد�ت

64- عادة ما يكون �حلق �ل�شماين غري �حليازي يف �ملوجود�ت �ملنقولة �مللمو�شة م�شحوبا باحلق يف تتبع 

�ملوجود�ت حتى ت�شل �إىل منقول �إليه. وعندما يبيع �ملانح �ملوجود�ت �أو يت�رشف فيها بطريقة �أخرى، 
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�أي  باحلق �ل�شماين. كما متنح بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون حقا يف  يحتاز �مل�شرتي �ملوجود�ت رهناً 

موجود�ت )عادة �مل�شتحقات( ميكن �أن يدّرها بيع �ملوجود�ت �ملرهونة. وي�شف �لدليل هذه �ملوجود�ت 

باأنها عائد�ت، ويتخذ �ملوقف �ملتمثل يف �أنه ينبغي، مبا �أن �لقيمة �لقت�شادية للموجود�ت �ملرهونة هي 

�مل�شدر �لنهائي لل�شد�د بالن�شبة للد�ئن، �أن يّت�شع �حلق �ل�شماين لي�شتمل على �أي عائد�ت يتم تلقيها عند 

�لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ويرد يف �لف�شل �لثاين �رشح �أكرث تف�شيال ملبد�أ ��شتمال �حلق �ل�شماين 

على �لعائد�ت وخل�شائ�ض هذ� �حلق.

)هـ( متييز �لنفاذ بني �لطرفني عن �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

و�لد�ئن  �ملانح  لي�ض فقط بني  نافذ�  �إن�شائه،  �ل�شماين، عند  يكون �حلق  �لدول،  �لعديد من  65- يف 

�مل�شمون بل �أي�شا جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�أحيانا ل يوفر ذلك �إ�شعار� كافيا لالأطر�ف �لثالثة. وعليه، 

�إ�شافية لإن�شاء �حلق �ل�شماين )حتى بني �ملانح و�لد�ئن  �إجر�ء�ت  تفر�ض �لدول يف كثري من �لأحيان 

�مل�شمون(، تزيد كثري� على ما يُ�شرتط عادة للتعاقد. ويعني ذلك �أن على �لد�ئن �مل�شمون �أن ينتظر د�ئما 

�إبر�م �تفاق مع �ملانح قبل �تخاذ خطو�ت ل�شمان �لأولوية جتاه �ملطالبني �ملناف�شني. ولهذه �لأ�شباب، 

يرى �لدليل �أنه ينبغي �لتمييز بني �إن�شاء حق �شماين يف �لنفاذ فيما بني �لطرفني و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

ب�شيطا قدر  �أن يكون  ينبغي  �ل�شماين  �إن�شاء �حلق  �أن  �ملتمثل يف  �لدليل �ملوقف  �لثالثة. كذلك، يتخذ 

�مل�شتطاع، و�أن �خلطو�ت �لإ�شافية �ملطلوبة جلعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة ينبغي �أن 

تقت�رش على �حلد �لأدنى. وترد يف �لف�شلني �لثاين و�لثالث، على �لتو�يل، مناق�شة لإن�شاء �حلق �ل�شماين 

)نفاذه بني �لطرفني( ولنفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

)و( �إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية

�إن�شاء حقوق �شمانية غري �حتيازية يف  66- تخلَّت دول كثرية، عرب �ل�شنني، عن �لقاعدة �لتي حتظر 

�ملوجود�ت �ملنقولة. غري �أنه ل يجوز، يف عدد من هذه �لدول، �أن تُرهن بحقوق �شمانية غري �حتيازية 

�أنو�ع معّينة من  �إل  �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت ول يجوز �أن متنح حقوقا �شمانية غري �حتيازية  �شوى 

�ملانحني. وعادة ما تن�شئ هذه �لدول �آليات منف�شلة لتوفري �لإ�شهار للفئات �ملختلفة من �ملوجود�ت �أو 

�أن�شاأت  �إذ�  تتعّزز  �لكفاءة  �أن  �إىل وجهة نظر مفادها  �لدليل  وي�شتند  �مل�شمونة.  �ملعامالت  �أو  �ملانحني 

�لدولة �شجال يت�شف بال�شمات �لرئي�شية �لتالية: )�أ( �أنه �شجل عام وحيد للحقوق �ل�شمانية؛ )ب( �أنه 

ل فيه �لإ�شعار�ت ذ�ت �ل�شلة باحلقوق �ل�شمانية �لقائمة �أو �ملحتملة، ولي�ض �لوثائق؛ )ج( �أن ملفات  تُ�شجَّ

�ل�شجل تتاح لأي طرف ذي م�شلحة للبحث فيها؛ )د( �أنه يق�شي، ما عد� يف حالت حمدودة للغاية )�نظر 

د�ن وفقا لوقت  �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(، باأن �لنفاذ و�لأولوية جتاه �لأطر�ف �لثالثة يُحدَّ

�لت�شجيل. وترد يف �لف�شل �لر�بع مناق�شة و�فية لت�شميم نظام �ل�شجل.

)ز( �إتاحة �حلقوق �ل�شمانية �ملتعددة يف نف�ض �ملوجود�ت

67- ل ي�شمح �لعديد من �لدول باحلقوق �ل�شمانية غري �حليازية �ملتعددة يف نف�ض �ملوجود�ت �ملنقولة. 

وحتى عندما تكون �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية معرتفا بها، يُفرت�ض يف �أحيان كثرية �أنه ل ينبغي �أن 

يحق �إل لد�ئن و�حد �أن يكون له حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة. وهذ� يعني �أن �ملانح ملزم عمليا باأن 
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يكر�ض كامل قيمة �ملوجود�ت لد�ئن م�شمون وحيد، حتى عندما تكون قيمة �ملوجود�ت �أعلى كثري� من 

�لئتمان �لذي ت�شمنه. ولكي يت�شنى للمانح �أن ي�شتخدم �لقيمة �لكاملة ملوجود�ته للح�شول على �لئتمان 

م �لنظام بحيث يتيح منح حقوق �شمانية متعددة يف نف�ض �ملوجود�ت. وت�شتند  �مل�شمون، ينبغي �أن ي�شمَّ

�لتو�شيات �ملختلفة �لو�ردة يف �لف�شول �لثاين �إىل �لر�بع من �لدليل �إىل �فرت��ض �أن �لدول �شتن�شئ نظما 

تتيح للمانح �أن يفعل ذلك.

)ح( �لأ�شا�ض �لزمني لالأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتعددة

68- لال�شتفادة �ملثلى من �إباحة �حلقوق �ل�شمانية �ملتعددة يف �ملوجود�ت ذ�تها، يجب �أن يوفر �لقانون 

قو�عد و��شحة لرتتيب �أولوية �حلقوق �ل�شمانية �لتناف�شية. ومن ر�أي �لدليل �أن �لأولوية ينبغي �أن حُتدد 

عادة برتتيب ت�شجيل �إ�شعار يف �ل�شجل، �أو حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو�شيلة �أخرى. ويناق�ض 

�لف�شل �خلام�ض �لقو�عد �لأ�شا�شية لتحديد �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �لتناف�شية. 

)ط( �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية و�شائر �حلقوق

69- �إن �لدول �لتي تتيح �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف �ملوجود�ت �ملنقولة ل حتمي هذه �حلقوق 

�أدنى مرتبة من �حلقوق  �لثالثة( من جعلها  د�ئما )حتى عندما تكون قد ُجعلت نافذة جتاه �لأطر�ف 

لة �لالحقة زمنيا )مثل �ملطالبات  باأن تنال �لمتياز�ت غري �مل�شجَّ �لالحقة. فمثال ت�شمح بع�ض �لدول 

للد�ئن  �لدول  بع�ض  ي�شمح  ل  ذلك،  عن  وف�شال  �ل�شمانية.  �حلقوق  رتبة  من  �أعلى  رتبة  �ل�رشيبية( 

�لفعال  �مل�شمونة  �ملعامالت  نظام  ويتطلب  �لنية.  م�شرٍت ح�شن  �أي  بحقوقه جتاه  يطالب  باأن  �مل�شمون 

�أن ت�شن �لدول قو�عد دقيقة حتكم كل نوع ممكن من نز�عات �لأولوية مع حقوق ُمطالب مناف�ض و�أن 

�ل�شمانية  �أعلى من مرتبة �حلقوق  تنال مرتبة  زمنيا  �أي حقوق لحقة  �إن�شاء  �لإمكان،  بقدر  تتفادى، 

�مل�شمونني  �لد�ئنني  غري  مطالبني  حقوق  مع  �ملحتملة  �لنـز�عات  هذه  جميع  �لدليل  وي�شف  �لقائمة. 

باأنها تنطوي على مناف�شات على �لأولوية. ويناق�ض �لف�شل �خلام�ض �ملجموعة �لكاملة، �لالزمة ملعاجلة 

حقوق �ملطالبني �ملتناف�شني، من �لقو�عد �لتف�شيلية لالأولوية، مبا فيها �لقو�عد �لتي حتكم �لنـز�عات 

بني �حلقوق �ل�شمانية، من ناحية، وحقوق م�شرتي �ملوجود�ت �مل�شمونة �أو ممثل �لإع�شار يف حال �إع�شار 

�ملانح، من �لناحية �لأخرى.

)ي( تنظيم تي�شريي ل تنظيم �شكلي

موجود�ت  يف  ملكية  حقوق  �لد�ئنني  تعطي  لكي  م�شّممة  �مل�شمونة  �ملعامالت  �أنظمة  �أن  70- مبا 

مدينيهم، فاإن �لتفاقات �ل�شمانية تنجم عنها بال�رشورة نتائج هامة تقع على �لأطر�ف �لثالثة. وي�شعى 

�لعديد من �لدول �إىل �لتحّكم يف تاأثري �حلقوق �ل�شمانية من خالل �لتعد�د �حل�رشي لأنو�ع �ملعامالت 

ل لي�ض فقط ل�رشوط �إن�شاء هذه �لتفاقات  �لتي يجوز لالأطر�ف �لتفاق عليها، ومن خالل �لتنظيم �ملف�شَّ

�أنه ينبغي  �لدليل موقف  �إدر�جها يف �لتفاق �ل�شماين. ويتخذ  �لتي ميكن  �أي�شا لالأحكام �ملحّددة  بل 

�ل�شماح لالأطر�ف، عموما، بت�شميم �تفاقاتها �ل�شمانية بنف�شها، و�أن �أي قو�عد �إلز�مية ينبغي �ألَّ ترمي 

�إلَّ �إىل �شمان �لإن�شاف وحماية �مل�شالح �مل�رشوعة لالأطر�ف �لثالثة. وترد يف �لف�شلني �ل�شاد�ض و�ل�شابع 

مناق�شة للقو�عد �لتي ينبغي �أن حتكم �لعالقة بني �لطرفني و�آثار �لتفاق �ل�شماين على �لأطر�ف �لثالثة 

قبل وقوع �لتق�شري و�لإنفاذ.
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)ك( �لإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء

71- جرت �لعادة باأن يُ�شرتط على �لد�ئنني �مل�شمونني �إنفاذ حقوقهم �ل�شمانية بتقدمي طلب �إىل حمكمة 

�أو �شلطة �أخرى، وباحلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة وبيعها مبوجب �إجر�ء ق�شائي. ومل يكن يُ�شمح بالإنفاذ 

�لدليل  يو�شي  �ملقابل،  للغاية. ويف  تقييدية  معّينة  وب�رشوط  معّينة  �إل يف حالت  �لق�شاء  نطاق  خارج 

باأن ل يكون هناك قيد على حق �لد�ئن �مل�شمون يف �لإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء، ما د�م نظام �لإنفاذ 

ماً حلماية �حلقوق �مل�رشوعة للمانحني و�لأطر�ف �لثالثة. وترد يف �لف�شل �لثامن مناق�شة ل�شبل  م�شمَّ

�تباعها ل�شمان  �لنت�شاف �ملتاحة للد�ئنني �مل�شمونني عند تق�شري مدينيهم، ولالإجر�ء�ت �لتي يجب 

�لتو�زن و�لإن�شاف يف �إنفاذ �حلق �ل�شماين.

)ل(  �مل�شاو�ة يف معاملة جميع �لد�ئنني �لذين يوّفرون �لئتمان لتمكني �ملانحني من �حتياز �ملوجود�ت 

�مللمو�شة

72- ميّيز �لعديد من �لدول متييز� قاطعا بني حقوق �لبائعني وحقوق �ملقر�شني. ويف بع�ض �لدول، 

مُينح �لبائعون بع�ض �حلقوق �خلا�شة، وذلك عادة بال�شماح لهم بالحتفاظ بحق ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة 

د ثمن �ل�رش�ء بالكامل. ويف دول �أخرى يُ�شّجع �لد�ئنون �أي�شا على توفري �لئتمان للم�شرتين،  �إىل �أن يُ�شدَّ

وبالتايل تعزيز �لتناف�ض وخف�ض تكلفة �لئتمان �لحتيازي. ويرى �لدليل �أن نظام �ملعامالت �مل�شمونة 

�ملوجود�ت  �حتياز  من  �مل�شرتي  لتمكني  �لئتمان  يوّفرون  �لذين  و�ملقر�شني  �لبائعني  يعامل  �أن  ينبغي 

�مللمو�شة نف�ض �ملعاملة. وتُ�شتعر�ض يف �لف�شل �لتا�شع �ل�شبل �ملختلفة �لتي ميكن �أن ت�شمن بها �لدول 

�مل�شاو�ة يف معاملة جميع مموِّيل �لحتياز.

هاء-  تنفيذ قانون جديد للمعامالت امل�سمونة

1-  ��شتعر��ض عام

يف  فقط  لي�ض  بعناية  �لدول  تنظر  �أن  �مل�شمونة  للمعامالت  وكفء  فّعال  نظام  حتقيق  73- يتطلّب 

قانون  �لعالقة بني  �أي�شا يف  بل  �لقانون  �لفرع من  تقليديا هذ�  �إليها  ي�شتند  �لتي  و�ملبادئ  �ل�شيا�شات 

�ملعامالت �مل�شمونة، من جهة، و�لقانون �لعام لاللتز�مات وقانون �مللكية و�لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإع�شار، 

من �جلهة �لأخرى. ول ميكن حتقيق �لعديد من �لأهد�ف �لرئي�شية لنظام �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشي 

�لتي  �لدول  �إىل  بالن�شبة  فقط  لي�ض  �حلال  هو  وهذ�  �لتقليدية.  �ل�شيا�شات  هذه  �لنظر يف  باإعادة  �إل 

تعتزم ��شرت�ع قانونها �لعام �لأول للمعامالت �مل�شمونة بل �أي�شا بالن�شبة �إىل �لدول �لتي ��شرتعت موؤخر� 

تعديالت حمددة لقو�نينها ملو�كبة �ملمار�شات و�لحتياجات �لتجارية �جلديدة. و�لو�قع �أنه حتى �لدول 

�لتي ��شرتعت بالفعل �أحدث �لنظم ينبغي �أن تُخ�شع قو�نينها �لقائمة للتمحي�ض �لدقيق. ويتخذ �لدليل 

دة يف  موقف �أنه ل توجد دولة ل ميكن �أن ت�شتفيد من �لفح�ض �لدقيق للقو�عد و�ملفاهيم �لقائمة، �ملج�شَّ

نظامها للمعامالت �مل�شمونة، يف �شوء �ل�شيا�شات و�ملبادئ و�لتو�شيات �ملبينة يف �لدليل. 

74- وكما �أُ�شرَي �شابقا، فاإن �لهدف �لرئي�شي من حتديث قانون �ملعامالت �مل�شمونة هو تعزيز �إتاحة 

�لئتمان �مل�شمون. بيد �أن هذ� �لهدف يوؤذن �أي�شا باتباع �شيا�شات �أخرى قد ترغب �لدول يف تعزيزها 

�أكرب، مثل ما يلي: )�أ( تي�شري جناح ت�شغيل  �أغر��شا  ويدعم تلك �ل�شيا�شات. فالئتمان �مل�شمون يخدم 

�ملن�شاآت �لد�خلية وتو�شيعها؛ )ب( حت�شني قدرة تلك �ملن�شاآت على �ملناف�شة حمليا ودوليا معا؛ )ج( متكني 
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�مل�شتهلكني وغريهم من �مل�شرتين من �حتياز �ملوجود�ت و�خلدمات باأف�شل �ل�رشوط. وبغية حتقيق هذه 

�لأغر��ض �لأكرب، يجب �أن يلبي �لنظام �لحتياجات �لفعلية للمانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني. وف�شال عن 

ذلك فبما �أن �عتماد نظام للمعامالت �مل�شمونة يعرّب عن �شيا�شة �لدولة يف ت�شجيع �لن�شاط �لقت�شادي، 

يجب �أي�شا �أن ياأخذ �لنظام يف �حل�شبان �لتعبري �مل�رشوع عن �ل�شيا�شة �لجتماعية و�لقت�شادية للدولة 

�ملعامالت  نظام  منافع  بني  بها  يو�َزن  �أن  ينبغي  �لتي  �لدقيقة  �لكيفية  وتنطوي  �أخرى.  قطاعات  يف 

�أخرى، على خيار�ت من  �ل�شيا�شاتية، من جهة  �لأهد�ف  و�شائر  و�لفعال، من جهة،  �لكفء  �مل�شمونة 

�ملعقول �أن �لدول قد تختلف ب�شاأنها. فقد تقرر بع�ض �لدول، مثال، �أن �لقتطاعات غري �ملدفوعة من 

رو�تب �ملوظفني من �أجل م�شاهمات �ملعا�شات �لتقاعدية وخمططات �لتاأمني �شد �لبطالة ينبغي �أن تعطى 

لها �لأولوية على �حلقوق �ل�شمانية. وقد ل تتيح دول �أخرى هذه �لأولوية لأنها تعتقد �أن ذلك �شيكون 

م�رش�ً بتو�فر �لئتمان وتكلفته. وترد يف خمتلف ف�شول �لدليل مناق�شة لالعتبار�ت �ملتناف�شة �لتي ينبغي 

�ل�شرت�شاد بها فيما يتعلق بكيفية حتقيق كل دولة للتو�زن �لأمثل لديها بني �لأهد�ف �ل�شيا�شاتية.

75- وينبغي �أن تكون �لأهد�ف �لرئي�شية و�ل�شيا�شات �لأ�شا�شية �لتي مت بيانها للتو هي �لأ�شا�ض �لذي 

ترتكز عليه �لقو�عد �ملحددة لنظام �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشي. غري �أن جمرد ��شرت�ع قانون جديد 

للمعامالت  وكفء  فعال  نظام  و�شع  من  كاملة  ��شتفادة  �لدول  ت�شتفيد  فلكي  وح�شب.  �أوىل  هو خطوة 

خ �لنظام فعليا بالطريقة �ملق�شودة: فيجب �أن يُ�شتخدم على م�شتوى �ملمار�شة  �مل�شمونة، يجب �أن يرت�شَّ

�لعملية، ويجب �أن يُفهم ويُف�رشَّ على نحو �شليم من جانب رجال �لأعمال و�ملمّولني و�لقانونيني و�لق�شاة 

نظام  ��شرت�ع  �أجل  و�شياغتها من  �لقو�نــني  ت�شـــميم  لدى  �لدول،  تُعنى  �أن  وبالتايل، يجب  و�ملحّكمني. 

يف  وترد  بالتنفيذ.  �ملتعلقة  �مل�شائل  من  بعـــدد  �لدليل،  يف  به  �ملو�شى  �لنوع  من  �مل�شمونة  للمعامالت 

�لأبو�ب 2 �إىل 4 �أدناه مناق�شة لهذه �مل�شائل.

2-  �ملو�ءمة مع �لقانون �لقائم

76- لكي يكون �أي قانون جديد للمعامالت �مل�شمونة فعال، يجب �أن تو�ءم �أحكامه مع �لبنية �لقانونية 

�لعامة ومع �لدور �لفعلي للموؤ�ش�شات �لئتمانية يف �لدولة �مل�شرتعة. ويعني ذلك �أحيانا �رشورة �إدخال 

تعديالت تكميلية على �ملوؤ�ش�شات �لقانونية و�لقت�شادية �لعامة؛ كما يتطلب �أحيانا �إدخال تعديالت على 

�لذي  �ملو�ءمة، مبعناه  دولة على حدة. ومل�شطلح  نف�شه تخ�ض كل  �مل�شمونة  �ملعامالت  تفا�شيل نظام 

يُ�شتخدم به يف �لدليل، �أبعاد ثالثة خمتلفة.

77- فاأول، ونظر�ً �إىل �أن �إ�شالح قانون �ملعامالت �مل�شمونة لن يجري غالباً �شمن �شياق �إ�شالح عام 

للقانون �خلا�ض يف �لدولة، فيجب �أن تكون �مل�شطلحات �لتي تبنّي بها مفاهيم �لقانون �جلديد وقو�عده 

ينبغي  �لتي  �ملفاهيم  معنى  �لدليل  ل  يف�شِّ فبينما  ولذلك،  �لقائمة.  �لقانونية  �ملوؤ�ش�شات  على  مرتكزة 

ل جزء� من قانون �ملعامالت �مل�شمونة �مل�شلَح، مثال، فاإنه ل يتخذ موقفا ب�شاأن �مل�شطلحات  �أن ت�شكِّ

تنّفذ  �لدول �شوف  �أن  ��شرت�ع قانون جديد. ويُفرت�ض  ��شتخد�مها يف  ينبغي  �لتي  �لدقيقة  �لعبار�ت  �أو 

تو�شيات �لدليل بالرجوع �إىل �لبنية �لقانونية �لقائمة ولي�ض بنقل م�شطلحات قانونية غري ماألوفة ولي�ض 

لها معنى �أو �شدى قانوين ماأخوذة من وليات ق�شائية �أخرى. وعلى �خل�شو�ض، يحاول �لدليل عر�ض 

تو�شياته و�ملفاهيم �لرئي�شية �ملرتبطة بها بطريقة يت�شنى بها للدولة �أن تكيف تلك �لتو�شيات وت�شرتعها 

�أيا كانت �لتقاليد �لقانونية �لتي ي�شتند �إليها �لقانون �لوطني للدولة.

78- وثانيا، ل يوجد منوذج و�حد تقّن به طريقة �شياغة �لت�رشيعات �جلديدة �أو يحكم �ملو�شع �لذي 

تُدرج فيه هذه �لقو�عد �جلديدة يف �لنظام �لقانوين �لعام للدولة. ولذلك، ل يتخذ �لدليل موقفا، مثال، 
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فيما يتعلق مبا �إن كانت جميع �لتو�شيات �لتي يقدمها ينبغي ��شرت�عها يف قانون وحيد، �أو ما �إن كان 

ينبغي �إدر�ج تلك �لتو�شيات يف قانون مدين �أم يف قانون جتاري، �أو ما �إن كان ينبغي يف �أّي من �حلالتني 

�أن ترد يف �ملو�شع نف�شه. وميكن جد� �أن تقّرر �لدول ��شرت�ع �لقو�عد �ملتعلقة بتنازع �لقو�نني يف قانون 

�ض لذلك �ملو�شوع. كذلك، ل يتخذ �لدليل موقفا حول ما �إذ�  �أو جزء من مدونة �لقانون �ملدين خم�شّ

كان ينبغي للدول �أن ت�شلح قانونها عن طريق ��شرت�ع قانون مكتوب باأ�شلوب قانون مدين �أم باأ�شلوب �شك 

تنظيمي. و�ملهم هو �أن يتمّكن �ملحامون وغريهم من �مل�شت�شارين �لقانونيني من �إ�شد�ء ن�شح ميكن �لتعويل 

عليه لزبائنهم ب�شاأن ما يق�شي به �لقانون، و�أن يفهم �ملحامون وغريهم من �مل�شت�شارين �لقانونيني، وكذلك 

مون، �لقانون ويف�رشونه ويطبقونه بطريقة مت�شقة ومتما�شكة. �لق�شاة و�ملحكَّ

79- وثالثا، يتقاطع �لعديد من �أحكام قانون �ملعامالت �مل�شمونة مع قو�عد �لقو�نني �لتي تنظم عالقة 

�لد�ئن باملدين، و�لقو�نني و�ملمار�شات �مل�رشفية، وكذ� �لإع�شار وقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. وي�شلِّم �لدليل 

باحلاجة �إىل حتقيق متا�شك �لنظام �لعام يف كل من نقاط �لتقاطع هذه. فمثال يف حني �أنه يو�شي، يف 

�لف�شل �لثامن �ملتعلق باإنفاذ �حلق �ل�شماين، باأن توفر �لدول �إجر�ء�ت ق�شائية �رشيعة للبت يف �أي م�شائل 

تت�شل بحقوق �ملانحني �أو �لد�ئنني �مل�شمونني �أو �لأطر�ف �لثالثة �أثناء �لإنفاذ �لق�شائي �أو خارج نطاق 

�لق�شاء، فهو ل يهدف �إىل بيان ما ينبغي �أن تكون عليه هذه �لإجر�ء�ت ول قو�عد �لإجر�ء�ت �ملدنية 

�لتي ينبغي �أن تُطبَّق عليها.

3-  م�شائل �لطريقة �لت�رشيعية و�لأ�شاليب �ل�شياغية

بُعد و�حد  �شوى  �لقائمة  �ملو�شوعي  �لقانون  �لنظام �جلديد مع مفاهيم  80- ل ميثل �شمان مو�ءمة 

من �أبعاد �لتنفيذ �لناجح. فمن �ملهم �أي�شا �إيالء �لعناية مل�شائل �لأ�شلوب �لت�رشيعي. ورغم �أن �لتو�شيات 

�لو�ردة يف �لدليل معرو�شة كتو�شيات ولي�ض كاأحكام لقانون منوذجي، فهي م�شوغة يف كثري من �لأحيان 

بدرجة عالية من �لتف�شيل و�لتحديد. بيد �أن هذ� ل يعني �أن �لدول يجب �أن ت�شرتع قانونا جديد� ي�شاغ 

�أول  �لت�رشيعية  �لأحكام  تُعر�ض  �أن  تفرت�ض  �لدولة  �ل�شياغية يف  �لأ�شاليب  كانت  فاإذ�  �لطريقة.  بهذه 

بو��شطة بيان مبادئ، وبعد ذلك بو��شطة ��شتثناء�ت تُذكر بالرتتيب �لتنازيل من حيث درجة �لعمومية، 

فهذ� هو �لأ�شلوب �لذي ينبغي �أن تتَّبعه �لدولة يف قانونها �جلديد. ويقدم �لدليل تعليقات م�شتفي�شة 

تبنيِّ �لأ�ش�ض �ملنطقية �ل�شيا�شاتية لتو�شياته، بغية متكني �لدول من �شن ت�رشيعات حتقق �لأهد�ف �لتي 

. تن�شدها دون �أن يتعنيَّ عليها �أن تتبع �أي �أ�شلوب �شياغي معنيَّ

81- وتن�شاأ م�شاألة �شياغية ثانية لأن �لدول تتخذ مو�قف متباينة ب�شاأن �لعالقة بني �لقو�نني �ملعّينة 

ل تو�شيات �لدليل ��شتثناء�ت من �لقانون �لعام للممتلكات  و�لأحكام �لعامة للقانون �خلا�ض. وبقدر ما ت�شكِّ

ل  ت�شكِّ فمثال،  �ل�شتثناء�ت.  هذه  عن  �لتعبري  كيفية  �أن حتّدد  �لدول  �شيلزم  �لدولة،  يف  �للتز�مات  �أو 

تو�شيات �لدليل �ملتعلقة باإمكانية تتبع �حلق �ل�شماين و�شول �إىل �لعائد�ت حتول رئي�شيا يف �لقو�عد 

�ملت�شلة بالإحالل �حلقيقي يف بع�ض �لدول، و��شتثناء هاما من �لقو�عد �لتي ل تعرتف باحلق يف تتبع 

�ملوجود�ت �ملنقولة )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 79-85(. غري �أن �لدليل 

ل يتخذ موقفا حول ما �إن كان ينبغي ��شرت�ع هذه �ل�شتثناء�ت يف �إطار نظام �ملعامالت �مل�شمونة �أم 

�لتعبري عنها بو�شفها مبادئ �أكرث عمومية تعّدل �لقو�عد �حلالية للممتلكات و�لعقود يف قو�نني �أخرى، 

مثل �لقانون �ملدين. وبعبارة �أخرى، ينبغي �أن حتدد �لدول �ملو�شع �لأمثل لهذه �لتعديالت �ملو�شوعية 

للقانون �لعام وفقا لالآر�ء �ملعّينة ب�شاأن �لأ�شلوب و�لتنظيم �لت�رشيعيني �لتي تتخذها عند �ل�شرت�ع.
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من  كان  فقد  �لقانونية،  �أنظمتها  تتباين  دول  جانب  من  لال�شتخد�م  �أُِعدَّ  �لدليل  ولأن  82- وثالثا، 

�ل�رشوري، يف بع�ض �لأحيان، نحت كلمات جديدة للتعبري عن مفاهيمه �لرئي�شية. فمثال، ل ي�شتخدم 

�لدليل �أياً من تعبري "�مل�شلحة �ل�شمانية يف ثمن �ل�رش�ء" )�ملوجود يف بع�ض �لوليات �لق�شائية �لتي تعمل 

بالقانون �لعام( �أو تعبري "�متياز �لبائع" )�ملوجود يف بع�ض �لوليات �لق�شائية �لتي تعمل بالقانون �ملدين( 

�ملانحون لحتياز  ي�شتخدمه  �لذي  مو �لئتمان  �لتي يح�شل عليها مقدِّ �ل�شمانية  للحقوق  يف مناق�شته 

و�إذ  �حليازي".  �ل�شماين  "�حلق  �لعام  �مل�شطلح  ذلك  عن  عو�شا  ي�شتخدم  وهو  �مللمو�شة.  �ملوجود�ت 

يفعل �لدليل ذلك، ل يو�شي �شمنيا باأن تعتمد �لدول هذه �ملفرد�ت. فاإذ� كان هناك تعبري موجود حاليا 

)مثل تعبري "�مل�شلحة �ل�شمانية يف ثمن �ل�رش�ء" �أو "�متياز �لبائع"( يلقى �شدى عند �ملحامني و�لبائعني 

و�مل�شرتين يف دولة ما، فاإن �لدليل يفرت�ض �أن ذلك �لتعبري ميكن �أن ي�شتخدم يف �لقانون �جلديد، ما د�مت 

�حلقوق �ملو�شوعية �لتي ي�شري �إليها �مل�شطلح بعد ذلك هي تلك �لو�ردة يف �لدليل ولي�شت تلك �لو�ردة 

يف قانون �شابق.

83- ور�بعا، يتحا�شى �لدليل، ب�شفة عامة، وما عد� فيما يتعلق مببد�أ �لنهج �لوظيفي، ��شتخد�م "�لأحكام 

�لظنية" �أو �لفرت��شات �لقانونية، ويعتمد فر�شية �أن �لدول ميكن �أن ت�شرتع �لتو�شيات دون �أن تلجاأ �إىل 

تلك �لأحكام �أو �لفرت��شات. ومع ذلك فهذ� �لأ�شلوب م�شتخدم على نطاق و��شع يف �لعديد من �لدول. 

ومن ثم يرتك �لدليل لكل دولة على حدة �ختيار طريقتها �لت�رشيعية ب�شاأن هذه �مل�شاألة. فهو مثال ل يتخذ 

موقفا حول ما �إن كان ينبغي للدول �أن تعترب �حلق �ل�شماين للمقر�ض �لذي يوفر متويل �لحتياز �متياز� 

للبائع على �لرغم من �أن من �لو��شح �أن �ملقر�ض لي�ض بائعا، �أو حول ما �إن كان ينبغي للدول �أن ت�شمي 

هذين �حلّقني �أي ت�شمية �أخرى. و�ل�شاغل �لذي يعالج يف �لدليل، بدل من ذلك، هو �شاغل مو�شوعي: 

فمهما كانت ت�شمية �حلق، ينبغي �أن يبلغ به نف�ض �لنتائج �لوظيفية جميع ممويل �لحتياز.

4-  �مل�شائل �ملتعلقة بالتثقيف عقب �ل�شرت�ع

)�نظر  �لنتقالية  بالأحكام  �ملتعلقة  �لتو�شيات  من  �شل�شلة  �لأخري،  قبل  ف�شله  يف  �لدليل،  84- يورد 

�لف�شل �حلادي ع�رش(. وي�شري مفهوم �لأحكام �لنتقالية �إىل م�شاألة ماهية �لقو�عد �لتي ينبغي تطبيقها 

لتحديد �لأحو�ل �لتي ينبغي �أن يكون فيها �أي حق �شماين معنّي خا�شعا للقانون �ل�شابق و�لأحو�ل �لتي 

ينبغي �أن يكون فيها خا�شعا للقانون �جلديد. كما �أنه ل بد من و�شع قو�عد �نتقالية قابلة للتطبيق توّفر 

مني، لتفادي حدوث فو�شى  توجيهات دقيقة لرجال �لأعمال و�خلرب�ء �ملاليني و�ملحامني و�لق�شاة و�ملحكَّ

قانونية كلما دخل قانون جديد حيز �لنفاذ. �أي �أن �لق�شد من هذه �لقو�عد �لنتقالية هو �شمان ��شتفادة 

�لأطر�ف من �لقانون �جلديد لكن من دون تعطيل �حلقوق �ملكت�شبة، ومن ثم زيادة تقبل �لقانون �جلديد.

85- ول يعتمد �لقبول �لعام لقانون �ملعامالت �مل�شمونة �جلديد على �لأحكام �لنتقالية �جليدة وحدها. 

فهو يتطلب �أي�شا �أن ينظر �لأفر�د ومنّظمو �مل�شاريع وحماموهم و�مل�شت�شارون �لقانونيون �لآخرون �إىل 

�لقانون كو�شيلة كفوؤة وفعالة لتنظيم معامالتهم �لئتمانية. ويف نهاية �ملطاف، يقت�شي �لقبول �أن يقوم 

جميع �لأ�شخا�ض �لذين يُطلب �إليهم و�شع �لقانون �جلديد مو�شع �لتنفيذ )مثل ممار�شي �ملهن �لقانونية 

و�لق�شاة و�ملحكمني و�لأكادمييني وماأموري �لإجر�ء�ت و�أمناء �ل�شجالت( بتف�شريه وتطبيقه كما يجب. ول 

تتحقق �ملثاقفة �لالزمة للقبول �ل�رشيع لأي قانون جديد مبح�ض �ل�شدفة. فيجب على �لدول �مل�شرتعة 

�أن تويل عناية مبا�رشة، لدى تنفيذ قانون �ملعامالت �مل�شمونة �جلديد، للم�شائل �لأربع �لتالية.

ن�شبيا  �شامل  تعليق ت�رشيعي  باإ�شد�ر  �لقانون �جلديد م�شحوبا  ��شرت�ع  �أن يكون  �ملهم  86- فاأول، من 

ي�رشح م�شادره و�أغر��شه. وقد يتم ذلك �مل�شعى مثال باإدر�ج �لأجز�ء ذ�ت �ل�شلة من �لتعليقات �لو�ردة 

يف �لدليل يف �لتعليقات �لر�شمية �لتي ت�شدرها �لدولة �مل�شرتعة. و�لو�شع �ملثايل هو �أن تُ�شتكمل هذه 
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�لتعليقات �لر�شمية بكتابات نظرية تقدم �أمثلة و�إي�شاحات �أخرى عن �لكيفية �لتي ينبغي �إعمال �لقانون 

بها يف �ملمار�شة �لعملية.

87- وثانيا، ومبا �أن �لقانون قد يتطلب بالفعل �إدخال تعديالت كبرية على �ملمار�شات �ملتبعة، فقد يكون 

من �ملفيد توفري �أ�شكال منوذجية و�شو�بق، لي�ض فقط فيما يتعلق بالإ�شعار�ت �لر�شمية �أو �لوثائق �لأخرى 

ر �ملحامون، يف  يتعلق بالتفاقات �ل�شمانية يف حد ذ�تها. و�شيطوِّ �أي�شا فيما  �لتي يجب تقدميها، بل 

غ�شون فرتة ق�شرية، �ل�شو�بق �لتعاقدية �خلا�شة بهم، لكن توفري �شل�شلة من �لنماذج �مل�رشوحة ميكن �أن 

ي�شاعد على تو�شيح �ملعامالت �ملحتملة يف �إطار �لقانون �جلديد.

88- وثالثا، ومبا �أن معظم �ملحامني �لذين �شيقومون يف �لبد�ية باإ�شد�ء �مل�شورة لزبائنهم ب�شاأن �لقانون 

�جلديد �شيكونون ممن تلقو� ثقافتهم يف ظل �لقانون �ل�شابق، ف�شيكون من �ملهم �أن تتوىل ر�بطات �ملحامني 

�إ�شالح  و�لق�شاة وغريهم من �ملهنيني و�ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �لأكادميية �لتي توّفر �مل�شاعدة يف جمال 

�لقانون رعاية حلقات در��شية وندو�ت ت�رشح خمتلف �شمات �لقانون �جلديد و�شبل تكييف �ملمار�شات 

و�ل�شو�بق �لقائمة معه. وما مل تبذل جهود من�شقة يف جمال �لتثقيف، لن يتاأتى ب�رشعة �لكثري من فو�ئد 

�لقانون �جلديد و�شيُحتمل وقوع �أخطاء يف تف�شريه.

ويف  �جلديد.  �لقانون  ��شرت�ع  بُعيد  تقريباً  وذلك  ق�شائية  منازعات  ن�شوء  توّقع  ميكن  89- ور�بعا، 

�لدول �لتي ل يتي�رش فيها �لطالع على نتائج �لقر�ر�ت �لق�شائية )�شو�ء من خالل �لن�رش �لعمومي �أو 

�خل�شو�شي(، ينبغي ��شتحد�ث مر�فق لإ�شاعة �لقر�ر�ت �لق�شائية و�لتعليقات عليها. و�إن �لنظام �ملوثوق 

مّت�شقة  تف�شري�ت  و�شع  من  مني  و�ملحكَّ و�لق�شاة  �ملحامني  ميّكن  و�لذي  �لق�شائية،  �ل�شو�بق  لإبالغ  به 

بعيد�ً يف زيادة �ليقني �لقانوين، و�أن يقلِّ�ض، بالتايل، عدد  للقانون �جلديد، من �شاأنه �أن يقطع �شوطاً 

حالت �لتقا�شي يف �مل�شتقبل.

واو-  التو�سية 1

1- من �أجل توفري �إطار �شيا�شاتي عري�ض لقانون فّعال وناجع ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة )يُ�شار 

�إىل "قانون �ملعامالت �مل�شمونة" فيما يلي ِبـ"�لقانون" �أو "هذ� �لقانون"(، ينبغي �أن يهدف �لقانون �إىل 

ما يلي:

)�أ(  ترويج �لئتمان �ملنخف�ض �لتكلفة بزيادة �إتاحة �لئتمان �مل�شمون؛

)ب(  �ل�شماح للمدينني با�شتخد�م �لقيمة �لكاملة �لكامنة يف موجود�تهم لدعم �لئتمان؛

)ج(  متكني �لأطر�ف من �حل�شول على �حلقوق �ل�شمانية بطريقة ب�شيطة وناجعة؛

)د(  كفالة �مل�شاو�ة يف معاملة خمتلف م�شادر �لئتمان وخمتلف �أ�شكال �ملعامالت �مل�شمونة؛

)هـ( �إقر�ر �شحة �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف �ملوجود�ت بجميع �أنو�عها؛

)و( تعزيز �ليقني و�ل�شفافية، بالن�ض على ت�شجيل �إ�شعار باحلق �ل�شماين يف �شجل عام للحقوق 

�ل�شمانية؛

)ز( �إر�شاء قو�عد لالأولوية تكون و��شحة وميكن �لتنبوؤ بها؛

)ح( تي�شري �لإنفاذ �لفّعال حلقوق �لد�ئن �مل�شمون؛

)ط( �ل�شماح لالأطر�ف باأكرب قدر من �ملرونة يف �لتفاو�ض على �رشوط �تفاقهم �ل�شماين؛

)ي( �ملو�زنة بني م�شالح جميع �لأ�شخا�ض �ملتاأثرين باملعاملة �مل�شمونة؛

)ك( �ملو�ءمة بني قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة، مبا يف ذلك قو�عد تنازع �لقو�نني فيما يت�شل 

باملعامالت �مل�شمونة.
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اأول- نطاق النطباق، والنهوج الأ�سا�سية اإزاء 

املعامالت امل�سمونة، واملوا�سيع العامة امل�سرتكة 

بني جميع ف�سول الدليل

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

متعلقني  و�أ�شا�شيني  �أوليني  خيارين  �مل�شمونة  للمعامالت  قو�نني  ت�شرتع  �لتي  �لدول  1- تو�جـه 

بال�شيا�شات. فيجـب عليهـا، �أولً، �أن حتـدد �لنطـاق �لـذي تـود �أن تعطيـه للقانون �لـذي �شـيُ�شرتع. ويتنـاول 

�لباب �ألف-2 من هذ� �لف�شل، �لذي يحتوي على مناق�شة تف�شيلية لنطاق �لدليل، هذ� �خليار �ل�شيا�شاتي 

�لتي  �ملعامالت  �أطر�فا يف  يكونو�  �أن  �لذين يجوز  و�لأ�شخا�ض  �لدليل،  ي�شملها  �لتي  �ملوجود�ت  لأنو�ع 

ي�شملها �لدليل، و�للتز�مات �لتي يُق�شد �أن ت�شمنها �حلقوق �ل�شمانية، و�لأنو�ع �ملختلفة من �ملعامالت 

�أن حتّدد  �لدول  على  وثانياً،  �ل�شتثناء�ت.  هذه  و�آثار  �لدليل،  من  و�ل�شتثناء�ت  �لدليل،  ي�شملها  �لتي 

�لنهوج �لأ�شا�شية �لتي �شتّتبعها �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة. ويقدم �لباب �ألف-3 مناق�شة تف�شيلية ملا ُطّور 

يف �ملا�شي وما قد يوجد يف خمتلف �لدول حاليا من نهوج �أ�شا�شية جتاه �ملعامالت �مل�شمونة، قبل �أن 

يبني �لنهج �لعام �ملتبع يف �لدليل. وي�شتعر�ض �لباب �ألف-4 مو�شوعني رئي�شيني ي�شتند �إليهما نهج �لدليل 

وت�شرتك فيهما جميع ف�شوله )مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني، و��شت�شو�ب �أن ت�شتخدم �إىل �أق�شى حد ممكن 

�لباب باء، ب�شل�شلة من �لتو�شيات ب�شاأن نطاق  �لتكنولوجيا �لإلكرتونية �لع�رشية(. ويختتم �لف�شل، يف 

�لدليل، ونهجه �لأ�شا�شي، ومبد�أ ��شتقاللية �لطرفني و��شتخد�م �لتكنولوجيا �لإلكرتونية �لع�رشية.

2-  نطاق �لنطباق

2- ل يوجد تعريف مقبول عامليا لقانون �ملعامالت �مل�شمونة. ففي بع�ض �لدول، ي�شمل قانون �ملعامالت 

�مل�شمونة �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة و�ملمتلكات غري �ملنقولة، على �ل�شو�ء؛ بينما يقت�رش 

�إىل ذلك، يف بع�ض  و�إ�شافة  �ملنقولة.  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  �أخرى، على �حلقوق  مفهومه، يف دول 

�لدول، ي�شمل قانون �ملعامالت �مل�شمونة �حلقوق �ل�شمانية �لتي تن�شاأ باتفاق و�حلقوق �لتي تن�شاأ مبوجب 

�لقانون �أو مبوجب �إجر�ء�ت ق�شائية؛ ويف دول �أخرى، يقت�رش مفهومه على �حلقوق �ل�شمانية �لتي تن�شاأ 

باتفاق. وعالوة على ذلك، يف بع�ض �لدول، ي�شّم قانون �ملعامالت �مل�شمونة �حلقوق �لتي يكون �لغر�ض 

منها �شمان �أد�ء �أي نوع من �للتز�مات؛ �أما يف دول �أخرى فيقت�رش مفهومه على �حلقوق �لتي ت�شمن 

�أد�ء �للتز�مات �لنقدية وحدها. وف�شال عن ذلك، يف بع�ض �لدول، ي�شمل قانون �ملعامالت �مل�شمونة 

جميع �لأدو�ت �لقانونية �لتي توؤدي وظيفة �شمان �أد�ء �للتز�م؛ �أما يف دول �أخرى، فيقت�رش مفهومه على 

�لأدو�ت �لتي متّكن �لد�ئنني من تاأكيد حقهم يف ملكية �ملوجود�ت �لتي ميلكها مدينهم فعليا، وبذلك فاإنه 

ل ي�شتمل، مثال، على �أدو�ت �لحتفاظ بحق �مللكية، �لتي ل ميتلك فيها �لد�ئن �ملوجود�ت. ولالختيار 

�لذي تقوم به �لدول ب�شاأن نطاق قانون �ملعامالت �مل�شمونة �أثر كبري يف كفاءة نظام �لئتمانات �مل�شمونة 

�لعام وفعاليته.
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3- و�لغر�ض �لأ�شا�شي �لذي يتوخاه �لدليل هو م�شاعدة �لدول على و�شع قو�نني ع�رشية للمعامالت 

�مل�شمونة بهدف تعزيز تو�فر �لئتمانات �مل�شمونة )�نظر �لتو�شية 1، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ويتبنى 

�لدليل، لالأ�شباب �لو�ردة يف �ملقّدمة، �لر�أي �لذي مفاده �أنه كلما كان نطاق نظام �ملعامالت �مل�شمونة 

لدولة ما �أو�شع، كلما ز�دت كفاءة ذلك �لنظام وفعاليته. ول ينبغي ��شتثناء �أنو�ع معّينة من �ملعامالت 

من ذلك �لنطاق �إل عندما توجد �شو�غل طاغية )�نظر �لفقر�ت 32-44 �أدناه(. وبعبارة �أخرى، ينبغي، 

�ملعامالت  قانون  يكون  �أن  كامال،  �مل�شمونة حتقيقا  �لئتمانات  تو�فر  زيادة  مز�يا  �أجل حتقيق  من 

�مل�شمونة �شامال باأكرب قدر ممكن. وعليه، يتوخى �لدليل نظاماً وحيد�ً �شاماًل للمعامالت �مل�شمونة 

�لغر�ض  بيان  )�نظر  و�ملعامالت  و�للتز�مات  و�لأطر�ف  �ملوجود�ت  من  باأو�شع طائفة ممكنة  يحيط 

�لو�رد قبل �لتو�شية 2(.

)�أ( �ملوجود�ت و�لأطر�ف و�للتز�مات و�ملعامالت و�لعائد�ت

�ملعامالت  نظام  نطاق  حتدد  �شمات  خم�ض  توجد  �أعاله(،   1 �لفقرة  )�نظر  قبل  من  ُذكر  4- كما 

�مل�شمونة وهي: )�أ( �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي يُق�شد �أن ي�شملها �لنظام؛ )ب( �لأطر�ف )�شو�ء �لد�ئنون �أم 

�ملدينون( �لتي يُق�شد �أن ي�شملها �لنظام؛ )ج( �أنو�ع �للتز�مات �لتي ميكن �أن ي�شمنها حق �شماين يحكمه 

�لنظام؛ )د( �أنو�ع �ملعامالت �لقانونية �لتي �شتنظمها �لقو�عد �لقانونية �لتي ي�شعها �لنظام؛ )هـ( �متد�د 

�حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت لي�شمل �أي عائد�ت متاأتية من �ملوجود�ت. ويُنظر يف هذه �ل�شمات �خلم�ض 

�أدناه تباعا.

'1' �ملوجود�ت

5- لقد د�أب �لعديد من �لدول على �عتبار �حلقوق �ل�شمانية باأنها خروج عن �ملبد�أ �لعام للم�شاو�ة بني 

د بطريقة تقييدية. �أما �لنظم  �لد�ئنني. ومن هنا، فاإن �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي ميكن رهنها بحق �شماين تُعدَّ

�لع�رشية للمعامالت �مل�شمونة، فعادًة ما تتخذ �ملوقف �ملعاك�ض: ينبغي �أن تكون جميع �أنو�ع �ملوجود�ت 

�لرئي�شي  �لرتكيز  وين�شّب  �رش�حة.  �مل�شتبعدة  �ملوجود�ت  با�شتثناء  �شماين،  حق  حمّل  تكون  لأن  قابلة 

للدليل على �ملوجود�ت �لتجارية �لأ�شا�شية، مثل �ملخزون و�ملعد�ت، و�مل�شتحقات �لتجارية. بيد �أن �أنو�ع 

�ملوجود�ت �لتي ميكن �أن يقّدمها �ملانح ك�شمان لالئتمان ت�شمل �أ�شياء عديدة لي�شت موجود�ت جتارية 

�لأمو�ل  تقا�شي  وحقوق  للتد�ول،  �لقابلة  و�ل�شكوك  �لنقدية،  غري  �لتعاقدية  �ملطالبات  مثل  �أ�شا�شية، 

طبيعتها،  كانت  �أيا  موجود�تهم،  جميع  ��شتخد�م  للمانحني  يت�شّنى  ولكي  م�رشيف.  ح�شاب  يف  �ملودعة 

للح�شول على �لئتمان، يو�شي �لدليل باأن يُطّبق نظام �ملعامالت �مل�شمونة على �حلقوق �ل�شمانية يف 

جميع �أنو�ع �ملمتلكات �ملنقولة، ملمو�شة �أم غري ملمو�شة، ويف �ملوجود�ت �حلالية و�لآجلة )�نظر �لتو�شية 

2، �لفقرة �لفرعية )�أ((، با�شتثناء �ملوجود�ت �مل�شتبعدة �رش�حة )�نظر �لتو�شيات 7-4(.

6- ومن �ملهم �أن يحدد بدقة ما ي�شتتبعه هذ� �لنهج. فهو يعني، �أول، �أن �لدليل يتناول جميع �أنو�ع 

�ملمتلكات �ملنقولة. وي�شمل �ملوجود�ت �مللمو�شة، مثل �ملخزون و�ملعد�ت و�لب�شائع �لأخرى. كما �أنه ي�شمل 

مثل حق  �ملوجود�ت،  عليها يف هذه  �ملدين حا�شال  يكون  �أن  �لكاملة ميكن  �مللكية  �أقل من  �أي حقوق 

�لنتفاع بها �أو �حلقوق �لتعاقدية �لتي ميكن �أن يكون �ملدين متمتعا بها فيما يتعلق مبوجوٍد )مثال، حقه 

كم�شتاأجر �أو مرّخ�ض له(. ويتناول �لدليل �أي�شا موجود�ت �أخرى غري ملمو�شة، مثل �مل�شتحقات �لتعاقدية 

�أو  وغري �لتعاقدية، و�ملطالبات �لتعاقدية غري �لنقدية، و�حلقوق �لنا�شئة مبقت�شى �شك قابل للتد�ول 

�لعائد�ت  تقا�شي  وحقوق  �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف،  �لأمو�ل  تقا�شي  وحقوق  للتد�ول،  قابل  م�شتند 

�ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل، وحقوق �مللكية �لفكرية.
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�لتعاقدية، فاإن �لدليل ينطبق على  �إل على �مل�شتحقات  بخالف �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات �لتي ل تنطبق 
 )1(

�مل�شتحقات غري �لتعاقدية �أي�شا )�نظر �ملقّدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري، "�مل�شتحق" و�حلا�شية 30(.

ما  من  كال  ي�شمل  �أن  منه  ويُق�شد   
)1(

بامل�شتحقات. يتعلق  فيما  و��شعا  نهجاً  �أي�شا  �لدليل  7- ويّتبع 

يلي: )�أ( �مل�شتحقات �لتعاقدية وغري �لتعاقدية، با�شتثناء �أن �لتو�شية 23 )ب�شاأن نفاذ �لإحالة �لإجمالية 

للم�شتحقات و�إحالة �مل�شتحقات �لآجلة �أو �أجز�ء من �مل�شالح غري �ملجز�أة يف �مل�شتحقات( و�لتو�شية 114 

�لتعاقدية غري  �للتز�مات  �لتعاقدية(؛ )ب(  �مل�شتحقات غري  تنطبقان على  �ملحيل( ل  �إقر�ر�ت  )ب�شاأن 

�لنقدية. غري �أن حقوق �ملدينني باللتز�مات �لتعاقدية غري �لنقدية تخ�شع لقانون غري �لقانون �ملو�شى 

به يف �لدليل.

8- كما �أن �لدليل ي�شري �أي�شاً على نهٍج و��شٍع �إز�ء ما ميكن رهنه بحق �شماين من �أنو�ع �ملوجود�ت. 

فهو يوؤّكد �رشورة متكني �ملانح من �إن�شاء حقوق �شمانية ل يف موجود�ته �حلالية فح�شب بل �أي�شا يف 

�ل�شماين(،  �لتفاق  يف  �لدخول  بعد  �ملانح  �كت�شبها  �أو  ن�شاأت  �لتي  �ملوجود�ت  )�أي  �لآجلة  موجود�ته 

دون �إلز�م �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون بالتوقيع على �أي وثائق �إ�شافية �أو �تخاذ �أي �إجر�ء�ت �إ�شافية يف 

لإحالة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يت�شق، مثال، مع  �لنهج  �إن�شائها. وهذ�  �أو  �ملوجود�ت  تلك  �كت�شاب  وقت 

�مل�شتحقات، �لتي تن�ض على �إن�شاء حقوق �شمانية يف �مل�شتحقات �لآجلة دون ��شرت�ط �تخاذ �أي خطو�ت 

�إ�شافية. و�إىل جانب ذلك، يو�شي �لدليل باأن ي�شمح نظام �ملعامالت �مل�شمونة باإن�شاء حق �شماين يف 

جمموعة متغرية من �ملوجود�ت ت�شتمل على ما يلي: )�أ( موجود�ت حالية و�آجلة من نف�ض �لنوع؛ )ب( 

موجود�ت من �أنو�ع خمتلفة.

9- و�لغر�ض من �شوغ نظام �ملعامالت �مل�شمونة لي�شمل �أو�شع نطاق ممكن هو غر�ض مزدوج. فاأول، 

قيمتها  من  كذلك  و�ل�شتفادة  كاماًل،  ��شتخد�ما  موجود�تهم  جميع  با�شتخد�م  للمدينني  �لنظام  ي�شمح 

�لكاملة ك�شمان لالئتمان، مما يزيد من مقد�ر �لئتمانات �ملتاحة لهم ويقلّ�ض تكاليف ذلك �لئتمان. 

وثانيا، يوؤدي �إدر�ج جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �شمن �لنظام و�ل�شماح للمانحني بو�شف �ملوجود�ت �ملرهونة 

بعبار�ت عامة �إىل متكني �لأطر�ف من تفادي �إجر�ء حتريات مكلفة يف وقت �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �أو 

حدوث منازعات مكلفة بعدئذ حول ما �إن كان �لنظام ي�شمل �أو ل ي�شمل �أي نوع حمدد من �ملوجود�ت 

)�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 70-49(.

'2' �لأطر�ف

د تعد�د�ً تقييدياً،  10- على غر�ر �ملوجود�ت �لتي ميكن �أن تكون مو�شوعا حلق �شماين، و�لتي كانت تُعدَّ

كان �لعديد من �لدول يحّد يف �ملا�شي من فئات �لأ�شخا�ض �لذين يحق لهم �إما �أن مينحو� حقا �شمانيا 

�أو �أن يُ�شبحو� د�ئنني م�شمونني. وكثري� ما كان يجري ذلك عن طريق �شّن حظر عام على منح �حلق 

من  معّينة  لفئات  ذلك،  رغم  يجوز،  �أنه  )�أ(  يلي:  ما  ب�رش�حة على  �لن�ض  ثم  �حليازي،  �ل�شماين غري 

�ملانحني )مثل �ملز�رعني �أو �أ�شحاب �ملحالت �لتجارية �أو �ل�شّناع( منح نوع معنّي من �حلقوق �ل�شمانية 

غري �حليازية؛ �أو )ب( �أنه يجوز لفئات معّينة من �لد�ئنني )مثل �مل�شارف �أو �رشكات �لدخار و�لإقر��ض 

للمعامالت  �لع�رشية  �لنظم  تفر�ض  �ل�شماين. ول  �أخذ هذ� �حلق  �لزر�عية(  �لئتمانية  �لتعاونيات  �أو 

�مل�شمونة قيود� من هذ� �لقبيل. فهي عادة تعترب �أن مز�يا نظام �ملعامالت �مل�شمونة ينبغي، من حيث 

�ملبد�أ، �أن تكون متاحة لأي �شخ�ض، طبيعيا كان �أم �عتباريا. وهذ� يعني �أنه ل توجد عموما �أي قيود 

على �ل�شخ�ض �لذي ميكن �أن يكون مانحا �أو د�ئنا م�شمونا. وهذ� هو �ملوقف �لذي يتخذه �لدليل )�نظر 

�لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )ب((.
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11- وي�رشي �لدليل �أي�شا، ما مل ين�ض على خالف ذلك، على �مل�شتهلكني و�ملعامالت �ل�شتهالكية؛ فال 

يوجد �شبب حلرمان �مل�شتهلكني من منافع �لنظام �لذي يتوخاه �لدليل. غري �أن �لدليل ي�شلّم باأن �لدول 

�لنظام  قاعدة يف  �أي  ت�شارب  حال  ففي  ثم،  ومن  �مل�شتهلكني.  �شاملة حلماية  قو�نني  ت�شرتع  ما  كثري� 

�ملتوخى يف �لدليل مع قانون حماية �مل�شتهلكني، يعلو ذلك �لقانون على �لدليل. ولعّل �لدول �لتي لي�شت 

لديها قو�نني حلماية �مل�شتهلكني تود �أن تنظر يف ما �إن كان من �شاأن �َشن قانون ي�شتند �إىل تو�شيات �لدليل 

�أن مي�ض حقوق �مل�شتهلكني و�أن يتطلب من ثمَّ ��شتحد�ث ت�رشيعات حلماية �مل�شتهلكني )�نظر �لتو�شية 2، 

�لفقرة �لفرعية )ب((. وعالوة على ذلك، فمن حيث �إن �لقانون �مل�رشيف يف �لدولة قد يحد من حقوق 

�مل�رشف يف �حل�شول على �أنو�ع معّينة من �حلقوق �ل�شمانية يف �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت، فاإن ذلك 

ح �أن تن�شاأ عمليا. �لقانون يعلو على �لدليل �أي�شا، رغم �أن هذه �مل�شاألة ل يُرجَّ

'3' �للتز�مات

�أنو�ع �للتز�مات �لتي ميكن  12- كثري� ما يحد قانون �ملعامالت �مل�شمونة يف �لعديد من �لدول من 

�شمانها بحق �شماين. فمثال ل تُ�شمن، يف �لعديد من �لدول، �شوى �للتز�مات �حلالية و�ملحددة. �إل �أنه 

بالنظر �إىل �ملجموعة �لو��شعة من �للتز�مات �لتي د�أبت �ملن�شاآت على �أخذها على عاتقها فاإن معظم 

نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية يتخذ نظرة و��شعة �إز�ء �للتز�مات �لتي ميكن �شمانها بحق �شماين. 

ويعتمد �لدليل هذ� �لنهج. فهو يو�شي بجو�ز �شمان طائفة عري�شة من �للتز�مات، �لنقدية وغري �لنقدية 

)�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )ج((. فاللتز�مات �لنقدية ميكن �أن ت�شمل، مثال، �لقرو�ض �لتي ت�شدد 

�ل�رش�ء.  ثمن  ر�شيد  �شد�د  و�لتز�مات  �لئتمانية،  و�لت�شهيالت  �لأجل،  �ملحددة  و�لقرو�ض  �لطلب،  عند 

�أو  مثال(،  معّينة،  �آلة  )ك�شنع  مهمة حمددة  باأد�ء  �لتز�مات  �لنقدية  غري  �للتز�مات  ت�شمل  �أن  وميكن 

�لتز�مات بالمتناع عن �لقيام ب�شيء ما )من �أجل تفادي �رشوط �ملناف�شة، مثال(. وميكن �شمان �للتز�مات 

�حلالية �أو �للتز�مات �لآجلة، ما د�مت حمددة �أو قابلة لأن تكون حمددة.

'4' �ملعامالت

13- �لعن�رش �لنهائي �لذي يحدد نطاق نظام �ملعامالت �مل�شمونة هو جمموعة �ملعامالت �لتي ي�شملها. 

وكما ُذكر �آنفا فاإنه ل يجوز يف بع�ض �لدول �إن�شاء حق �شماين غري �حتيازي. ففي هذه �لدول، يجب 

على �ملانح �أن يتخلى، للد�ئن �أو ل�شخ�ض يت�رشف نيابة عن �لد�ئن، عن �ملوجود�ت �ملر�د رهنها. وف�شال 

عن ذلك، ففي بع�ض �لدول ل يدخل يف نطاق نظام �ملعامالت �مل�شمونة �شوى �ملعامالت �مل�شماة �رش�حة 

معامالت م�شمونة و�لتي ت�شمح للد�ئن باملطالبة باحلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي ميلكها �ملانح فعليا. 

ومن �أجل كفالة تناول جميع �لأدو�ت �لتي توؤدي وظائف �شمانية، ل تفر�ض �لنظم �لع�رشية للمعامالت 

�مل�شمونة �أيا من هذين �لقيدين، ويعتمد �لدليل �أي�شا هذ� �لنهج. فاأول، يو�شي �لدليل بال�شماح باحلقوق 

�ل�شمانية �حليازية وغري �حليازية، على �ل�شو�ء، يف �ملوجود�ت �ملنقولة وب�شمولها. وثانيا، يو�شي �لدليل 

باأن تخ�شع للنظام جمموعة و��شعة من �ملعامالت �لتي توؤدي وظائف �شمانية )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة 

�لفرعية )د((.

14- وهذه �لنقطة �لثانية هامة، بوجه خا�ض، بالنظر �إىل �لعدد �لكبري من حقوق �مللكية �لتي توؤدي 

ى حقوقا �شمانية. ومن حقوق �مللكية هذه، مثال، نقل حق ملكية  �أغر��شا �شمانية، و�إن كانت ل تُ�شمَّ
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�ملختلفة  و�لأ�شكال  �شمانية،  لأغر��ض  �مل�شتحقات  و�إحالة  �شمانية،  لأغر��ض  �مللمو�شة  �ملوجود�ت 

لالحتفاظ بحق �مللكية )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )د((. وي�رشح �لباب �لتايل من هذ� �لف�شل 

بالتف�شيل �لأ�شا�ض �ملنطقي لت�شمني �لدليل جميع هذه �لأدو�ت �ملختلفة، ب�رشف �لنظر عن ت�شميتها 

�حلالية يف �لقانون �لوطني )�نظر �لتو�شية 8(.

15- ومبا �أن �لغر�ض �لأ�شا�شي من �لدليل هو تعزيز �إمكانية �حل�شول على �لئتمانات �مل�شمونة، فاإن 

تو�شياته تتناول �أ�شا�شا �حلقوق �ل�شمانية �لتي تن�شاأ باتفاق. وهو ل يتناول ب�شفة مبا�رشة �مل�شائل �ملتعلقة 

�أو �إجر�ء ق�شائي. ومع ذلك، ومبا �أن هذه �لرهون تُعَطى �أحيانا  بالرهون �لتي تن�شاأ مبقت�شى ت�رشيع 

�أولوية على �حلقوق �ل�شمانية، فاإن �لدليل ل ي�شتطيع جتاهلها. فلذ�، يت�شّمن �لدليل �أي�شا تو�شيات 

تتناول تفاعل �حلقوق �ل�شمانية �لتعاقدية مع تلك �لرهون )�نظر �لتو�شيات 86-83(.

'5' �لعائد�ت

تطور  حدوث  يو�شح  �مل�شمونة  �ملعامالت  لنظام  �لأ�شا�شية  للعنا�رش  �أعاله  �لو�رد  16- �ل�شتعر��ض 

جوهري يف �لطريقة �لتي يُنظر بها �إىل �حلقوق �ل�شمانية. فقد كانت �لدول يف �ملا�شي ترى �أن �حلق 

�ل�شماين ينتج عن �تفاق يهدف حتديد� �إىل �إن�شاء حق يف موجود�ت معّينة، مملوكة ملدين معنّي، لفائدة 

د�ئن معنّي، ل�شمان �لتز�م معنّي )و�أن �أيا من هذه �لعنا�رش �خلا�شة باملعاملة لن يتغري �أثناء �رشيان �لتفاق 

�ل�شماين(. �أما يف �لنظم �لع�رشية للمعامالت �مل�شمونة فال توجد هذه �لدرجة من �لتحديد. فكثري� ما 

قد يتغرّي �لد�ئن عند �إحالة �لقرو�ض، بالكامل �أو جزئيا، من مقر�ض �إىل �آخر، وقد يتغري �للتز�م لدى 

�شد�د �لتز�م ون�شوء �لتز�م جديد، وقد تتغري �ملوجود�ت �ملرهونة )مثال، لدى بيع �ملخزون و�ل�شتعا�شة 

عنه باآخر وعند دفع م�شتحقات و�إيجاد م�شتحقات جديدة(.

17- وتوجد، عالوة على ذلك، خا�شية �أخرى للنظم �لع�رشية ت�شّكل عن�رش� رئي�شيا من عنا�رش نطاق 

هذه �لنظم. فهذه �لنظم ت�شمح عادة باأن ميتد �حلق �ل�شماين لي�شمل �أي عائد�ت متاأتية من موجود�ت 

يعترب �رشوريا عموما  مبد�أ  �لعائد�ت هو  �إىل  �ل�شماين  �متد�د �حلق  �ملتمثل يف  �ملبد�أ  مرهونة. وهذ� 

حلماية حقوق �لد�ئن �مل�شمون كلما باع �ملانح موجود�ت مرهونة �أو �أّجرها. وتوجد، ف�شال عن ذلك، 

�أ�شكال عديدة من �لعائد�ت عالوة على �لعائد�ت �لتي تن�شاأ من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو تاأجريها.

18- ولالإدر�ك �لكامل لنطاق فكرة �لعائد�ت، يلزم �لنظر يف كل �ل�شبل �ملختلفة �لتي ميكن �أن يطر�أ 

بها على �ملوجود�ت �مللمو�شة حتوُّل قانوين ومادي مبرور �لزمن. فمثال، �إذ� كان �أحد �ملوجود�ت �مللمو�شة 

حيو�نا، �أمكن حدوث عدة تغري�ت له. فاحليو�نات �لإناث تُنجب، وقد يُنتج بع�شها منتجات مثل �للنب �أو 

�ل�شوف. كما �أن حيو�نات �أخرى ممتازة قد تنتج �شائال منويا يُباع �أو بوي�شات للبيع. ويُنتج �لنحل �لع�شل، 

ويُنتج دود �لقز �حلرير. ويف كل هذه �لأحو�ل، ميكن �أن توّلد �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية موجود�ت 

�أخرى للمانح حتى من غري �لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ويف �لعديد من �لنظم �لقانونية، ي�شار �إىل 

هذ� �لنوع من �ملوجود�ت با�شم "�لثمار �لطبيعية".

تدّر  و�أن  توؤّجر  �أن  ميكن  فمثال،  ملمو�شة.  غري  موجود�ت  �أي�شا  تنتج  قد  �مللمو�شة  19- و�ملوجود�ت 

موجود�ت  �مللمو�شة  �ملوجود�ت غري  تنتج  �أن  ذلك، ميكن  عن  وف�شال  �مل�شتاأجر.  من  �إيجار  مدفوعات 

�أخرى غري ملمو�شة )مثال، قد تتولد �لفائدة من �لإيجار(. كما �أن كالًّ من �لإيجار و�لفائدة يُعرف يف 

غالب �لأحيان با�شم "�لثمار �ملدنية" �أو "�لإير�د�ت". و�إ�شافة �إىل ذلك، فاإن موجود� ملمو�شا قد يكون 
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من �لنوع �لذي ميكن ت�شنيعه �أو حتويله بخالف ذلك �إىل موجود من نوع �آخر. فاخل�شب ميكن �أن ي�شبح 

كر�شيا، و�حلديد �ل�شلب ميكن �أن ي�شبح جزء� من �شيارة. وهنا ل يجري �لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لأ�شلية، ولكّن عملية �لت�شنيع حتّولها �إىل موجوٍد �آخر �أثمن. وكثري� ما ت�شمى �ملوجود�ت �لناجمة عن 

هذ� �لتحّول "منتجات �لت�شنيع".

20- وبعبارة �أخرى، فاإن هذه �ملوجود�ت �ملنقولة �جلديدة �ملختلفة تو�شف، بلغة قانون �مللكية، باأنها 

ثمار طبيعية ومدنية، �أو �إير�د�ت، �أو منتجات ت�شنيع. غري �أنه، ولأغر��ض قانون �ملعامالت �مل�شمونة، 

كثري� ما تكون �لت�شمية �ملعّينة غري ذ�ت �أهمية. فاملهم هو �لقر�ر �ل�شيا�شاتي �لذي تتخذه �لدول ب�شاأن 

�أثر �حلق �ل�شماين يف هذه �لثمار �لطبيعية و�ملدنية و�لإير�د�ت ومنتجات �لت�شنيع. �أي �أنه يجب، يف كل 

حالة من هذه �حلالت، �أن تقرر �لدول ما �إن كان �حلق �ل�شماين �لذي يوؤخذ يف �حليو�ن �أو يف �ل�شلب 

�أو يف حق تلقي �ملدفوعات �أو يف �ملوجود �ملوؤّجر، يجوز �أن ميتد لي�شمل �أياً من �ملوجود�ت �لتي "تنتجها" 

تلك �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية.

21- ومن �ل�شمات �لأخرى للموجود�ت �ملنقولة �أنها كثري� ما تكون معّدة لكي تباع �أو توؤّجر �أو يُرّخ�ض 

با�شتعمالها )�أحيانا �أكرث من مرة و�حدة(. وعندما تباع �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية �أو توؤّجر �أو يرّخ�ض 

با�شتعمالها خالل �لفرتة �لتي يكون فيها �للتز�م �لذي ت�شمنه قائما، يتلقى �ملدين يف �لعادة، نظري تلك 

�ملوجود�ت، نقود� �أو موجود�ت ملمو�شة )كاملعد�ت �أو �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، مثال( �أو موجود�ت غري 

ملمو�شة )كامل�شتحقات، مثال(. ويجب على �لدول، حيث �إن هذ� هو �حلال، �أن تقرر ما �إن كان �حلق 

�ل�شماين �لذي يوؤخذ يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية ينبغي �أن ميتد �إىل �ملوجود�ت �جلديدة �لتي يتم 

با�شتعمالها.  �لرتخي�ض  �أو  تاأجريها  �أو  بيعها  �لأ�شلية عند  �ملرهونة  �ملوجود�ت  تلك  تلقيها عو�شا عن 

فمثال، يتعنّي على �لدول، بالتايل، �أن تقرر ما �إن كان �حلق �ل�شماين يف قطعة معد�ت مثل �آلة �لطباعة 

ميتد �إىل �لنقود �لتي يتقا�شاها �ملانح عندما يبيع �آلة �لطباعة، �أو �إىل �أي �آلة طباعة �أخرى يتم تلقيها 

مقابل �لآلة �لتي بيعت. وبلغة قانون �مللكية، تعترب تلك �لنقود �أو غريها من �ملوجود�ت �مللمو�شة �أو غري 

�مللمو�شة �لتي يتم تلقيها يف �ملقابل عند �لبيع �أو غريه من �أ�شاليب نقل �مللكية "عائد�ت ت�رشف". وهنا 

عليها  �حل�شول  يتم  �لتي  �ملوجود�ت،  كون  م�شاألة  فاإن  �مل�شمونة،  �ملعامالت  قانون  ولأغر��ض  �أي�شا، 

عند �لت�رشف يف �ملوجود�ت �لأ�شلية �ملرهونة، موجود�ً �آخر �أو نقد� �أو �أحد �مل�شتحقات �أو �شكا قابال 

للتد�ول، كثري� ما تكون �أقل �أهمية. فما يهم هو �إن كان �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية 

جتوز �ملطالبة به يف )�أي يجوز �أن "ميتد لي�شمل"( هذه �ملوجود�ت �جلديدة.

�أكانت يف  )�شو�ء  �لأ�شلية  �ملرهونة  للموجود�ت  �لأولية  �لعائد�ت  توّلد  قد  �حلالت،  بع�ض  22- ويف 

�شكل ثمار طبيعية ومدنية �أو �إير�د�ت �أو منتجات ت�شنيع �أو عائد�ت ت�رشف( هي نف�شها عائد�ت �أخرى 

عندما يت�رشف �ملانح يف �لعائد�ت �لأ�شلية نظري ممتلكات �أخرى. وي�شار �أحيانا �إىل هذه �لعائد�ت با�شم 

فينبغي،  �لأ�شلية  �ملرهونة  �ملوجود�ت  عائد�ت  يف  �شماين  حق  هناك  كان  و�إذ�  �لعائد�ت".  "عائد�ت 
منطقيا، �أن ميتد هذ� �حلق �إىل عائد�ت �لعائد�ت، ما د�م حتديدها كعائد�ت ممكناً. �أي �أنه �إذ� كان 

�لد�ئن �مل�شمون �شيفقد حقه يف �لعائد�ت حاملا تتخذ هذه �لعائد�ت �شكال �آخر، فاإنه �شيكون عر�شة 

لنف�ض �ملخاطر �لئتمانية �لتي كانت �شتطاله �إذ� مل يكن هناك حق �شماين يف �لعائد�ت.

23- ويف بع�ض �لنظم �لقانونية، فاإن �لثمار �ملدنية و�لطبيعية �أو �لإير�د�ت كثري� ما ميّيز بو�شوح بينها 

وبني �لعائد�ت �ملتاأتية من �لت�رشف يف �ملمتلكات �ملرهونة، وتُخ�شع لقو�عد خمتلفة. وغالباً ما يُتذّرع 

لتربير هذ� �لنهج ب�شعوبة حتديد عائد�ت �لت�رشف و�رشورة حماية حقوق �لأطر�ف �لثالثة يف �لعائد�ت. 

�أنه يف هذه �لنظم يعترب �أن �لثمار ي�شملها تلقائيا �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية  �أي 
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��شتبد�لية ل ي�شملها �حلق �ل�شماين  �لثمار. ويف �ملقابل، تُعترب عائد�ت �لت�رشف ممتلكات  �لتي تنتج 

يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. وهناك نظم قانونية �أخرى ل متّيز متييز�ً �شديد�ً بني �لثمار وعائد�ت 

�لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ويخ�شع �لنوعان لنف�ض �لقو�عد. ومن بني �لأ�شباب �لتي يُتذّرع بها 

عادة لتربير هذ� �لنهج �شعوبة �لتمييز بني �لثمار �ملدنية و�لطبيعية �أو �لإير�د�ت وعائد�ت �لت�رشف، 

ف�شال عن كون �لثمار و�لعائد�ت، على �ل�شو�ء، تنبع من �ملوجود�ت �ملرهونة �أو حتل حملها �أو قد توؤّثر 

يف قيمتها.

�أّن كل �لتحولت �ملختلفة  24- �ليوم، تعترب غالبية �لدول �لتي حّدثت نظم �ملعامالت �مل�شمونة فيها 

�لجتاه  هذ�  �إىل  وبالنظر  �لأ�شلية.  �ملرهونة  للموجود�ت  عائد�ت  ت�شّكل  �لباب  هذ�  يف  �إليها  �مل�شار 

�لت�رشيعي، ولأّن ��شتمال �حلق �ل�شماين على هذه �ملوجود�ت يج�ّشد �لتوقعات �لنمطية لأطر�ف �لتفاق 

�ل�شماين، يتخذ �لدليل موقفا موؤد�ه �أن كل �لتحّولت �لآنفة �لذكر ت�شّكل عائد�ت نا�شئة من �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية. وعليه، ومبوجب �لدليل، فاإن �حلق �ل�شماين ميتد لي�شمل عائد�ت �ملوجود �ملرهون 

�لتي تتخذ �أيا من تلك �لأ�شكال )�نظر �لتو�شية 2(.

)ب( �لنقل �لتام للم�شتحقات

'1' �إدر�ج �لنقل �لتام للم�شتحقات

25- كمبد�أ يكاد يكون عاّما، ل ي�رشي �لدليل على �لأدو�ت �لتي ل توؤدي وظائف �شمانية. و�ل�شتثناء 

ل  �لتي  �لنقل  عمليات  )�أي  �مل�شتحقات  مللكية  �لتام  بالنقل  يتعلق  فيما  ين�شاأ  �ملبد�أ  من هذ�  �لوحيد 

للمعامالت �مل�شمونة.  �لع�رشية  �لنظم  �لتز�م(. ويوجد هذ� �ل�شتثناء يف معظم  يق�شد منها �شمان 

و�إّن ما ي�شوغ ��شتخد�مه هو تطابق �لآليات �لعملية �لتي ت�شتخدم عند حت�شيل م�شتحق كان حمل نقل 

تام وعند �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مل�شتحق. ويرُبَّر �ل�شتثناء �أي�شا باأنه يتعذر يف كثري من �لأحيان �أن 

يحدد يف بد�ية �ملعاملة ما �إن كانت �لإحالة قد متت على �شبيل �ل�شمان �أم كانت نقال تاما. ولذلك، 

فيما يت�شل  يو�شي �لدليل باأن تخ�شع جميع �إحالت �مل�شتحقات )ي�شتخدم �لدليل م�شطلح "�إحالة" 

بامل�شتحقات فقط(، �شو�ء �أكانت �أم مل تكن على �شبيل �ل�شمان، لنف�ض �لقو�عد �ملتعلقة بالإن�شاء و�لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية وكذلك، يف نطاق حمدود، �لإنفاذ )�نظر �لفقرة 30 �أدناه و�لتو�شيتني 

3 و167(.

"�مل�شتحقات"، كما هو  �أن معنى م�شطلح  �لتو�شية 3،  بالذكر، يف حتديد نطاق  �أن �جلدير  26- بيد 

م�شتخدم يف �لدليل، ي�شتبعد �حلق يف تقا�شي �ل�شد�د مبقت�شى �شك قابل للتد�ول، وحق تلقي عائد�ت 

باء،  �لباب  �ملقدمة،  )�نظر  �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف  �لأمو�ل  تقا�شي  م�شتقل، وحق  تعّهد  مبقت�شى 

�مل�شطلحات و�لتف�شري(. ونتيجة لذلك، ل ينطبق �لدليل على نقل ملكية هذه �ملوجود�ت نقال تاما. بيد 

�أنه ي�رشي على نقل هذه �لأنو�ع من �ملوجود�ت �إذ� مت لأغر��ض �شمانية.

27- و�ل�شبب يف ��شتبعاد �لنقل �لتام مللكية �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول وحقوق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل وحقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف هو �أن هذه �ملعامالت تثري 

تتناف�ض  �لدليل  �لعادية، ومبوجب  �مل�شتحقات  م�شائل خمتلفة وتتطلب قو�عد خا�شة. فمثال، يف حالة 
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�حلقوق يف �إطار �لنقل �ل�شماين و�حلقوق يف �إطار �لنقل �لتام على �لأولوية ��شتناد� �إىل ترتيب ت�شجيل 

�إ�شعار باحلق �ل�شماين �أو بالنقل �لتام. بيد �أن �لقاعدة �لتي حتكم �لأولوية �شتختلف فيما يتعلق بال�شكوك 

�لقابلة للتد�ول وحقوق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل وحقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة 

يف ح�شاب م�رشيف. ففي حالة �ل�شك �لقابل للتد�ول، ميكن د�ئما للد�ئن �مل�شمون �أن يح�شل على حق 

�أعلى مرتبة باحتياز �ل�شك )�نظر �لتو�شية 101(. وباملثل، فيما يتعلق بحقوق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل وحقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، ميكن د�ئما للد�ئن �مل�شمون 

�أن يح�شل على حق �أعلى مرتبة بو��شطة �ل�شيطرة )�نظر �لتو�شيتني 103 و107(.

28- وميكن ب�شهولة جعل مبادئ قانون �ملعامالت �مل�شمونة تنطبق على �لنقل �لتام لل�شند�ت �لإذنية، 

ورمبا �ل�شفاجت )�لكمبيالت( غري �ل�شيكات، على نحو �شبيه بالطريقة �لتي يتناول بها �لدليل �لنقل 

�لتام للم�شتحقات. �إل �أن �ملبادئ لن تنطبق متاما على �لنقل �لتام لل�شيكات. وف�شال عن ذلك، فاإن 

�لتح�شيالت  وقانون  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  قانون  �لكفاية  فيه  يتناوله مبا  �لأخري  �ملو�شوع  هذ� 

�مل�رشفية.

�مل�شمونة  باملعامالت  �خلا�ض  قانونها  نطاق  تو�شيع  يف  ترغب  �لتي  �مل�شرتعة  �لدولة  تود  29- ورمبا 

لكي ينطبق على �لنقل �لتام لل�شكوك �لقابلة للتد�ول �لتي هي �إما �شند�ت �إذنية �أو �شفاجت )كمبيالت( 

)وترغب �أي�شا يف تو�شيع تعريفها للحق �ل�شماين لكي ي�شمل حق �ملحال �إليه يف معاملة من هذ� �لقبيل( 

�أن تفّكر يف �لن�ض على �أن �لنقل �لتام لهذ� �ل�شك �لقابل للتد�ول يكون نافذ� تلقائيا جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة حاملا يتم �لنقل. ومن �شاأن هذه �لقاعدة �أن جتتنب عرقلة �ملمار�شات �ملالية �لر�هنة. وفيما يتعلق 

باأولوية هذ� �حلق، �شتنطبق �ملبادئ �لعامة ب�شاأن �لأولوية �ملبّينة يف �لدليل. و�شينطبق، على �لأخ�ض، 

�ملبد�أ �لعام �لو�رد يف �لتو�شيتني 101 و102. وكما هو �حلال فيما يتعلق بالنقل �لتام للم�شتحقات، ينبغي 

�أن يكون بو�شع من يُنقل �إليه هذ� �ل�شك �لقابل للتد�ول �أن ينفذ �ل�شك دون �حل�شول جمدد�ً على ر�شا 

�ملحيل، رهنا بحقوق �مللتزمني مبقت�شى �ل�شك �لقابل للتد�ول �ملبينة يف �لف�شل �لثامن �ملتعلق باإنفاذ 

�حلق �ل�شماين.

'2' �أثر �لإدر�ج

�أن هذ�  30- �لهدف �لأ�شا�شي من �لتو�شية بتطبيق �لقانون على �لنقل �لتام مللكية �مل�شتحقات، رغم 

�آخر، يف �ملقام �لأول هو ت�شّور م�شائل �لإن�شاء  �لوفاء به على نحو  �أو  �لنقل ل ي�شمن �شد�د �للتز�م 

و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية. �أما ب�شاأن �لتح�شيل �أو �إنفاذ �لنقل �لتام للم�شتحقات على نحو 

�آخر، فاإن تو�شيات �لدليل ل تنطبق عموماً، �إل لإي�شاح �أن للمحيل �حلق يف حت�شيل �مل�شتحقات و�أن 

�لتح�شيل يجب �أن يتم بطريقة معقولة جتارياً )�نظر �لتو�شية 167(.

31- وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن تغطية �لدليل للنقل �لتام للم�شتحقات ل ينتفي معها باأي حال من �لأحو�ل 

�لتمييز بني �لنقل �لتام للم�شتحقات ونقل �مل�شتحقات ك�شمان للتز�م. غري �أن �لدليل ل يلتفت �إىل �أي 

متييز �شكلي �أو م�شطلحي فيما بني �ملعامالت �لتي ت�شمن �شد�د �للتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر. �أي 

�أنه، يف حني �أن تو�شيات �لدليل تتناول �لنقل �لتام وت�شتخدم م�شطلحات موحدة )�نظر مثال م�شطلح 

"�حلق �ل�شماين"، �لذي ي�شمل �لنقل �لتام للم�شتحقات، وم�شطلح "�لد�ئن �مل�شمون"، �لذي ي�شمل من 



39 �لف�شل �لأول-  نطاق �لنطباق، و�لنهوج �لأ�شا�شية �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة، و�ملو��شيع �لعامة

تنقل �إليه �مل�شتحقات نقال تاما، وم�شطلح "�ملانح"، �لذي ي�شمل من ينقل �مل�شتحقات نقال تاما(، فاإن 

�لدليل ل يحّول عمليات �لنقل �لتام �إىل حقوق �شمانية. فمن �شاأن هذه �لنتيجة )�لتي يُ�شار �إليها �أحيانا 

بعبارة "�إعادة �لتو�شيف"( �أن تكون غري م�شت�شوبة، بل قد ت�رش مبمار�شات هامة مثل حتويل �مل�شتحقات 
�إىل �أور�ق مالية )�لت�شنيد(.

)ج( �لطائر�ت و�ملعد�ت �لد�رجة على �ل�شكك �حلديدية و�لأج�شام �لف�شائية و�ل�شفن

و�لأج�شام  �حلديدية  �ل�شكك  على  �لد�رجة  و�ملعد�ت  �لطائر�ت  مثل  موجود�ت  �لدليل  ي�شمل  32- ل 

بالقو�نني  �ملوجود�ت م�شمولة  �أن هذه  �ملنقولة، طاملا  �ملعد�ت  �لأخرى من  و�لفئات  و�ل�شفن  �لف�شائية 

�لوطنية �أو �لتفاقات �لدولية �لتي تكون طرفاً فيها �لدولة �لتي ت�شّن ت�رشيعا ي�شتند �إىل �لدليل، و�لتي 

ت�شمل �لأمور �لتي يعاجلها هذ� �لقانون )�نظر، �لتو�شية 4، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ونتيجة لذلك، ل ينطبق 

لة ب�شاأن �حلقوق �ل�شمانية وغريها من �حلقوق  �لدليل، مثال، عندما تكون هناك �شجالت وقو�عد مف�شَّ

يف �ل�شفن و�لطائر�ت و�لفئات �لأخرى من �ملعد�ت �ملنقولة �ملبيَّنة يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لتو�شية 

4. ويرتتب على ذلك �أن �لدليل �شينطبق حيثما تكون هذه �لقو�نني �لوطنية �أو �لتفاقات �لدولية �لتي 

تكون �لدولة طرفا فيها غري �شارية على تلك �لفئات من �ملوجود�ت. وينبغي فهم �لإ�شارة �إىل �لطائر�ت 

و�ملعد�ت �لد�رجة على �ل�شكك �حلديدية و�لأج�شام �لف�شائية و�ل�شفن وفقا ملعنى هذه �مل�شطلحات يف 

�لقو�نني �لوطنية �أو �لتفاقيات �لدولية �لتي تعاجلها.

)د( �مللكية �لفكرية

33- بالنظر �إىل تز�يد �أهمية �مللكية �لفكرية وقيمتها �لقت�شادية لدى �ملن�شاآت �ل�شاعية �إىل �حل�شول 

على �ئتمانات م�شمونة، ينطبق �لدليل من حيث �ملبد�أ على �حلقوق �ل�شمانية يف �ملمتلكات �لفكرية. 

ولكن، مبا �أن �لتو�شيات قد �شيغت دون �أخذ م�شائل �مللكية �لفكرية يف �حل�شبان، فاإن �لدليل ل ينطبق 

يف حال وجود �أي تعار�ض بينه وبني �لقانون �لوطني �أو �لتفاقات �لدولية، �لتي تكون �لدولة طرفا فيها، 

فيما يتعلق بامللكية �لفكرية )�نظر �لتو�شية 4، �لفقرة �لفرعية )ب((.

�أن تر�جع �لدولة قو�نينها �لقائمة �ملتعلقة بامللكية �لفكرية، و�لتز�مات  34- ويف هذ� �ل�شدد، ينبغي 

�لدولة يف �إطار �ملعاهد�ت و�لتفاقيات وغريها من �لتفاقات �لدولية �ملتعلقة بامللكية �لفكرية، و�إذ� كانت 

تو�شيات �لدليل تتعار�ض مع �أي من هذه �لقو�نني �لقائمة �أو تلك �ملعاهد�ت �أو �لتفاقيات �أو �لتفاقات 

�لقو�نني  تلك  �أن  على  �مل�شمونة  باملعامالت  �ملتعلق  �لدولة  قانون  �رش�حة يف  �لتاأكيد  فينبغي  �لدولية 

�لقائمة و�ملعاهد�ت �أو �لتفاقيات �أو �لتفاقات �لدولية حتكم هذه �مل�شائل على قدر �لتعار�ض.

35- وبالإ�شافة �إىل ذلك، ينبغي �أن تنظر �لدولة �لتي ت�شن ت�رشيعا للمعامالت �مل�شمونة وفقا للدليل 

يف ما �إذ� كان من �ملالئم تعديل قو�عد معّينة من قو�عد قانون �ملعامالت �مل�شمونة فيها �ملنطبقة على 

�أو �لتفاقات  �لوطني  �لقانون  �لقو�عد مع  �لفكرية عند تعار�ض تلك  �ملمتلكات  �ل�شمانية يف  �حلقوق 

لقانون  �ملذكورة  �لقو�عد  وتت�شمن  فيها.  طرفا  �لدولة  تكون  و�لتي  �لفكرية  بامللكية  �ملعنية  �لدولية 

�لدليل:  من  �لتالية  �لتو�شيات  �لو�ردة يف  �لقو�عد  �ملثال ل �حل�رش،  �شبيل  على  �مل�شمونة،  �ملعامالت 

�لتو�شيات 38 و77-78، ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�أولويته رهناً بنظام ت�شجيل 

متخ�ش�ض؛ و�لتو�شية 81، �لفقرة �لفرعية )ج(، ب�شاأن �أولوية حقوق مرّخ�ض له غري ح�رشي يف �شياق 
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�ض؛ و�لتو�شية 208 و�لفقرة �لفرعية )ب( من �لتو�شية 218، ب�شاأن �لقانون �ملنطبق  �لعمل �ملعتاد للمرخِّ

على �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت غري �مللمو�شة.

36- ولدى �لنظر يف م�شاألة ما �إذ� كان من �ملنا�شب �إدخال �أي تعديالت على قو�عد قانون �ملعامالت 

�مل�شمونة من حيث �رشيانها على �حلقوق �ل�شمانية يف �ملمتلكات �لفكرية، ينبغي �أن حتلّل �لدولة كل 

ظرف على حدة، و�أن تويل �لعتبار �لو�جب لإن�شاء نظام كفء للمعامالت �مل�شمونة ول�شمان حماية 

حقوق �مللكية �لفكرية وممار�شتها وفقا لالتفاقيات �لدولية وللقو�نني �لوطنية. ومن �مل�شائل �لتي ينبغي 

�أن تر�عى كذلك، ما �إذ� كان قانون �مللكية �لفكرية يتناول مو�شوع �حل�شول على �ل�شمان يف �ملمتلكات 

�لفكرية.  �ملمتلكات  يف  �ل�شمانية  �حلقوق  ب�شاأن  �إ�شعار�ت  ت�شجيل  على  ين�ض  كان  �إذ�  وما  �لفكرية، 

و�شيجري تناول جميع هذه �لتفا�شيل يف ملحق قادم للدليل.

)هـ( �لأور�ق �ملالية

37- ل ينطبق �لدليل على �حلقوق �ل�شمانية يف �لأور�ق �ملالية، لأن طبيعة �لأور�ق �ملالية و�أهميتها يف 

�شري عمل �لأ�شو�ق �ملالية تثري�ن طائفة عري�شة من �مل�شائل �لتي ت�شتحق معاملة ت�رشيعية خا�شة. وعالوة 

على ذلك، �لأمور �لقانونية �جلوهرية �ملت�شلة باحلقوق �ل�شمانية وغريها من �حلقوق يف �لأور�ق �ملالية 

�ملودعة لدى و�شيط ل يتطرق �إليها �لدليل، ذلك �أنها تعاجلها �تفاقية �ليونيدرو� ب�شاأن �لقو�عد �ملو�شوعية 

 ول يتناول �لدليل �لقانون �ملنطبق على 
)2(

�ملتعلقة بالأور�ق �ملالية �ملودعة لدى و�شيط )جنيف، 2009(.

�حلقوق يف �لأور�ق �ملالية، لأنه ُمتَناول يف �تفاقية لهاي �خلا�شة بالقانون �ملنطبق على بع�ض �حلقوق 

)3(
�ملتعلقة بالأور�ق �ملالية �ملودعة لدى و�شيط، �لتي �أعدها موؤمتر لهاي للقانون �لدويل �خلا�ض.

38- وقد ُو�شع هيكل �لدليل على نحو يت�شّنى به للدولة، �لتي ت�شّن ت�رشيعا ي�شتند �إىل �لنظام �ملو�شى 

للقانون  �ليونيدرو� وموؤمتر لهاي  �أعدهما  �للذين  �لن�شني  �لوقت نف�شه،  �أن تطّبق، يف  �لدليل،  به يف 

�لدويل �خلا�ض، وكذلك ما �أعّدته �لأون�شيرت�ل من ن�شو�ض ذ�ت �شلة، مثل �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة 

)5(
 ودليل �لأون�شيرت�ل لقانون �لإع�شار.

)4(
�مل�شتحقات

)و( �لعقود �ملالية ومعامالت �لعمالت �لأجنبية

39- ل ينطبق �لدليل �أي�شا على �حلقوق �ل�شمانية يف فئتني �أخريني من �ملوجود�ت هما: )�أ( حقوق 

�أو من تلك �لعقود، با�شتثناء  �لنا�شئة مبقت�شى عقود مالية حتكمها �تفاقات معاو�شة  تقا�شي �ل�شد�د 

�لنا�شئة  �ل�شد�د  تقا�شي  و)ب( حقوق  �لقائمة؛  �ملعامالت  �إنهاء جميع  �لدفع عند  �لو�جبة  �مل�شتحقات 

يف �إطار معامالت �لعمالت �لأجنبية �أو منها. ويتخذ �لدليل هذ� �ملوقف لأن �لعقود �ملالية ومعامالت 

�لعمالت �لأجنبية تثري م�شائل معّقدة تتطلب قو�عد خا�شة.

)ز( �ملمتلكات غري �ملنقولة

غري  و�ملمتلكات  �ملنقولة  �ملوجود�ت  �مل�شمونة  �ملعامالت  نظام  ي�شمل  �لقانونية  �لنظم  بع�ض  40- يف 

�ملنقولة. غري �أن �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة م�شتبعدة، من حيث �ملبد�أ، من نطاق �لدليل لأنها تثري 

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 12.
 )2(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 11.
 )3(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 7.
 )4(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 2.
 )5(
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م�شائل خمتلفة )�نظر �لتو�شية 5(. فمثال، عادة ما تخ�شع �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة )وحقوق 

�أن  بيد  �ملانحني.  �ملوجود�ت، ل ح�شب  �مللكية، مفهر�ض ح�شب  لت�شجيل حقوق  لنظام خا�ض  ملكيتها( 

�ملمتلكات غري �ملنقولة ميكن �أن تتاأثر، رغم ذلك، بتو�شيات �لدليل.

41- ويف معظم �لنظم �لقانونية، فاإن ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة )�أي �ملوجود�ت �مللمو�شة �مللحقة 

ماديا باملمتلكات غري �ملنقولة دون �أن تفقد هويتها �ملنف�شلة( تعامل هي نف�شها كممتلكات غري منقولة. 

ويف نظم قانونية �أخرى ل تعترب �ملوجود�ت �مللمو�شة �مللحقة باملمتلكات غري �ملنقولة ممتلكات غري منقولة 

ما د�مت حمتفظة بهويتها �ملنف�شلة. وبغ�ض �لنظر عما �إذ� كانت �مللحقات ذ�تها مو�شوفة باأنها ممتلكات 

غري منقولة، ينطبق �لدليل على �حلقوق �ل�شمانية يف تلك �مللحقات، ولذلك، فاإن �لدليل ي�رشي، يف هذ� 

�خل�شو�ض، على �ملمتلكات غري �ملنقولة، �إذ� كانت تلك �مللحقات مو�شوفة باأنها ممتلكات غري منقولة 

)�نظر �لتو�شيتني 21 و43(.

42- وعالوة على ذلك، يتناول �لدليل �حلقوق يف �لرهون ب�شاأن �ملمتلكات غري �ملنقولة يف حالت معّينة 

قابال  �أو �شكا  م�شتحقا  )رهن عقاري مثال(  �ملنقولة  �ملمتلكات غري  �ل�شماين يف  ي�شمن �حلق  حيثما 

�أو  �إذ� �أحيل ذلك �مل�شتحق  �أو موجود�ت �أخرى غري ملمو�شة. و�إن �لدليل يو�شي، يف حالة ما  للتد�ول 

�ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود�ت �لأخرى غري �مللمو�شة، باأن ي�شتفيد �ملحال �إليه من �حلق �ل�شماين 

يف �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة. و�ملربر هو قاعدة عامة توجد يف معظم �لنظم �لقانونية مفادها 

�أن �لتابع )�لرهن على �ملمتلكات غري �ملنقولة( يتبع �لأ�شل )�للتز�م �ملحال(. لكن، وللحيلولة دون �لنيل 

من حقوق �أطر�ف ثالثة مبوجب قانون �ملمتلكات غري �ملنقولة، فاإن �لدليل ل ي�رشي على �أي من حقوق 

�لأطر�ف �لثالثة �أو �لأولوية �أو مقت�شيات �لإنفاذ فيما يتعلق بالرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة مبوجب 

قانون �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شيتني 25، �لفقرة �لفرعية )ج(، و48(.

)ح( عائد�ت �أنو�ع �ملوجود�ت �مل�شتبعدة

منها  تن�شاأ  �أن  ��شتثنائها  �لدليل ميكن رغم  نطاق  �مل�شتبعدة من  �ملوجود�ت  معّينة من  �أنو�ع  43- ثمة 

عائد�ت يف �شكل موجود�ت يبدو، يف ظاهر �لأمر، �أن �لدليل يتناولها )مثل �مل�شتحقات �لتي متثل عائد�ت 

ممتلكات غري منقولة(. ومن حيث �ملبد�أ، ينطبق �لدليل على �حلقوق �ل�شمانية يف تلك �لعائد�ت. ومع 

ذلك، فقد يكون هناك قانون �آخر غري قانون �ملعامالت �مل�شمونة )مثل قانون �ملمتلكات غري �ملنقولة( 

يخول �أي�شا حقا �شمانيا يف �أنو�ع �لعائد�ت �لتي ينطبق عليها قانون �ملعامالت �مل�شمونة. وميكن �أن 

يحدث �لتبا�ض كبري، متى �نطبق كال �لنظامني على �لعائد�ت يف هذه �حلالت. ولهذ� �ل�شبب، و�إن ن�ض 

قانون �آخر على �أن حقاً �شمانياً يف هذه �لعائد�ت موجود فعال، فاإن موقف �لدليل عندئٍذ يتمثل يف �أن 

قانون �ملعامالت �مل�شمونة ل ينطبق على ذلك �حلق �ل�شماين �إل بقدر عدم �نطباق قانون �آخر على ذلك 

�حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 6(.

)ط( ��شتثناء�ت �أخرى

44- �إن خري ما تتحقق به �أهد�ف �لدليل هو نظام �شامل للمعامالت �مل�شمونة يكون نطاقه و��شعاً قدر 

�مل�شتطاع. و�لهدف من ذلك هو �إدر�ج طائفة عري�شة يف نطاق نظام �ملعامالت �مل�شمونة و�قت�شاء �أن 

يحتوي ذلك �لنظام على �أقل عدد ممكن من �ل�شتثناء�ت )�نظر، مثال، �لتو�شية 83(. ولهذ� �ل�شبب، 

يو�شي �لدليل باأن ل يُقّيد نطاق �نطباقه �شوى بالقيود �ملبينة على وجه �لتحديد يف �لدليل )�نظر �جلملة 
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�لأوىل من �لتو�شية 7(. و�إذ� ��شتحدثت رغم ذلك قيود �أخرى )مثال، ��شتثناء ��شتحقاقات �لعمالة(، فيجب 

بيان تلك �لقيود يف �لقانون بطريقة و��شحة وحمددة درء�ً لتقوي�ض �ليقني ب�شاأن نطاق �لقانون )�نظر 

�جلملة �لثانية من �لتو�شية 7(.

3-  �لنهوج �لأ�شا�شية �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة

)�أ( مقّدمة

45- على مر �لزمن، �أوجدت �لدول ممار�شات �شّتى من �أجل ت�شجيع �ملقر�شني و�لبائعني وغريهم من 

�ملمولني على تقدمي �لئتمانات �إىل �ملقرت�شني و�مل�شرتين وغريهم من �ملدينني. وكثري� ما درجت �لدول، 

�إن�شاء نظم  �أنها د�أبت على  �لغر�ض، على منح حقوق قانونية خا�شة للمقر�شني و�لبائعني. وكما  لهذ� 

كلتا  �لهدف، يف  بينهم على حقوق وميز�ت خا�شة. وكان  �لتعاقد فيما  �لد�ئنني و�ملدينني من  لتمكني 

�حلالتني، هو �إعطاء �لد�ئن �أف�شلية على د�ئنني �آخرين يف توزيع �لعائد�ت �لناجتة من م�شادرة ممتلكات 

�ملدين وبيعها يف حال تخلّف �ملدين عن �أد�ء �للتز�م �ملتعّهد به. وميكن �أن تُفهم هذه �لأنو�ع �ملختلفة من 

�حلقوق، ب�شفة عامة، على �أنها حقوق �شمانية.

عند  �لقيام،  ويقرتح  �ملختلفة  �لقانونية  �لتقاليد  يف  �ملوجودة  �لنهوج  �شّتى  �إىل  �لدليل  46- وي�شتند 

�لقت�شاء، باإجر�ء تعديالت للقو�نني و�ملمار�شات �لقائمة، من �أجل و�شع تو�شيات ب�شاأن نظام ع�رشي 

ز به �لئتمان �مل�شمون. للمعامالت �مل�شمونة يكون م�شمما على �أف�شل وجه يُعزَّ

47- ويرمي هذ� �لباب �إىل عدة غايات. فالهدف �لأول هو تقدمي عر�ض عام للنهوج �لرئي�شية �إز�ء �إتاحة 

بالطرفني  يتعلق  �لباب مز�يا وعيوب كل نهج، فيما  للد�ئنني. وعالوة على ذلك، يبحث هذ�  �ل�شمان 

�ملعنيني مبا�رشة )�أي �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح( وفيما يتعلق بالأطر�ف �لثالثة. ثم يوجز �لباب �خليار�ت 

ي�شّدد هذ�  كما  �ملمكنة.  �لنهوج  �لنتقاء من بني خمتلف  لدى  للم�رّشعني  �ملتاحة  �لرئي�شية  �ل�شيا�شاتية 

�لباب يف جميع �أجز�ئه على �لأ�شباب �لتي جتعل حتديث �لقانون يف هذ� �ملجال �رشوريا لتعزيز �لئتمان 

�مل�شمون وعلى �ل�شياقات �لتي تكون فيها �حلاجة �إىل �لتحديث �أ�شد �إحلاحا.

48- وعلى �لعموم، تنق�شم �لأدو�ت �مل�شتخدمة حاليا لأغر��ض �ل�شمان �إىل ثالث فئات عري�شة. فاأول، 

هناك �أدو�ت حمّددة م�شّممة لتكون �أدو�ت �شمانية، ويطلق عليها �رش�حة هذ� �ل�شم )�نظر �لفقر�ت 

�لرتتيبات  من  باأنو�ع خمتلفة  مقرتنة  تُ�شتخدم،  �لتي  �مللكية،  حق  �أدو�ت  هناك  وثانيا،  �أدناه(.   84-50

�لتعاقدية، ل�شمان �أد�ء �لتز�م من جانب �ملدين )�نظر �لفقر�ت 85-100 �أدناه(. وثالثا، هناك �أدو�ت 

�شمانية متكاملة و�شاملة ت�شم كل �شكل من �أ�شكال �لأدو�ت �ل�شمانية و�أدو�ت حق �مللكية يف �إطار مفهوم 

تعميمي للحق �ل�شماين معّرف تعريفا وظيفيا )�نظر �لفقر�ت 101-109 �أدناه(.

49- وكما لوحظ �آنفا، فاإن �لأدو�ت �لقانونية �لتي يق�شد منها ت�شجيع �ملقر�شني و�لبائعني و�لأطر�ف 

�لأخرى على منح �لئتمان ل ت�شتند كلها، يف كثري من �لدول �ليوم، �إىل �تفاق. و�إن بع�ض �لأدو�ت ين�شاأ 

بفعل �لقانون. و�شي�شار �إىل �أهم هذه �لأدو�ت يف كل من �لأبو�ب �لو�ردة �أدناه. غري �أن �ملناق�شة �لتالية 

�لأدو�ت  �لدليل، على  تقع يف معظمها خارج نطاق  �لقانونية  �ل�شمانية  �أن �حلقوق  �إىل  �شرتكز، نظر� 

�ل�شمانية �مل�شتندة �إىل �تفاق.
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)ب( �ملعامالت �مل�شمونة �لتقليدية

'1' �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة

50- ميّيز معظم �لدول بني �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة و�حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت 

غري �مللمو�شة. ولأن �ملوجود�ت �مللمو�شة ميكن، بحكم طبيعتها، �أن تكون مو�شوع حيازة مادية، ولأن كثري� 

من �لدول يعلّق عو�قب قانونية هامة على هذه �حليازة، فكثري� ما ت�شمح �لدول للد�ئنني باحل�شول على 

�ل�شمان يف �ملوجود�ت �مللمو�شة بو�شائل لي�شت متاحة فيما يتعلق باملوجود�ت غري �مللمو�شة. �أي �أنه، يف 

حالة �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة، ميّيز معظم �لدول بني �حلقوق �ل�شمانية �حليازية وغري 

�حليازية. ويف حالة �حلقوق �ل�شمانية �حليازية، حُتال حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �لد�ئن �مل�شمون �أو 

�إىل طرف ثالث يت�رّشف نيابة عن �لد�ئن �مل�شمون. ويف حالة �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية، يحتفظ 

�ملانح )وهو عادة �ملدين ولكن ميكن �أي�شا �أن يكون طرفا ثالثا( بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة.

  �أ- رهن �لوفاء

وتقليديا  �مللمو�شة.  �ملمتلكات  �ل�شماين يف  �أنو�ع �حلق  �أ�شيع  �لأعّم،  �لغالب  �لوفاء هو، يف  51- رهن 

تتطلب �شحة رهن �لوفاء �أن يتخلى �ملانح عن حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة. �أما �ليوم، فقد مّددت دول 

كثرية نطاق عبارة "رهن �لوفاء" لت�شـــمل �لأحــو�ل �لتي يحتـــفظ فيها �ملانح باحليازة �ملادية للموجود�ت 

�ملرهونة. ويف �لدليل، تعترب هذه �لأنو�ع �لع�شـــرية من رهن �لوفاء حقـــوقا �شمـــانية غري حيازية، ل 

رهون وفاء.

52- وين�شاأ رهن �لوفاء �لعادي يف �لأحو�ل �لتالية. فمن �ملعهود �أن يتخلى �ملانح عن حيازة �ملوجود�ت 

وين�شاأ  �مل�شمون.  �لد�ئن  عن  نيابة  يت�رشف  ثالث  طرف  ل�شالح  �أو  �مل�شمون  �لد�ئن  ل�شالح  �ملرهونة 

�أن  �لذي ميكن  ثالث متفق عليه(،  )�أو لطرف  للد�ئن �مل�شمون  �ملانح  ي�شمح  �أي�شا عندما  �لوفاء  رهن 

تكون �ملوجود�ت �ملرهونة موجودة يف حيازته بالفعل ل�شبب ما، بالحتفاظ بعد ذلك بحيازة �ملوجود�ت 

مُي�شك  قّيما  �أو  وكيال  �حلالت  هذه  يف  �لثالث  �لطرف  يكون  ما  وكثري�  وفاء.  رهن  ب�شفة  �ملرهونة، 

د �ملانح من موجود�ته  �ل�شمان با�شم �لد�ئن �أو حل�شابه �أو با�شم �حتاد د�ئنني �أو حل�شابهم. ويجب �أن يُجرَّ

لي�ض فقط عند �إن�شاء �حلق �ل�شماين بل يجب �أن ي�شتمر �لتجريد �أي�شا طو�ل مدة رهن �لوفاء. وعادة 

ما توؤدي �إعادة �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �ملانح �إىل �إنهاء رهن �لوفاء.

53- ويف دول عديدة، فاإن جتريد �ملانح من �حليازة ل ي�شتلزم د�ئما �إز�حة �ملوجود�ت �ملرهونة �إز�حة 

وهذ�  �ملوجود�ت.  �إىل  �ملانح  و�شول  �إمكانية  �أخرى  بطريقة  مُتنع  �أن  �رشيطة  �ملانح،  مباين  من  مادية 

�ملرهونة  �ملوجود�ت  فيه  تخزن  �لذي  �مل�شتودع  مفاتيح  �مل�شمون  �لد�ئن  بت�شليم  مثال،  ميكن حتقيقه، 

)مثل �لب�شائع �أو �ملو�د �خلام(، على �رشط �أن مينع ذلك �إمكانية و�شول �ملانح �إليها دون �إذن. وميكن 

حتقيق �لنتيجة ذ�تها بنقل �حليازة �لفعلية للموجود�ت �ملرهونة �إىل طرف ثالث. فمثال ميكن ��شتخد�م 

�رشكة تخزين م�شتقلة لتمار�ض �ل�شيطرة على �ملوجود�ت �ملرهونة يف مباين �ملانح، ب�شفتها وكيال للد�ئن 

ن �ملوجود�ت �ملرهونة يف  �مل�شمون. ومبوجب هذ� �لرتتيب )ويعرف �أحيانا با�شم �لإيد�ع يف �ملخزن(، تُخزَّ

منطقة من مباين �ملانح تكون م�شّورة �أو حمّددة �أو مو�شوعة بطريقة �أخرى حتت �شيطرة �رشكة �لتخزين 
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ح�رشيا. ويجب عادة ��شتيفاء عدة �رشوط كي تكون هذه �لأنو�ع من �لرتتيبات �شحيحة. فيجب �أن يكون 

و��شحا لأي طرف ثالث �أن �ملانح لي�شت لديه حرية �لو�شول �إىل �ملوجود�ت �ملرهونة. و�إ�شافة �إىل ذلك، ل 

ن فيها �ملوجود�ت �ملرهونة.  ميكن �أن تكون هناك �أية �إمكانية لو�شول �ملانح دون �إذن �إىل �ملنطقة �لتي تُخزَّ

وعالوة على ذلك، ل ميكن �أن يعمل م�شتخَدمو �رشكة �لتخزين لدى �ملانح. و�إذ� �ختريو� من بني �لعاملني 

يعملون لدى �رشكة  توظيفهم بحيث  تعديل �رشوط  �أخرى فيجب  لأ�شباب  �أو  ب�شبب خربتهم  �ملانح  لدى 

�لتخزين ول يعودون يعملون لدى �ملانح.

د بها ب�شاأن موجود�ت ملمو�شة )مثل �ملعد�ت و�ملخزون( فاإنها  54- ويف حني �أن معظم رهون �لوفاء يُتعهَّ

ميكن �أي�شا �أن يتعهد بها ب�شاأن �أنو�ع �أخرى من �ملوجود�ت �مللمو�شة. فيمكن، مثال، �لتعهد برهن وفاء 

ب�شاأن م�شتند�ت و�شكوك �شتى )�شو�ء �أكانت قابلة للتد�ول �أم غري قابلة له( جت�ّشد حقوقا يف موجود�ت 

ملمو�شة )مثل �شند�ت �ل�شحن �أو �إي�شالت �لتخزين �لتي جت�شد حقوقا يف �لب�شائع( �أو يف موجود�ت 

�حلالت،  هذه  ويف  م�شتحقات(.  �لتي جت�شد حقوقا يف  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  )مثل  ملمو�شة  غري 

يجّرد �ملانح من حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة عن طريق نقل �حليازة �ملادية للم�شتند �أو �ل�شك �إىل �لد�ئن 

�مل�شمون.

55- ويوّفر رهن �لوفاء، كحق �شماين، عدة ميز�ت هامة للد�ئن �مل�شمون، منها ما يلي. فاأول، لي�ض يف 

مي�شور �ملانح �أن يت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة دون مو�فقة �لد�ئن �مل�شمون. وثانيا، ل يتعر�ض �لد�ئن 

�مل�شمون خلطر �نخفا�ض �لقيمة �لفعلية للموجود�ت �ملرهونة من خالل تخلف �ملانح عن �حلفاظ عليها 

�لد�ئن  فيها  يرغب  �لتي  ي�شتوعب �حلالت  �أن  �لوفاء  رهن  ي�شتطيع  وثالثا،  يلزم.  �شيانتها ح�شبما  �أو 

�مل�شمون يف ��شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة. ففي هذه �حلالت تلزم مو�فقة �ملانح، ويجب على �لد�ئن 

�إنفاذ رهن �لوفاء �رشوريا، يُجنَّب  �أ�شبح  �إذ�  �أن يحافظ على �ملوجود�ت كما ينبغي. ور�بعا،  �مل�شمون 

�لتح�شل على  �إىل  �لتي ينطوي عليها �ل�شطر�ر  �لعناء و�لوقت و�لنفقات و�ملخاطرة  �لد�ئن �مل�شمون 

��شتالم �ملوجود�ت �ملرهونة من �ملانح. وخام�شا، �إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة �شّكا يدر فائدة م�شتحقة 

�لدفع حلامله فاإن رهن �لوفاء ي�شّهل على �لد�ئن حق تقا�شي �لفائدة كلما حل �أجل �لأق�شاط.

56- ويوفر رهن �لوفاء �أي�شا ميز�ت لالأطر�ف �لثالثة، خ�شو�شا عندما تكون تلك �لأطر�ف �لثالثة هي 

د�ئني �ملانح �لآخرين. فالتجريد �لالزم للمانح من �حليازة يجتنب �لتعر�ض لأي خطر ينطوي عليه خلق 

�نطباع خاطئ عن ثروة �ملانح )�أي �أن �ملانح ميتلك �ملوجود�ت �ملرهونة خالية من �أي حقوق �شمانية( قد 

ينجم �إذ� كانت �ملوجود�ت يف حيازة �ملانح. كما �أن جتريد �ملانح من �حليازة يقلّل �إىل �حلد �لأدنى من 

خطر �لحتيال )�أي �أن يزعم �ملانح كاذبا �أنه ميتلك �ملوجود�ت �ملرهونة خالية من �أي حقوق �شمانية(.

57- ولرهن �لوفاء، يف �لوقت نف�شه، عيوب كربى �أي�شا، بالن�شبة للمانح وللد�ئن �مل�شمون على �ل�شو�ء. 

من  �ملانح  مينع  �لذي  ذ�ته،  حد  يف  �حليازة  من  �لالزم  �لتجريد  هو  �ملانح،  يخ�ض  فيما  عيب،  و�أكرب 

��شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة يف �أعماله �لتجارية. ويكون هذ� �لعيب �شديد� يف �لأحو�ل �لتي تكون فيها 

�حليازة �رشورية للمانحني �لتجاريني لدّر �لدخل �لذي ي�شدد منه �لقر�ض )كما هي �حلال، مثال، فيما 

يتعلق باملو�د �خلام و�ملنتجات �شبه �لتامة �ل�شنع �أو �لتامة �ل�شنع و�ملعّد�ت(. وهذ� �لعيب لوحده يجعل 

رهن �لوفاء غري عملي �قت�شاديا يف �لعديد من �شياقات �لأعمال �لتجارية. وهناك عيب هام �آخر هو �أن 

�ملانح ل ي�شتطيع رهن �ملوجود�ت �لتي مل توجد بعد �أو �لتي لي�شت للمانح حقوق فيها عند �لرهن. ويعني 

ذلك �أن رهن �لوفاء �لتقليدي ل ميكن �أن ي�شتوعب عدد� من �ملمار�شات �لتمويلية �لهامة، مثل �لتمويل 

ب�شمان �ملخزون ��شتناد� �إىل ت�شهيالت �ئتمان متجددة.
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58- ومن عيوب رهن �لوفاء، فيما يخ�ض �لد�ئن �مل�شمون، �أن عليه �أن يخزن �ملوجود�ت �ملرهونة و�أن 

يحافظ عليها وي�شونها، ما مل تفو�ض هذه �ملهمة �إىل طرف ثالث. وعندما يكون �لد�ئنون �مل�شمونون 

�أنف�شهم غري قادرين على �أد�ء هذه �ملهام �أو غري ر�غبني يف �أد�ئها، فاإن �إ�شنادها �إىل �أطر�ف ثالثة ينطوي 

عادة على تكاليف �إ�شافية يتحّملها �ملانح ب�شفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة. وثمة عيب �آخر هو �أن �لد�ئن 

�مل�شمون �لذي يف حيازته �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت �ملرهونة )مثل �إي�شال �لتخزين �أو �شند �ل�شحن( 

قد تقع عليه يف ظروف �شتى �مل�شوؤولية عما ت�شببه �ملوجود�ت �ملرهونة من خ�شارة �أو تلف. وقد تتجاوز 

هذه �مل�شوؤولية مبلغ �لقر�ض �ملقّدم، كما يحدث عادة عندما تت�شّبب �ملوجود�ت �ملرهونة يف تلويث �لبيئة 

)�نظر �لفقرة 71 من �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين(.

59- غري �أنه عندما ل متثل هذه �لعيوب م�شكلة )�إما لأنها غري ذ�ت �شلة باملو�شوع �أو لأن �لطرفني 

كاأد�ة �شمانية. وهناك جمال تطبيق  بنجاح وكفاءة  �لوفاء  ��شتخد�م رهن  نا من معاجلتها(، ميكن  متكَّ

رئي�شيان. فمجال �لتطبيق �لأول هو عندما تكون �ملوجود�ت �ملرهونة يف حيازة طرف ثالث بالفعل، �أو 

ي�شهل �إدخالها يف حيازة طرف ثالث، وعلى �خل�شو�ض �إذ� كان �شخ�شا يعمل يف جمال �لحتفاظ بحيازة 

موجود�ت ميتلكها �أ�شخا�ض �آخرون )كامل�شتوَدع مثال(. وجمال �لتطبيق �لثاين هو �ل�شكوك و�مل�شتند�ت 

�لقابلة للتد�ول، �لتي ي�شهل على �لد�ئن �مل�شمون �أو وكيله �لحتفاظ بها.

  ب- حق �لحتفاظ باحليازة

60- ميكن �إن�شاء حق �لحتفاظ بحيازة �ملوجود�ت �إما بالقانون �أو باتفاق ل�شمان �شد�د �لتز�م. ومبا 

�أن �حلقوق �لقانونية يف �لحتفاظ باملوجود�ت خارجٌة عموما عن نطاق �لدليل، فهي مل ي�رش �إليها هنا 

�إل باإيجاز. وتوجد لدى دول عديدة نظم و��شعة �لنطاق حتكم �حلقوق �لقانونية يف �لحتفاظ باحليازة. 

باإ�شالحها وبتح�شينها. ويف بع�ض  و�لقائمني  �ملوجود�ت وم�شتودعاتها  ناقلي  �لنظم عادة  وت�شمل هذه 

�لحتفاظ  حق  �ملهنيني  من  وغريهم  �ملعماريون  و�ملهند�شون  و�ملحا�شبون  �ملحامون  �أي�شا  مُينَح  �لدول 

بحيازة م�شتند�ت ميلكها زبائنهم. وتن�شاأ كل �أنو�ع حقوق �لحتفاظ هذه من مبد�أ قانوين عام يف قانون 

�أن يكون �لطرف �لآخر م�شتعد� لأد�ء �للتز�م  �إىل  �أن �لطرف غري ملزم باأن يفي بالتز�مه  �لعقود هو 

�ملقابل ور�غبا يف ذلك وقادر� عليه. ومعظم هذه �لأنو�ع من �حلقوق �لقانونية لالحتفاظ باحليازة ل 

يعطي �ملحتفظ باحليازة �أي حقوق �إنفاذ خا�شة، بل �إن بع�شها ل ي�شمح للمحتفظ باحليازة �لذي ي�شادر 

�ملوجود�ت �ملحتفظ بها ويبيعها باأن يطالب باأولوية يف عائد�ت �لبيع يف �شياق �لإنفاذ.

61- و�إ�شافة �إىل حقوق �لحتفاظ �لقانونية �ملحدودة هذه، ت�شمح دول عديدة للطرفني �ملتعاقدين باأن 

يو�شعا نطاق �ملبد�أ �لقانوين �لعام لالحتفاظ باحليازة. ففي هذه �لدول يجوز للطرفني �أن يتفقا على 

�أنه �إذ� �أخّل �أحدهما بالتز�م تعاقدي جاز لالآخر �أن ميتنع عن �لأد�ء من ناحيته حتى و�إن كان �لأد�ء 

يتعلق بعقد خمتلف بني �لطرفني. ويف معظم �لأحيان، تتناول هذه �لتفاقات حق �لطرف يف �أن يحتجز 

�ملوجود�ت �لتي يكون ملَزما، مبوجب �أحكام عقد �آخر، باأن ي�شلّمها �إىل �لطرف �ملخل. فمثال، ل يتعني 

على �مل�رشف �أن يعيد �شند �شحن �أو �شند� �إذنيا يحتفظ به لزبونه، �أو �أن ي�شمح ب�شحب مبالغ من �حل�شاب 

�مل�رشيف للزبون، �إذ� كان �لزبون مق�رّش� يف �شد�د قر�ض وكان قد و�فق على منح �مل�رشف حق �لحتفاظ 

باحليازة فيما يتعلق ب�شند �ل�شحن �أو �ل�شند �لإذين �أو �حل�شاب �مل�رشيف. وعندما يكون حق �لحتفاظ 

ز� ب�شالحية �شحيحة لبيع �ل�شيء �ملحتفظ به، تعترب بع�ض �لنظم �لقانونية حق �لحتفاظ  باحليازة معزَّ

�لوفاء  �إن�شاء رهن  �إن�شائه تختلف عن طريقة  �أن طريقة  �لوفاء، رغم  �أنو�ع رهن  �ملعّزز هذ� نوعا من 
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�لعادي. وميكن، بدل من ذلك، �أن يُعترب بب�شاطة �أن حلق �لحتفاظ �ملعّزز بع�ض �آثار رهن �لوفاء دون �أن 

يكون رهن وفاء فعال. و�أهم نتيجة لهذ� �لت�شبيه برهن �لوفاء هي �أن �لد�ئن �حلائز تكون له �أولوية يف 

�ملوجود�ت �ملحتفظ بحيازتها. و�لأمر �ل�شائع هو �أن تكون �أولوية �لد�ئن �ملحتفظ باحليازة مطلقة ولكن، 

يف بع�ض �لدول، ميكن �أن تعطى �لأولوية، يف حالت حمدودة، للحق �ل�شماين غري �حليازي، �ملن�شاأ يف 

وقت �شابق و�ل�شاري �ملفعول.

  ج- �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية

62- كما لوحظ �آنفا )�نظر �لفقرة 57 �أعاله(، فاإن رهن �لوفاء على �ملمتلكات �مللمو�شة �لالزمة لالإنتاج 

�أو �لبيع )مثل �ملو�د �خلام و�ملنتجات �شبه �لتامة �ل�شنع �أو �لتامة �ل�شنع و�ملعد�ت( عادة ما يكون غري 

عملي من �لناحية �لقت�شادية.

63- وملعاجلة هذه �مل�شكلة، حاولت دول، كل منها على حدة، �أن جتد حلول مالئمة ح�شب �لحتياجات 

�ملحلية �ملعّينة ووفقا لالإطار �لعام لنظمها �لقانونية. ويف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�رشين على وجه 

�حلدود  خارج  �ملنقولة،  �ملمتلكات  �ل�شمانية يف  باحلقوق  �لعرت�ف  �لدول يف  تلك  بد�أت  �خل�شو�ض، 

�ل�شّيقة لرهن �لوفاء �لتقليدي. ويف بع�ض �حلالت، �نعك�ض هذ� �لعرت�ف يف �شن قو�نني جديدة. غري 

�أنه نتج، يف حالت عديدة، عن �ملمار�شة وعن قر�ر�ت �ملحاكم.

يف  �لو��شع  �لتباين  �ملوجود  �لتنوع  على  �لأدلة  ومن  �حللول.  من  متنوعة  طائفة  هو  64- و�حلا�شل 

�لأ�شماء �لتي تطلق على �لأدو�ت ذ�ت �ل�شلة. و�أكرث �لأ�شماء و�لأ�شاليب �شيوعا هي: �لتجريد �ل�شوري 

للمانح من �حليازة، ورهن �لوفاء غري �حليازي، ورهن �لوفاء �مل�شّجل، ورهن �حليازة، و�لتعهد، ورهن 

�ملنقولت، و�لمتياز �لتعاقدي، و�شند �لبيع، ورهن �حلو�ئج، و�لرهن �لعائم، و�إي�شال �لئتمان. �أي �أنه 

بينما �شعت بع�ض �لدول �إىل �إن�شاء �أد�ة م�شماة لل�شمان غري �حليازي للممتلكات �ملنقولة، �كتفت دول 

�أخرى بتعديل �لقو�عد �لتي حتكم �لأدو�ت �ملوجودة، مثل رهن �لوفاء، بغية �ل�شماح با�شتخد�م �حلقوق 

�ل�شمانية غري �حليازية.

65- وهناك �شمة لهذه �لإ�شالحات �لت�رشيعية �أكرث �شلة باملو�شوع حتى من ذلك، وهي �أن معظمها ن�شاأ 

كرّد حمدود على م�شاكل معّينة، ولذلك �أُعطي نطاقا حمدود� للتطبيق. فمثال، يوجد يف بع�ض �لدول نوع 

من �أدو�ت �ل�شمان غري �حليازي ينطبق على معّد�ت �ملن�شاآت وعلى �ملعّد�ت �لتجارية، ونوع �آخر ينطبق 

على متويل �ملو�د �خلام، ونوع ثالث ل ينطبق �إل على خمزون �لبيع بالتجزئة. ومل ت�شن �إل دول قليلة قانونا 

عاما ين�شئ حقا �شمانيا غري حيازي وحيد� ينطبق على جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة. وعالوة على 

ذلك، توجد عند بع�ض �لدول ت�شكيالت خمتلفة من �لت�رشيعات متعلقة باحلقوق �ل�شمانية غري �حليازية 

تتوقف على نوع �ملن�شاأة �لتجارية �ملعنية. فقد يتناول �أحدها �شمان متويل �ملن�شاآت �ل�شناعية و�حلرفية، 

ويتناول ت�رشيع �آخر �شمان متويل من�شاآت �لزر�عة و�حلر�جة و�شيد �لأ�شماك، ويتناول �آخر �شمان متويل 

�شناعات �لتعدين و�لنفط و�لغاز، وقد يتناول ت�رشيع ر�بع �ملعامالت بني �لأفر�د. و�أخري�، توجد يف �لعديد 

من �لدول قو�نني متنوعة ب�شاأن �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية، ل يغطي كل منها �إل قطاعا �قت�شاديا 

�شغري�، مثل �قتناء �ل�شيار�ت �أو معّد�ت �ملز�رع �أو �إنتاج �لأفالم �ل�شينمائية.

66- وعاجلت بع�ض �لدول هذه �مل�شاألة من خالل �أد�ة �شمان غري حيازي تعرف با�شم �لرهن �لثابت 

�أو �لرهن �لعائم. ويف �إطار هذ� �لنوع من �لأدو�ت، ي�شمى �حلق �ل�شماين )�لرهن( رهنا "ثابتا" �أو رهنا 
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ح�شب درجة �ل�شيطرة �لتي ميار�شها �لد�ئن �مل�شمون فيما يتعلق باملوجود�ت �ملرهونة. وعلى  "عائما" 
�لعموم يكون للد�ئن �مل�شمون رهن ثابت على �ملوجود�ت �ملرهونة �إذ� كان غري م�شموح للمانح باأن يبيع 

�ملوجود�ت �أو �أن يت�رشف فيها بطريقة �أخرى دون مو�فقة �لد�ئن، وعادة ما تكون هذه هي �حلال فيما 

يتعلق باملعّد�ت �لتي ي�شتخدمها �ملانح يف �أعماله �لتجارية. وعلى �لعك�ض، يكون لـلد�ئن �مل�شمون رهن 

�أن يت�رشف فيها دون  �أو  باأن يبيع �ملوجود�ت  للمانح  �إذ� كان م�شموحا  عائم على �ملوجود�ت �ملرهونة 

مو�فقة �لد�ئن �مل�شمون، وعموما تكون هذه هي �حلال فيما يتعلق باملخزون �لذي تكون للمانح حّرية 

�لعائم على �ملوجود�ت  �لثابت و�لرهن  �لتمييز بني �لرهن  �أهمية  بيعه يف �شياق �لعمل �ملعتاد. وتتعلق 

باأولوية �لرهن: فعموما، ميّثل �لرهن �لثابت �أعلى رهن على �ملوجود�ت، بينما قد يخ�شع �لرهن �لعائم 

ل�شالح  يكون  �أو لقت�شام  �أخرى،  ثالثة  و�أطر�ف  �ل�رشيبية  �ل�شلطات  ل�شالح  معّينة  تف�شيلية  ملطالبات 

د�ئنني غري م�شمونني )�نظر �أي�شا �لفقر�ت 61 �إىل70 من �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين(.

67- ويوجد يف بع�ض �لدول، �شيء من �ملمانعة يف �ل�شماح بحقوق �شمانية غري حيازية يف �ملخزون. 

وي�شتند ذلك �أحيانا �إىل ت�شور وجود تعار�ض بني حق �لد�ئن �مل�شمون يف بيع �ملخزون عند �لتق�شري وحق 

�ملانح يف بيع ذ�ت �ملخزون يف �شياق عمله �ملعتاد. وثمة �شبب �آخر، �أل وهو �مل�شكلة �ملفاهيمية �ملُت�شّورة 

�لتي يطرحها منح حق �شماين يف �ملوجود�ت �لتي يتبنّي �أنها جملة من �ملوجود�ت. وقد ين�شاأ �شبب ثالث 

من �تخاذ قر�ر �شيا�شاتي يق�شي بتخ�شي�ض خمزون �ملانح للوفاء مبطالبات د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني.

68- ورغم تنّوع �لت�رشيعات �لتي تن�ض على �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية فهي ت�شرتك يف �شمة و�حدة 

هي �أن �شكال ما من �أ�شكال �لإ�شهار للحق �ل�شماين يكون عادة مطلوبا �أو متاحا.

69- ومن �أغر��ض �لإ�شهار، كالذي توفره حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة، تبديد �أي �نطباع خاطئ عن �لرثوة 

قد ين�شاأ �إن مل يكن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي يف حيازة �ملانح و��شحا لالأطر�ف �لثالثة. بيد �أنه 

كثري� ما يُحتج باأنه يف �لقت�شاد �لئتماين �لع�رشي ينبغي لالأطر�ف �أن تفرت�ض �أن �ملوجود�ت قد تكون 

مرهونة بحق �شماين ملقر�ض �أو قد تكون خا�شعة لحتفاظ �لبائع بحق �مللكية. لذ�، فاإن وجود ��شرت�ط 

عام باإ�شهار �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية لي�ض �رشوريا، ح�شب هذه �حلجة، حلماية �لأطر�ف �لثالثة. 

بيد �أن مثل هذه �لفرت��شات �لعامة �شتزيد، ل حمالة، يف تكلفة �لئتمان. فبد�يًة، �شي�شعر �لد�ئن بالقلق، 

حتى يف �حلالت �لتي يكون فيها �حلائز هو �ملالك ول تكون �ملوجود�ت مرهونة، من �حتمال وجود رهن 

خفي، مما �شيجعله �شيزيد يف تكلفة �لئتمان. وميكن عو�شا عن ذلك، �لتقليل من ذلك �خلطر )و�إن كان 

ذلك دون تفاديه متاما، يف بع�ض �حلالت( من خالل �إجر�ء بحث مو�ّشع ومهدر للوقت ومكلف. و�أخري�، 

قد ل يكون يف �لو�شع، يف بع�ض �حلالت، حتى �إجر�ء بحث جمٍد، ومن ثم �شتعك�ض تكلفة �لئتمان �خلطر 

�لز�ئد على �لد�ئن.

70- ويف بع�ض �لدول، يوجد غر�ض ثان لالإ�شهار، يُ�شتند �إليه يف �إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية، �أل 

ن �لد�ئنني �مل�شمونني من �أن يربهنو�، لإقامة �لدليل، على وجود  وهو �لرغبة يف توفري �آلية ب�شيطة متكِّ

حقوقهم �ل�شمانية و�لوقت �لذي �أن�شئت فيه. ويف هذه �حلالت، ميكن �أن يوؤدي �ل�شجل هذه �لوظيفة 

بدل من م�شجل �لعقود �ملهني. وعلى خالف �ل�شجالت �لتي تهدف بالدرجة �لأوىل �إىل توفري �ملعلومات 

لالأطر�ف �لثالثة، تركز �ل�شجالت �لإثباتية على �لد�ئن �مل�شمون، وكثري� ما يتعذر �لبحث على �لأطر�ف 

�لثالثة �لتي قد تكون عبارة عن ُمقر�شني حمتملني.

71- ويف �لدول �لتي ل ت�شرتط على �لد�ئنني ذوي �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية �أن ي�شهرو� حقوقهم، 

�لثالثة �لأخرى حماية  �أو �لأطر�ف  كثري� ما تخفق نظم �ل�شجالت �ملن�شاأة يف حماية �لد�ئن �مل�شمون 

وحتى  حدة،  على  �ل�شمانية  �حلقوق  من  نوع  لكل  منف�شلة  �شجالت  �لدول  هذه  من  وللعديد  كافية. 
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عندما يت�شّنى رهن نف�ض �ملوجود بنوعني خمتلفني من �حلقوق �ل�شمانية، فاإن هذه �ل�شجالت ل تُفهر�ض 

�لد�ئنني  �أو  �ملالك،  ��شم  �ل�شجالت عن  تك�شف  ل  ما  فكثري�  ذلك  وف�شال عن  فهر�شة مرجعية.  عادة 

�مل�شمونني �ل�شابقني، �أو �ملبلغ �مل�شمون، �أو توفر معلومات عن �ملوجود�ت �ملرهونة. وختاماً، ل يوجد 

باأن �ملوجود�ت �شتكون مرهونة، و�لتي ل تكون  �أ�شا�ض مو�شوعي يف �لنظم �لقائمة على �فرت��ض عام 

لديها بالتايل �شجالت متكاملة و�شفافة متاما، ي�شتطيع به �لد�ئن �أن يعرف �ملدى �لفعلي لرهن �ملوجود�ت 

و�لأولوية �لن�شبية للحقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة. و�حلا�شل �أن �ملانحني قد ل يتاأتى لهم ��شتخد�م �لقيمة 

�لكاملة ملوجود�تهم من �أجل �حل�شول على �ئتمان.

72- ويبدو �أن هناك حاجة جّد م�شلَّم بها �إىل ت�شييق �لفجوة �لفا�شلة بني �لطلب �لقت�شادي �لعام على 

�حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية و�لإمكانية �لتي كثري� ما تكون حمدودة للح�شول على تلك �ل�شمانات 

مبوجب �لقانون �ملعمول به يف كثري من �لدول. ومن �لأغر��ض �لرئي�شية لالإ�شالح �لقانوين يف م�شمار 

�ملعامالت �مل�شمونة حت�شني �لقانون يف جمال �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية ويف �مليد�ن ذي �ل�شلة 

�ملتعلق بال�شمان يف �ملوجود�ت غري �مللمو�شة )�نظر �لفقر�ت 78-84 �أدناه(.

73- ويف حني �أن �لنظم �لع�رشية تُظهر �أن هذه �لفجوة ميكن �أن ت�شيق بالفعل، تدل �لتجربة على �أن 

�إ�شد�ر ت�رشيعات ب�شاأن �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يتطلب بذل جهود تفوق جمرد "حتديث" نظام 

رهن �لوفاء �حليازي �لتقليدي. ويرجع ذلك �أ�شا�شا �إىل �خل�شائ�ض �لأربع �لرئي�شية �لتالية �لتي تت�شم 

بها �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية. فاأول، مبا �أن �ملانح يحتفظ بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة، فاإن له 

�شالحية �لت�رّشف فيها �أو �إن�شاء حق مناف�ض فيها، حتى على �لرغم من �لد�ئن �مل�شمون. وهذ� �لو�شع 

ي�شتلزم ��شتحد�ث قو�عد ب�شاأن �آثار تلك �لت�رشفات و�أولوياتها )�نظر �لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق 

�أن ي�شمن �لد�ئن �مل�شمون �عتناء �ملانح �حلائز باملوجود�ت �ملرهونة �لعناية  �ل�شماين(. وثانيا، يجب 

�لالزمة و�أن يوؤّمن عليها على �لنحو �لو�جب ويحميها، بغية �حلفاظ على قيمتها �لتجارية. ويجب تناول 

حقوق  ب�شاأن  �ل�شاد�ض  �لف�شل  )�نظر  و�ملانح  �مل�شمون  �لد�ئن  بني  �ل�شماين  �لتفاق  يف  �مل�شائل  هذه 

ل  يف�شّ �رشوريا،  �ل�شماين  �حلق  �إنفاذ  �أ�شبح  �إذ�  وثالثا،  و�لتز�ماتها(.  �ل�شماين  �لتفاق  �لأطر�ف يف 

�لد�ئن �مل�شمون عادة �أن يحوز �ملوجود�ت �ملرهونة، �أو قد يحتاج �إىل تلك �حليازة. بيد �أنه �إذ� مل يكن 

�ملانح على ��شتعد�د للتخلي عن حيازة تلك �ملوجود�ت، فقد تلزم �إقامة �إجر�ء�ت ق�شائية. وقد يتعني 

�إنفاذ �حلق  ب�شاأن  �لثامن  �لف�شل  )�نظر  معّجلة  �إنفاذ  �إجر�ء�ت  ورمبا  �نت�شاف مالئمة،  تد�بري  توفري 

"�رشية"  ي�شببه وجود حقوق �شمانية  �لذي  �لز�ئفة،  �لرثوة  �ملانح مبظهر  �إن ظهور  ور�بعا،  �ل�شماين(. 

لأطر�ف ثالثة يف �ملوجود�ت �لتي يف حوزة �ملانح، قد يتعني �لت�شدي له ب�شتى �أ�شكال �لإ�شهار )�نظر 

�لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل(.

74- ويف �شوء �حلاجة �لقت�شادية، �مل�شلّم بها عموما، �إىل �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية، و�لفو�رق 

�لأ�شا�شية �لتي بُحثت �أعاله بني �حلقوق �ل�شمانية �حليازية وغري �حليازية، �شيلزم يف �لعديد من �لدول 

�شن ت�رشيعات جديدة. ومع �إيالء �لعتبار للمز�يا و�لعيوب �لن�شبية للنماذج �لت�رشيعية �لتي بحثت �أعاله، 

قد تكون �أمام �مل�رّشعني ثالثة خيار�ت. و�أحد هذه �خليار�ت هو �عتماد ت�رشيع متكامل للحقوق �ل�شمانية 

�حليازية وغري �حليازية على �ل�شو�ء )�نظر �لفقر�ت 101-109 �أدناه(. وهذ� هو �لنهج �ملّتبع، مثال، يف 

قانون �لبلد�ن �لأمريكية �لنموذجي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة، �لذي و�شعته منظمة �لدول �لأمريكية. 

�خلا�ض  �لنظام  ترك  مع  �حليازية،  �ل�شمانية غري  للحقوق  متكامل  ت�رشيع  �عتماد  هو  �لثاين  و�خليار 

باحلقوق �ل�شمانية �حليازية للقو�نني �لد�خلية �لأخرى. وهناك نهج ثالث هو �لإبقاء على نظام جمّز�أ 

يتاألف من حقوق �شمانية خمتلفة لأنو�ع خمتلفة من �ملانحني، و�أنو�ع خمتلفة من �ملوجود�ت، و�أنو�ع خمتلفة 

من �ل�شمان )�حليازي وغري �حليازي(، ولكن مع �شمان �أن تعالَج، يف نطاق نف�ض �لت�شكيلة من �لقو�عد، 

جميع �مل�شائل �ملتعلقة بالنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية و�لإنفاذ.
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75- وينحو �لجتاه �ل�شائد يف �لت�رشيعات �لع�رشية، على كل من �ل�شعيدين �لوطني و�لدويل، �شوب 

�تباع نهج متكامل، على �لأقل فيما يخ�ض �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية. �أما �لنهج �ملعاك�ض، �ملنطوي 

على �لتنظيم �لنتقائي لأنو�ع حمّددة من �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية، فيحتمل �أن يوؤدي �إىل وجود 

ثغر�ت وتد�خالت وت�شاربات وعدم �شفافية، �إ�شافة �إىل ��شتياء يف قطاعات �ل�شناعة �لتي قد تُ�شتبَعد. 

وف�شال عن ذلك، فاإن هذ� �لتنظيم �لنتقائي يزيد من �شعوبة معاجلة نز�عات �لأولوية بني �حلقوق 

�ل�شمانية �حليازية وغري �حليازية يف �لدول �لتي تختار �لحتفاظ بنظامني منف�شلني لهذين �لنوعني 

من �حلق �ل�شماين.

  د- �حلقوق �لقانونية غري �حليازية

�لتعاقدية غري  �ل�شمانية  عامة حتكم �حلقوق  نظم  لديها  توجد  ل  �لتي  �لدول،  من  �لعديد  76- يف 

ع �لئتمان بو��شطة قو�نني تن�شئ رهونا غري حيازية معّينة لفائدة فئات معّينة من �لد�ئنني.  �حليازية، ي�شجَّ

ومن �أ�شيع �مل�شتفيدين من هذه �لرهون �لقانونية �لبائعون وموّردو �ملو�د و�حلرفيون و�لتجار و�ملرمّمون. 

وعادة ل تتيح هذه �لنظم للد�ئن �مل�شمى �أي تد�بري �نت�شافية �إنفاذية خا�شة. وعلى �مل�شتفيد من �لرهن 

�أن يح�شل على حكم ق�شائي على �ملدين ثم �أن يحجز على ممتلكات �ملدين بالطريقة �لعادية. و�ملزية 

�لوحيدة �لتي يجنيها �لد�ئن هي �حل�شول على �أولوية يف �ل�شد�د )�أو �متياز( ميكن �أن يطالب بها يف 

عائد�ت �لبيع �لذي يتم عن طريقه �لإنفاذ. وزيادة على ذلك، ونظر� �إىل �أن �مل�شتفيد من هذ� �لرهن غري 

جمرب يف �لعادة على �إ�شهار رهنه )�أو غري م�شموح له باإ�شهاره(، فاإنه نادر� ما تت�شنى �ملطالبة بذلك �لرهن 

يف موجود�ت مل تعد ملكا للمدين.

77- و�إن وجود رهون قانونية غري حيازية ي�شّجع �إىل حد ما �مل�شتفيدين �مل�شّمني على �إقر��ض مدينيهم. 

ولكن لهذه �لرهون عدة مثالب. فهي لي�شت متاحة لكل �أنو�ع �ملقر�شني. كما �أنها �رشية، من حيث �إنه ل 

توجد طريقة هّينة ت�شتطيع بها �لأطر�ف �لثالثة �لأخرى �أن تعلم بوجودها. وهي ل تتيح للد�ئنني �إمكانية 

�حل�شول على تد�بري �نت�شافية �إنفاذية عاجلة وفعالة يحتمل �أن توّلد �شعر� �أعلى عند بيع �ملوجود�ت. 

و�أخري�، فهي ل توّفر �إل حماية و�هية للد�ئنني، لأن من �ملعتاد �أنهم ل ي�شتطيعون �ملطالبة بها عندما 

يكّف �ملدين عن �متالك �ملوجود�ت. و�لجتاه �لع�رشي، لكل هذه �لأ�شباب، هو �أن تقلل �لدول من عدد 

�لرهون �لقانونية غري �حليازية وتو�ّشع فئات �لد�ئنني �لذين ميكنهم �لتعاقد على حق �شماين غري حيازي 

وكذلك �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي ميكن �حل�شول على ذلك �حلق فيها بالتفاق.

'2' �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت غري �مللمو�شة

78- ت�شمل �ملوجود�ت غري �مللمو�شة طائفة و��شعة من �حلقوق، مثل �مل�شتحقات و�ملمتلكات �لفكرية. 

وبالنظر �إىل �لزيادة �لهائلة يف �لأهمية �لقت�شادية للموجود�ت غري �مللمو�شة يف �ل�شنو�ت �لأخرية، يزد�د 

�لطلب على ��شتخد�م هذه �حلقوق ك�شمان لالقرت��ض. وكثري� ما متّثل �ملوجود�ت غري �مللمو�شة، �لتي 

تكون يف �شكل ممتلكات فكرية، عن�رش� هاما من قيمة موجود�ت �أخرى، كما يحدث يف حالة �ملخزون 

و�ملعّد�ت )مثال، �ملنتجات �لتي حتمل عالمة جتارية قّيمة، و�ملعد�ت �ملحتوية على �لرب�جميات �ل�رشورية 

لت�شغيلها(. وعالوة على ذلك، ميكن �أن تتخذ عائد�ت �ملخزون �أو عائد�ت �ملعّد�ت �شكل موجود�ت غري 

ملمو�شة. ومن �لأ�شكال �لأخرى للموجود�ت غري �مللمو�شة �لأور�ق �ملالية و�أنو�ع عديدة من حقوق تقا�شي 

�ملدفوعات �لنا�شئة يف �إطار عقود مالية معقدة )هذه �لأنو�ع من �ملوجود�ت م�شتبعدة من �لدليل؛ �نظر 

�لفقر�ت 37-39 �أعاله(.
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79- و�ملوجود�ت غري �مللمو�شة هي، بحكم تعريفها، غري قابلة للحيازة �ملادية. �إل �أن �لقو�نني يف دول 

كثرية تناولت م�شاألة �إن�شاء حقوق �شمانية يف �ملوجود�ت غري �مللمو�شة، على �لأقل يف حالة �مل�شتحقات، 

وذلك بتعديل �لنظام �لذي يحكم �إن�شاء رهون �لوفاء �حليازية. وحاولت بع�ض �لقو�نني �أن تن�شئ ما ي�شبه 

�لتجريد من �حليازة، باإلز�م �ملانح باأن ينقل �إىل �لد�ئن �أي حمرر �أو م�شتند يتعلق بامل�شتحق �ملتعهد برهنه. 

غري �أن هذ� �لنقل يف حد ذ�ته ل يكفي عادة لإن�شاء رهن �لوفاء. و�لأحرى �أن �ملانح يجب �أن يجّرد من 

حيازة �ملوجود. ويف دول كثرية، يُرَمز �إىل هذ� �لتجريد من �حليازة باقت�شاء توجيه �إ�شعار برهن �لوفاء 

�إىل �ملدين بامل�شتحق.

80- ويف بع�ض �لدول، ��شتُحدثت �أ�شاليب حتقق غايات �شبيهة بالغايات �لتي تتحقق بحيازة �ملوجود�ت 

�مللمو�شة. و�لطريقة �لأكرث جذرية هي نقل �حلق �ملرهون نقال كامال، �أو نقل �حل�شة �ملرهونة منه على 

�لأقل، �إىل �لد�ئن �مل�شمون. غري �أن ذلك يتجاوز �إن�شاء حق �شماين ويعادل نقل حق �مللكية، �شو�ء نقال 

�رشطيا �أم نقال مطلقا )�نظر �لفقر�ت 86-91 �أدناه(. ويف بع�ض �لدول �لأخرى، ل يتاأثر حق �مللكية 

يف �ملوجود�ت �ملرهونة، ولكن ت�رشفات �ملانح يف �ملوجود�ت �لتي مل ياأذن بها �لد�ئن �مل�شمون، تُوَقف 

باتفاق. ويف حالة �حلق يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف م�رشف، مثال، يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على ما 

�أنه ميكن جتميد ح�شابه  )�أي �شاحب �حل�شاب( على  �ملانح  �إذ� و�فق  يعادل حيازة موجود ملمو�ض، 

ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون. وتكون هذه هي �حلال، على وجه �خل�شو�ض، �إذ� كان �مل�رشف �لوديع هو 

ذ�ته �لد�ئن �مل�شمون.

81- ويف نُُظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية، يُ�شار �أحيانا �إىل هذه �لأ�شاليب �حليازة �ل�شمية للموجود�ت 

غري �مللمو�شة با�شم "�ل�شيطرة". وعموما، يُعترب �أن للد�ئن �مل�شمون �شيطرة على موجود ما �إذ� كان لديه 

حق تعاقدي يف �أن يوجه �لت�رشف فيه. فمثال، يف بع�ض �لدول ميكن �أن يعترب �أن للد�ئن �مل�شمون �شيطرة 

على حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، �إذ� كان �مل�رشف �لوديع قد �لتزم تعاقديا، يف وثيقة 

يُ�شار �إليها كثري� با�شم "�تفاق �ل�شيطرة"، باأن ل يت�رشف يف �لأمو�ل �ملقّيدة يف �حل�شاب �إل بتوجيه من 

�أي  �ل�شيطرة مطلقة ومُينَع  �ل�شيطرة. ففي بع�ض �حلالت، تكون  تتباين درجة  �لد�ئن �مل�شمون. وقد 

ت�رشف من جانب �ملانح. ويف حالت �أخرى، ي�شمح للمانح بالقيام بت�رشفات معّينة �أو ت�رشفات يف حدود 

مبلغ �أق�شى �إجمايل معنّي، �أو �إىل حني وقوع حدث م�شبِّب معنّي.

82- وعادة ما تقوم �لدول، �لتي ��شرتعت نظما �شاملة للحقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف �ملوجود�ت 

�مللمو�شة و�أن�شاأت �شجالت عامة للحقوق �ل�شمانية )�نظر �لفقر�ت 25-29 �أعاله(، بتمديد نظام �ل�شجل 

لي�شمل �إحالت �مل�شتحقات. وهذ� �لنهج ي�شاعد على حتقيق �لت�شاق، لأن بيع �ملخزون يوؤدي، يف �أغلب 

�لأحيان، �إىل �ل�شتحقاق، وكثري� ما يكون من �مل�شت�شوب تو�شيع �ل�شمان يف �ملخزون لي�شمل �لعائد�ت 

�لناجتة. وعالوة على ذلك، ففي بع�ض �لدول يحقق فتح �ل�شجل �أمام �إحالة �مل�شتحقات فائدة �إ�شافية 

هي �إعفاء �لد�ئن �مل�شمون )�ملحال �إليه( من و�جب �إ�شعار �ملدين بامل�شتحق ك�رشط م�شبق لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين. ومرّد ذلك �إىل �أنه، يف معامالت م�شمونة معّينة متعلقة بجملة من �مل�شتحقات �حلالية و�لآجلة 

غري �ملعّرفة على وجه �لتحديد، قد ل يكون من �لعملي و�ملمكن �إر�شال �إ�شعار )منفرد �إىل �لد�ئنني( عن 

�مل�شتحقات وبالإ�شافة �إىل ذلك، وحتى يف �حلالت �لتي يكون فيها ذلك �لإ�شعار عمليا �أو ممكنا، قد ل 

يكون م�شت�شوبا لأن �ملانح )�ملحيل( رمبا يرغب يف �لحتفاظ ب�رشية �لإحالة.
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83- ومن �ملناق�شة �لو�ردة �أعاله يُ�شتنتج �أن �لدول �شتو�جه �ختيار� �أ�شا�شيا لدى ت�شميم نظام يحكم 

يف  �ل�شمانية  �حلقوق  تنظيم  �لدول  حتاول  ورمبا  �مللمو�شة.  غري  �ملمتلكات  يف  �ل�شمانية  �حلقوق 

�ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  �لذي يحكم �حلقوق  �لنظام  �مللمو�شة يف نظام منف�شل عن  �ملوجود�ت غري 

�مللكية. وميكن  بنقل حق  �ل�شبه  وثيق  �شيكون  �ل�شمان  �إيجاد  �أ�شلوب  فاإن  �مللمو�شة، ويف هذه �حلالة 

للدول، بدل من ذلك، �أن حتاول �إن�شاء نظام متكامل ي�شعى �إىل ��شتحد�ث ت�شكيلة موحدة من �ملبادئ 

جتاه  ونفاذها  �ل�شو�ء،  على  �مللمو�شة،  وغري  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  يف  �ل�شمانية  �حلقوق  �إن�شاء  حتكم 

�لأطر�ف �لثالثة و�أولويتها و�إنفاذها.

84- و�لجتاه �ل�شائد يف �لت�رشيعات �لع�رشية هو و�شع نظم تعامل بها �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت 

غري �مللمو�شة يف �إطار نظام متكامل يحكم �أي�شا �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة. وهذ� �لنهج 

ي�شمح للمانحني وللد�ئنني �مل�شمونني باأن يحّددو�، منذ بد�ية معاملتهم، �ملوجود�ت �ملر�د رهنها، وباأن 

يحّددو� �لعالقة بني �حلقوق يف �مل�شتحقات كعائد�ت و�حلقوق يف �مل�شتحقات كموجود�ت مرهونة �أ�شلية.

'3' ��شتخد�م حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان

85- توجد يف كثري من �لدول، �إىل جانب �لأدو�ت و�لأ�شاليب �ملختلفة �لتي يق�شد منها �أن توؤدي وظيفة 

�لتي ميكن تطويرها  �لأخرى  �لقانونية  �لأدو�ت  �شتى  �أعاله(،  �لفقر�ت 84-50  حقوق �شمانية )�نظر 

لإيجاد ما يعادل �حلق �ل�شماين. وقد ُطورت معظم هذه �لأدو�ت من خالل ممار�شات جتارية )�أّكدت 

�ملحاكم �شحتها لحقا(، و�إن كان بع�شها قد �أن�شئ �أو نّقح بالت�رشيع. و�إن �أكرث �لأدو�ت و�لأ�شاليب تد�ول 

لإن�شاء ما يعادل �حلق �ل�شماين غري �حليازي يف �ملوجود�ت �مللمو�شة وغري �مللمو�شة على ��شتخد�م حق 

ملكية �ملوجود�ت �لتي يجري ��شتحد�ثها لأغر��ض �ل�شمان. وهناك حالتان يتكرر فيهما ��شتخد�م حق 

�مللكية لأغر��ض �ل�شمان. فاأول، ميكن �أن ي�شتخدم حق �مللكية ل�شمان قر�ض، وذلك باأن ينقل �ملانح �إىل 

�لد�ئن حق ملكية موجود�ت ميتلكها �لد�ئن بالفعل نقال م�رشوطا )�نظر �لباب �لفرعي )�أ( �أدناه(. وثانيا، 

ميكن ��شتخد�م حق �مللكية ل�شمان ثمن �رش�ء غري م�شدد، وذلك بب�شاطة باأن يحتفظ �لبائع �أو �ملوؤجر 

بحق ملكية �ملوجود�ت �لتي تباع �أو توؤجر، �إىل �أن يتم �ل�شد�د �لكامل لثمن �ل�رش�ء )�نظر �لباب �لفرعي 

)ب( �أدناه(. و�إن كاّل من نقل حق �مللكية و�لحتفاظ بحق �مللكية ميّكن �لد�ئَن من �ل�شتفادة من حقوق 

معادلة للحقوق �ل�شمانية غري �حليازية.

  �أ- نقل حق �مللكية

86- من �ملعهود �أن �ملعامالت �ملنطوية على نقل حق �مللكية من �ملقرت�ض �إىل �ملقر�ض �آلية م�شتخدمة 

فيما  )خ�شو�شا  �ل�شمانية  �حلقوق  لفكرة  �لدول  وبا�شتحد�ث  بال�شد�د.  �ملقرت�ض  �لتز�م  �أد�ء  ل�شمان 

يتعلق بالعقار(، بد�أ هجر ��شتعمال حق �مللكية ك�شمان. �إل �أن هناك منطا خمتلفا فيما يتعلق باملوجود�ت 

هذه  يف  �حليازية  غري  �ل�شمانية  �حلقوق  يناوئ  كان  �لقانونية  �لنظم  من  �لعديد  �أن  فبما  �ملنقولة. 

�حلالت، بحث �ملدينون و�لد�ئنون يف مو��شع �أخرى من �لقانون لبتد�ع �أ�شاليب ميكن ��شتخد�مها للتغلّب 

على هذه �ملناوءة. وكان نقل حق ملكية �ملوجود�ت �إىل �لد�ئن �مل�شمون )�إما م�رشوطا �إىل حني �شد�د 

�لقر�ض �أو �إىل حني �إعادة �لنقل �إىل �ملقرت�ض يف �إطار عملية بيع ثانية يحتفظ فيها �لد�ئن بحق �مللكية 

�إىل حني �شد�د �لقر�ض( هو �أ�شيع �لأ�شاليب �مل�شتخدمة لأجل هذ� �لغر�ض.
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يف  للد�ئنني  جذ�با  �ل�شمان  �شبيل  على  �مللكية  حق  نقل  تز�لن جتعالن  ل  �شمتان  �لآن  87- وتوجد 

�لعديد من �لدول. فاأول، كثري� ما تكون، يف تلك �لدول، �ملقت�شيات �ل�شكلية و�ملو�شوعية لنقل حق �مللكية 

يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �أو �ملمتلكات غري �مللمو�شة �إىل �شخ�ض �آخر �أقل م�شقة، وبالتايل �أقل تكلفة، من 

م�شتلزمات �إن�شاء حق �شماين. وثانيا، يف حالة �لإنفاذ، ويف حالة �إع�شار �ملانح، كثري� ما يكون �لد�ئن 

يف و�شع كمالك �أف�شل منه كحائز حلق �شماين. وهذه هي �حلال خ�شو�شا عندما يتقّرر �أن موجود�ت 

�ملالك، و�إن كانت يف حيازة �ملانح، لي�شت جزء� من حوزة �لإع�شار. ويف �ملقابل، عندما تكون موجود�ت 

�ملانح مرهونة مبجرد حق �شماين، فاإنها تعترب عموما جزء� من حوزة �إع�شار �ملانح )�نظر �لف�شل �لثاين 

ع�رش ب�شاأن �أثر �لإع�شار يف �حلق �ل�شماين، �لفقرة 20(.

88- بيد �أن هاتني �خلا�شيتني ل توجد�ن د�ئما يف �لقانون �لوطني. فمثال، �أُزيل يف كثري من �لدول 

يتعلق  فيما  �ل�شماين  و�حلق  ناحية،  من  �ل�شمان،  لأغر��ض  �مللكية  ��شتخد�م حق  بني  �ل�شكلي  �لفارق 

مبقت�شيات �لإن�شاء و�لإنفاذ، من �لناحية �لأخرى، وتعاَمل �أدو�ت حق �مللكية و�حلقوق �ل�شمانية معاملة 

متطابقة. بل �إن بع�ض �لدول ت�شرتط على �لد�ئنني �ل�شاعني �إىل �إنفاذ حق ملكية منقول �إليهم لأغر��ض 

�ل�شمان �أن يتبعو� نظام �لإنفاذ �ملنطبق على �حلقوق �ل�شمانية �لعادية. وف�شال عن ذلك، تن�ض قو�نني 

�لعديد من هذه �لدول على �أن عمليات نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان، �لتي تخ�شع عموما للقو�عد 

�ملنطبقة على نقل حق �مللكية، تعامل يف حالة �لإع�شار معاملة �لأدو�ت �ل�شمانية.

89- كما �أن نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان قد �أر�شي يف بع�ض �لدول مبوجب �لقانون )وذلك عادة 

يف �إطار �أ�شاليب ت�شّمى "�لبيع مع حق �ل�شرتد�د" �أو "�لبيع مع خيار �إعادة �ل�رش�ء"(، و�أر�شي من خالل 

�ملمار�شة �لتي �أّكدتها �ملحاكم يف دول �أخرى. و�ليوم، تتبع �لدول نهوجا متنوعة حيال �أدو�ت نقل حق 

�مللكية �لتي يق�شد منها �أن توؤدي �أغر��شا �شمانية. وكما لوحظ �آنفا، فاإن �إن�شاء تلك �لأدو�ت يخ�شع يف 

بع�ض �لدول للقو�عد �لأي�رش �لتي حتكم نقل حق �مللكية، ولها مفعول نقل حق �مللكية نقال كامال. ويف 

دول �أخرى، يخ�شع �إن�شاء تلك �لأدو�ت للقو�عد �لأكرث تعقيد� �لتي حتكم �حلقوق �ل�شمانية، ول يكون لها 

�شوى مفعول �ملعاملة �مل�شمونة. ويف دول �أخرى غري هذه وتلك، وخ�شو�شا يف عامل �لقانون �ملدين، يعترب 

كثري من عمليات نقل حق �مللكية هذه، �إن مل يكن كلها، �لتفافا حول �لنظام �لعادي لل�شكوك �ل�شمانية، 

وتعترب بالتايل لغية وباطلة. و�إن �أدو�ت نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان متاحة يف �لدول �لتي �عتمدت 

نظاما �شامال ومتكامال للحقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية، ولكنها تعامل كمجرد �أدو�ت �شمانية. ويف 

هذه �لدول، يخ�شع �إن�شاء �حلق �ل�شماين، ونفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة، و�أولويته، و�إنفاذ نقل حق �مللكية 

لأغر��ض �ل�شمان، لنف�ض �ملقت�شيات �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية )�نظر �لفقر�ت 101-109 �أدناه(.

�مللكية  بنقل حق  �لعرت�ف  فاأحد �خليارين هو  بال�شيا�شات.  متعلقني  �مل�رّشعون خيارين  90- ويو�جه 

لأغر��ض �ل�شمان، على �أن تنطبق عليه �ملقت�شيات �لأقل و�لآثار �لأكرب )عادة( للنقل �لكامل حلق �مللكية، 

وبالتايل يتم تفادي نظام �حلقوق �ل�شمانية �لعام. ويوؤدي هذ� �خليار �إىل تعزيز و�شع �لد�ئن �مل�شمون 

�إن�شاء �حلق  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل  �لفقرة 71 من  �نظر  بزيادة م�شوؤوليته؛  �ملخاطرة  كان ذلك مع  )و�إن 

�ل�شماين(، مع �إ�شعاف و�شع �ملانح ود�ئني �ملانح �لآخرين.

91- و�خليار �لآخر هو �لعرت�ف بعمليات نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان، لكن مع مو�ءمة مقت�شياته 

�أو �آثاره �أو كليهما مع مقت�شيات �حلق �ل�شماين و�آثاره. وميكن �أن يتحقق ذلك باإحدى طريقتني. فمن 

�أن حتدد �لدول معامالت نقل حق �مللكية �لتي �شيُ�شمح بها، مع حظر جميع �ملعامالت  ناحية، ميكن 

و�لأولوية  �لثالثة  �لأطر�ف  و�لنفاذ جتاه  �لإن�شاء  لنظام  خا�شعة  بها  �مل�شموح  �لأدو�ت  وجعل  �لأخرى، 
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و�لإنفاذ �ملنطبق على �حلقوق �ل�شمانية. وقد �شلكت بع�ض دول �لقانون �ملدين هذ� �لنهج �لأول. ومن 

�لناحية �لأخرى، ميكن للدول �أن تكتفي بالن�ض على �أن معامالت نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان هذه 

�شتو�شف باأنها حقوق �شمانية. وقد �نتهج �لعديد من دول �لقانون �لعام هذ� �لنهج �لثاين. ومبقت�شى كل 

من هذين �لبديلني، فاإن �ملز�يا �لتي يتمتع بها �لد�ئن �ملحال �إليه و�لعيوب �ملقابلة لها بالن�شبة لالأطر�ف 

�لأخرى تقل. و�لبديل �لثاين هو �لنهج �ملتبع يف �لدول �لتي لها نظام وظيفي ومتكامل و�شامل للمعامالت 

�مل�شمونة، وهو �أي�شا �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 9(.

  ب- �لحتفاظ بحق �مللكية

باأن  للبائعني  ت�شمح  باأ�شاليب  تُنفذ  �ل�شمان  لأغر��ض  �مللكية  حق  ل�شتخد�م  �لثانية  92- �لطريقة 

ي�شتخدمو� حق ملكيتهم للموجود�ت �مللمو�شة �لتي يجري بيعها ل�شمان �شد�د �للتز�م �ملايل للم�شرتي 

يتم  �أن  �لوحيدة، هي  لي�شت  ولكنها  ذلك،  لتحقيق  �شيوعا  �لو�شائل  و�أكرث  �ملوجود�ت.  �رش�ء  ثمن  بدفع 

�آليات  �مللكية )�لتحفظ على �مللكية(. وهناك، مع ذلك، عدة  بو��شطة ترتيب تعاقدي لالحتفاظ بحق 

ين�شاأ  �لآخر  و�لبع�ض  �لقانون  بفعل  ين�شاأ  بع�شها  �مللكية،  بها حق  ي�شتخدمو�  �أن  للبائعني  �أخرى ميكن 

باتفاق بني �لطرفني.

�مل�شرتي  �إىل  فعليا  �مللكية  نقلو� حق  �لذين  للد�ئنني  �لبيع  قانون  ي�شمح  �لدول،  �لعديد من  93- ففي 

باأن يلتم�شو� �إبطال �لبيع �إذ� مل يدفع �مل�شرتي ثمن �ل�رش�ء. ويجوز للبائع، عند �لإبطال، �أن ي�شرتد ملكية 

�ملوجود�ت �ملبيعة وحيازتها خالية وخال�شة من �أي رهون يكون �مل�شرتي قد �أن�شاأها فيها. وتن�شاأ حقوق 

�ل�شرتد�د هذه عادة بفعل �لقانون، غري �أن �لبائعني ي�شتطيعون، يف بع�ض �لدول، �أن ميّددو� نطاق حق 

�ل�شرتد�د، بو��شطة عقد، �إىل ما يزيد على ما هو من�شو�ض عليه يف قانون �لبيع. ومبا �أن �لدليل يرّكز 

على �حلقوق �ل�شمانية �لنا�شئة باتفاق، فلن تو��َشل هنا مناق�شة هذه �ل�شبل �لقانونية لنت�شاف �لبائع 

حق  �أولوية  ب�شاأن  �خلام�ض  �لف�شل  من   109 �إىل   107 �لفقر�ت  �نظر  �أ�شمل،  مناق�شة  على  )لالطالع 

�ل�شمان، و�لتو�شية 86(.

94- ويف ترتيب ب�شيط من ترتيبات �لحتفاظ بحق �مللكية، ميكن �أن يحتفظ �لبائع بحق ملكية �ملوجود�ت 

�ملباعة �إىل حني �شد�د ثمن �رش�ئها بالكامل. ويجوز �أن ي�شارك �ملقر�شون �أي�شا يف هذ� �لتمويل بقبول 

�إحالة �للتز�م �مل�شمون من �لبائع. وهناك عدة �أ�شناف من معامالت �لحتفاظ بحق �مللكية. فاأحيانا، ل 

يقوم �لبائع �شوى ببيع �ملوجود�ت �إىل �مل�شرتي، ول يتم �لبيع )نقل حق �مللكية( �إل عند �ل�شد�د بالكامل. 

ويف �أحيان �أخرى، يكون �لبيع م�رشوطا ب�شد�د �مل�شرتي للثمن �لكامل. غري �أنه، يف معظم �لأحيان، يكون 

�لبيع فوريا ويكون نقل حق �مللكية وحده م�رشوطا باأن يدفع �مل�شرتي �لثمن. و�لقا�شم �مل�شرتك بني كل هذه 

�لأ�شناف هو �أنه على �لرغم من �أن �مل�شرتي قد يكون حائز� للموجود�ت وي�شتخدمها )ويف بع�ض �حلالت 

قد يكون له حتى �حلق يف �لت�رشف فيها(، فهو ل يح�شل فعليا على حقوق يف �ملوجود�ت �إىل �أن ي�شّدد 

ثمن �ل�رش�ء بالكامل. ويظل حق �مللكية يف �ملوجود�ت خمّول للبائع حتى ذلك �حلني.

95- وت�شمح �لدول �أي�شا بالتنويع يف نطاق �تفاقات �لحتفاظ بحق �مللكية. ويتعلق هذ� �لتنويع �أحيانا 

�ملثال،  �شبيل  فعلى  �مللكية.  بحق  لالحتفاظ  �خلا�شعة  باملوجود�ت  و�أحيانا  �شمانه،  �لذي مت  باللتز�م 

�أو �رشط "�حل�شاب �جلاري"، يحتفظ  يف ترتيب �لحتفاظ بحق �مللكية مبوجب �رشط "جميع �لأمو�ل" 

�لبائع بحق ملكية �ملوجود�ت �ملباعة �إىل حني �أد�ء جميع �للتز�مات �مل�شتحقة على �مل�شرتي، �شو�ء �أكانت 
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هذه �للتز�مات تت�شل بتلك �ملوجود�ت �ملعّينة �أم مبوجود�ت �أخرى ��شرت�ها ذلك �مل�شرتي من �لبائع. 

ويف ما يعرف با�شم �لرتتيب "�ملمّدد" لالحتفاظ بحق �مللكية، يجوز �أي�شا �أن متتد حقوق �لبائع لت�شمل 

�مل�شتحقات �أو �لعائد�ت �لأخرى �لتي تن�شاأ عند بيع �ملوجود�ت. بيد �أن هذ� �لرتتيب ل يوجد �إل يف عدد 

قليل جد� من �لدول. وعلى �أية حال فحتى يف �لدول �لتي ي�شمح فيها بالرتتيبات �ملمددة لالحتفاظ بحق 

�مللكية ينتهي �حلق يف عموم �لعائد�ت عندما متزج بعائد�ت �أخرى. ويف �لغالبية �لعظمى من �لدول 

بحق  �لحتفاظ  ي�شمل  ل  تقريبا  �لدول  �أنه يف جميع  كما  �لعائد�ت.  �مللكية  بحق  �لحتفاظ  ي�شمل  ل 

�مللكية �ملوجود�ت �إل حينما تكون ما ز�لت حمتفظة بهويتها. وعليه، ينتهي هذ� �حلق عندما تدمج تلك 

�ملوجود�ت يف موجود�ت �أخرى يف عملية �لت�شنيع �أو عندما تفقد هويتها �لأ�شلية بخالف ذلك.

96- وهناك بديل لرتتيب �لحتفاظ بحق �مللكية، ولكن مع �لنتيجة �لقت�شادية ذ�تها، ميكن حتقيقه 

بدمج عقد تاأجري مع خيار للم�شتاأجر باأن ي�شرتي �ملوجود�ت �ملوؤجرة ب�شعر ��شمي. ويف هذه �لرتتيبات ل 

جتوز عادة ممار�شة خيار �ل�رش�ء �إل بعد �أن يكون �مل�شتاأجر قد دفع معظم �شعر �ل�رش�ء �ل�شمي بو��شطة 

�أق�شاط �لإيجار )�نظر �ملثال �لو�رد يف �لفقرة 26 من �ملقدمة(. ويف بع�ض �حلالت، عندما ي�شمل �لإيجار 

�لعمر �ملجدي �لكامل للمعد�ت �ملوؤجرة، يعادل �لإيجار ترتيب �لحتفاظ بحق �مللكية حتى من دون خيار 

�ل�رش�ء. ويق�شد من كل هذه �لأ�شكال �ملتنوعة �أن توؤدي وظيفة �أدو�ت لتمكني �ملقرت�ض من متويل �حتياز 

معّد�ت �أو خمزون )�نظر �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(. ويف �لفقر�ت �لتالية، وتي�شري�ً لالإحالة 

�ملرجعية، ي�شمل م�شطلح "�لبيع" م�شطلح "�لإيجار"، وي�شمل م�شطلح "�مل�شرتي" م�شطلح "�مل�شتاأجر"، 

وذلك على �لأقل فيما يتعلق بالإيجار�ت �لتي توؤدي وظيفة �شمانية.

ب�شفة  �مللكية حقا �شمانيا مكيفا جيد�  �لحتفاظ بحق  ترتيب  يوّفر  �لقت�شادية،  �لناحية  97- ومن 

يوفره عادة  �لذي  �لئتمان،  �لنوع من  �لئتمان. وهذ�  �لبائعني يف جمال �شمان  �حتياجات  خا�شة مع 

و�شعا  وينال  �لعام،  �مل�رشيف  للتمويل  كبديل  �لدول،  من  كثري  و��شع، يف  نطاق  على  ي�شتخدم  �ملوردون، 

تف�شيليا بالنظر �إىل ما ملوردي �ملوجود�ت �مللمو�شة �ل�شغار و�ملتو�شطني من �أهمية بالن�شبة لالقت�شاد. 

رت، نتيجة لذلك،  ويف دول �أخرى، توفر �مل�شارف �أي�شا متويل �لحتياز ب�شفة �أكرث �نتظاما، وقد طوَّ

ممار�شات متّكنها من �ل�شتفادة من �آلية �لحتفاظ بحق �مللكية. فمثال، ي�شتطيع �لبائع �أن يبيع موجود�ت 

ملمو�شة �إىل م�رشف مقابل نقد حا�رش، ثم ي�شتطيع �مل�رشف �أن يعيد بيع �ملوجود�ت �إىل �مل�شرتي بالّدين 

مبوجب ترتيب لالحتفاظ بحق �مللكية؛ �أو قد يدفع �مل�شرتي للبائع نقد� من قر�ض ثم ينقل حق �مللكية 

�إىل �مل�رشف ك�شمان للقر�ض. ويف تلك �لدول، كثري� ما مُينح هذ� �مل�شدر من م�شادر �لئتمان، و�ل�شمان 

�ملعنّي �مل�شاحب له، مزية خا�شة يف �شكل �أولوية �أعلى على �حلقوق �ل�شمانية �ملنازعة يف نف�ض �ملوجود�ت 

�مللمو�شة، �رشيطة �للتز�م مبقت�شيات �شكلية معّينة.

98- وبالنظر �إىل �أن ترتيب �لحتفاظ بحق �مللكية كان يف �لأ�شل �رشطا يف عقد بيع �أو �إيجار، ل تز�ل 

�أنها  دول كثرية )ومن بينها عدد من �لدول �لتي تعامل �أدو�ت نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان على 

�أدو�ت  �لدول  تلك  تُخ�شع  ل  لذلك،  ونتيجة  �شماين.  �شبه  تعتربه جمّرد حق  �ل�شمان(  لأدو�ت  معاِدلة 

�لحتفاظ بحق �مللكية للقو�عد �لعامة �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية، خ�شو�شا فيما يتعلق بالإن�شاء 

و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية و�لإنفاذ. ومن �ملز�يا �لأخرى لالحتفاظ بحق �مللكية �أنه ميكن �أن 

يُتفق عليه بطريقة فّعالة من حيث �لتكلفة لأنه، يف دول كثرية، ل يخ�شع لالإ�شهار.

99- ويف �لوقت نف�شه، لرتتيبات �لحتفاظ بحق �مللكية بع�ض �لعيوب. فو�شع �مل�شرتي ود�ئني �مل�شرتي 

ي�شعف، وت�شطر �لأطر�ف �لثالثة، متى �نعدم �لإ�شهار، �إىل �لعتماد على �إقر�ر�ت �مل�شرتي �أو �إىل تكري�ض 

�لوقت �لالزم وتكبد �لتكلفة �لالزمة جلمع معلومات من م�شادر �أخرى. وهناك عيب �آخر، هو �أن ترتيبات 
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�لحتفاظ بحق �مللكية قد متنع على �مل�شرتي، �أو على �لأقل قد تعرقل عليه، ��شتخد�م �ملوجود�ت �مل�شرت�ة 

ملنح حق �شماين من �ملرتبة �لثانية لد�ئن �آخر. وهناك عيب غريهما، هو �أن �لإنفاذ من جانب د�ئني 

�مل�شرتي غري �مل�شمونني م�شتحيل �أو �شعب دون ر�شا �لبائع. ولهذه �لأ�شباب تعاَمل ترتيبات �لحتفاظ 

بحق �مللكية، يف بع�ض �لدول، على غر�ر �حلقوق �ل�شمانية يف جميع �جلو�نب. ويف دول �أخرى، توؤدي 

نف�ض �لعتبار�ت �إىل معاملة هذه �لرتتيبات معاملة �حلقوق �ل�شمانية يف بع�ض �جلو�نب ولي�ض فيها كلها 

)فهي، مثال، تخ�شع لالإ�شهار ولكنها مُتنَح و�شعا خا�شا من حيث �لأولوية(. ويف دول غري هذه وتلك، 

تكون ترتيبات �لحتفاظ بحق �مللكية غري نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة عموما، �أو غري نافذة جتاهها �إذ� 

كانت تتعلق مبوجود�ت معّينة، وخ�شو�شا �ملخزون، على �فرت��ض �أن �حتفاظ �لبائع بحق �مللكية يتعار�ض 

مع قيام �لبائع مبنح �مل�شرتي حق و�شالحية �لت�رشف يف �ملخزون يف �شياق عمله �ملعتاد.

100- وميكن �أن تنظر �لدول يف عدة خيار�ت �شيا�شاتية. ومن هذه �خليار�ت �ملحافظة على �لطابع 

�لحتفاظ  ل يكون  �لنهج،  هذ�  �إطار  ويف  �مللكية.  كاأد�ة حلق  �مللكية  بحق  �لحتفاظ  لرتتيب  �خلا�ض 

بحق �مللكية خا�شعا لأي مقت�شيات تتعلق بال�شكل �أو �لإ�شهار. وهناك خيار �آخر خمتلف قليال، �أل هو 

�ملوجود�ت  �رش�ء  �شعر  �شمان  �آثاره يف  مع ح�رش  ولكن  �مللكية  بحق  لالحتفاظ  �خلا�ض  �لطابع  �شون 

�ملعنية وحدها دون �شمان �أي �ئتمان �آخر، وق�رشه على �ملوجود�ت �مل�شرت�ة دون �لعائد�ت �أو �ملنتجات. 

وهناك خيار ثالث هو دمج ترتيبات �لحتفاظ بحق �مللكية يف �لنظام �لعادي للحقوق �ل�شمانية. ويف 

هذه �حلالة، يكون �إن�شاء ترتيب �لحتفاظ بحق �مللكية ونفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�أولويته و�إنفاذه، 

حتى يف حال �إع�شار �مل�شرتي، خا�شعا لنف�ض �لقو�عد �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية. ويف �إطار هذ� 

�لنهج، ولالأ�شباب �ل�شيا�شاتية �ملذكورة �أعاله، ميكن منح �لبائع مز�يا معّينة )مثل �لأولوية �عتبار� من 

وقت �إبر�م عقد �لبيع �لذي ��شتمل على �لحتفاظ ب�رشط حق �مللكية، �أو �عتبار� من وقت ت�شليم �ل�شلع(. 

وثمة خيار ر�بع، هو �إبقاء �لحتفاظ بحق �مللكية كمعاملة منف�شلة، ولكن مع جعله م�شاويا متاما لأي 

حق �شماين �آخر )�أي دون منح �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أي �متياز�ت خا�شة تتعلق بالإن�شاء �أو �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو �لأولوية �أو �لإنفاذ(. وكل هذه �خليار�ت يناق�شها مبزيد من �لتف�شيل �لف�شل 

�لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز.

'4' �لنهج �لوظيفي و�ملتكامل و�ل�شامل �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة

101- كثري� ما خابت �ملن�شاآت �لتجارية يف مطالبها �لئتمانية، طو�ل �لقرن �لع�رشين، ب�شبب عدم وجود 

�إطار قانوين منا�شب ي�شتطيع �ملقرت�شون �أن مينحو� من خالله حقوقا �شمانية للمقر�شني و�شائر موفري 

�لئتمان. ولقد كان �لقانون، �أحيانا، يحظر �رش�حة منح حقوق �شمانية على �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت. 

و�أحيانا وبكل ب�شاطة، مل تكن توجد �أد�ة قانونية منا�شبة. ويف �أحيان �أخرى، كان يف و�شع �لأطر�ف �أن تبتكر 

�أد�ة قانونية تخدم �أغر��شها، ولكنها كانت �أد�ة غري عاجزة ومكلّفة ومعقدة �لتنفيذ. وكانت هذه �مل�شاكل 

هي منبع �لكثري من �لتطور�ت �لتي ��شتُعر�شت للتو. فقد �أف�شت، مثال، �إىل ممار�شات تعاقدية و�بتكار�ت 

قانونية ت�شمح برهون وفاء �شورية، و�إىل ��شتحد�ث معامالت قانونية متخ�ش�شة يُق�شد بها حل م�شاكل 

ن�شاأت يف قطاعات معّينة من �لن�شاط �لقت�شادي. كما �أنها حفزت على ��شتحد�ث �شتى �آليات نقل حق 

�مللكية، وكانت �ل�شبب يف �ل�شتخد�م �لو��شع �لنطاق لتفاقات �لحتفاظ بحق �مللكية و�لتنويعات �ملختلفة 

لالحتفاظ بحق �مللكية، �لتي يق�شد بها زيادة فعاليته كاأد�ة قانونية ل�شمان �أد�ء �للتز�م.

102- و�أمام ما �أوجده هذ� �لنهج �ملتبع ح�شب �حلالة �إز�ء �لنظم �لقانونية لتلبية �حتياجات �ملن�شاآت 

�لتجارية �إىل �لئتمان، قّررت بع�ض �لدول يف منت�شف �لقرن �لع�رشين �أن تعيد �لنظر يف ميد�ن �حلقوق 
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�ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة بكامله. ومتخ�ض هذ� �لتفكري عن ��شتحد�ث مفهوم حق �شماين وحيد 

وظيفي ومتكامل و�شامل يف جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة. وكان هذ� �لنهج �ملتبع حيال �ملعامالت 

�مل�شمونة م�شتوحى من �ملالحظة �لتي تبنيَّ منها �أن �لأنو�ع �ملختلفة �لعديدة من �حلقوق �ل�شمانية 

غري �حليازية، ورهن �لوفاء �حليازي �لتقليدي، و�لتنويعات �ملتعددة لأدو�ت نقل حق �مللكية و�لحتفاظ 

بحق �مللكية، ت�شتند كلها �إىل عدد قليل من �ملبادئ �لتوجيهية �ملتطابقة �لتي تهدف �إىل حتقيق نف�ض 

�لنتائج �لقت�شادية.

�أن  هو  �مل�شمونة  �ملعامالت  �إز�ء  �جلديد  �لنهج  هذ�  حوله  يتمحور  �لذي  �لرئي�شي  103- و�ملو�شوع 

�حتادية،  دول  �أول يف  �لفكرة  هذه  تطورت  �أن  م�شادفة  يكن  ومل  �ل�شكل.  على  يعلو  �أن  يجب  �جلوهر 

مثل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وكند�، كان فيها وجود نظم متنوعة و�شديدة �لتخ�ش�ض ملنح �ل�شمان 

�لتجاري �ملوحد  �لقانون  �أن�شاأ  �لوليات و�ملقاطعات. فقد  �لتجارة عرب حدود  يعرقل، ل�شنو�ت عديدة، 

للوليات �ملتحدة، وهو قانون منوذجي �عتمدته �لآن �لوليات �خلم�شون جميعها )مبا فيها ولية لويزيانا 

�ملوجود�ت  يف  و�شامال  وحيد�  �شمانيا  حقا  �ملدين(،  و�لقانون  �لعام  �لقانون  نظامي  بني  جتمع  �لتي 

�مللمو�شة  �ملوجود�ت  يف  و�ملتنوعة  �لعديدة  �حليازية  وغري  �حليازية  �ل�شمانية  �حلقوق  يوّحد  �ملنقولة 

وغري �مللمو�شة، مبا يف ذلك ترتيبات نقل حق �مللكية و�لحتفاظ به، �لتي كانت قائمة مبوجب قو�نني 

�لوليات و�لقانون �لعام. و�نت�رشت �لفكرة �إىل كند� )مبا فيها، مع تغيري�ت طفيفة، مقاطعة كيبيك �لتي 

تاأخذ بالقانون �ملدين( ونيوزيلند� و�لهند وعدة دول �أخرى، كثري منها ذ�ت وليات ق�شائية تاأخذ بالقانون 

�ملدين يف �أوروبا �لو�شطى و�ل�رشقية. وي�شلك �لقانون �لنموذجي للمعامالت �مل�شمونة للبلد�ن �لأمريكية، 

�لذي و�شعته منظمة �لدول �لأمريكية، نهجا مماثال من نو�ح عديدة. كما ي�شلك �لقانون �لنموذجي ب�شاأن 

�ملعامالت �مل�شمونة �لذي و�شعه �مل�رشف �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري م�شلكا مماثال من حيث �إنه ين�شئ 

حقا �شمانيا حمدد� ميكن �أن يقوم جنبا �إىل جنب مع �أدو�ت �شمانية �أخرى )مثل �لإيجار �لتمويلي( ويغري 

�شفة �لحتفاظ بحق �مللكية فيعتربه حقا �شمانيا.

104- ويوفر هذ� �لنظام �لوظيفي �ملتكامل و�ل�شامل ب�شاأن �ل�شمان، ب�شفته نهجا �إز�ء �إيجاد نظام كفء 

يعّزز توفري �لئتمان �مل�شمون للمن�شاآت و�مل�شتهلكني، عدد� من �ملز�يا �ملعتربة.

105- فاأول، ميكن دمج جميع �لقو�نني ذ�ت �ل�شلة �لتي تتناول �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية )و�لتي 

كثري� ما تكون كبرية �لعدد( يف ن�ض و�حد، وهذ� نهج يكفل �شمول �لقو�عد و�ت�شاقها و�شفافيتها. وثانيا، 

ميكن تناول �لقو�عد �ملتعلقة باحلقوق �ل�شمانية �حليازية، وخ�شو�شا رهن �لوفاء �حليازي، مع تكييفها 

نقل  مثل  �مللكية،  �أدو�ت حق  �لنظام  تدمج يف  �أن  وثالثا، ميكن  �ملعا�رشة.  للمقت�شيات  ذ�ته  �لوقت  يف 

�ل�شمان و�لحتفاظ بحق �مللكية، بطريقة ل تعطي �لبائعني �حلماية �لتي يرغبون فيها فح�شب، بل �إنها 

لو� عليها يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة للح�شول على �ئتمان  متّكن �مل�شرتين �أي�شا من ��شتخد�م �أية قيمة حت�شّ

�إ�شايف. ور�بعا، ميكن �أي�شا �أن ي�شمل �لن�ض ترتيبات تعاقدية توؤدي وظيفة �شمانية، مثل عقود �لإيجار 

�لتمويلي، و�لبيع مع �إعادة �لبيع، و�لبيع مع �إعادة �لتاأجري، و�أن يتناولها بطريقة تقلل �إىل �حلد �لأدنى من 

�لتنازع و�لرتباك ب�شاأن �أولوية حقوق خمتلف �لد�ئنني �مل�شاركني يف هذه �ملعامالت. وخام�شا، هذ� �لنهج 

ي�شجع على �لتناف�ض فيما بني موفري �لئتمان �إذ ي�شع على قدم �مل�شاو�ة �لبائعني و�ملوؤجرين و�ملقر�شني.

106- و�إ�شافة �إىل ذلك، ففي �إطار هذ� �لنهج ل يحتاج �لد�ئن �لذي يفّكر يف منح قر�ض م�شمون �إىل 

�لتحري عن خمتلف م�شتلزمات �ل�شمان �لبديلة وتقييم مز�ياها وعيوبها. وتبعا لذلك، فاإن �لعبء �لذي 

يتحمله د�ئنو �ملانح �أو ممثل �لإع�شار يف حال �إع�شار �ملانح، �لذين يتعنّي عليهم �أن ياأخذو� بعني �لعتبار 
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بحق  يتمّيز  �إل  لي�ض  و�حد  نظام  يلزم فح�ض  يقّل عندما  �مل�شمون،  �لد�ئن  وو�جباتهم جتاه  حقوقهم 

�شماين �شامل. و�شيوؤدي تب�شيط هذه �لأعباء لي�ض فقط �إىل تقليل تكلفة �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية، و�إمنا 

�أي�شا �إىل تقليل تكلفة �إنفاذ �لئتمان �مل�شمون، وبالتايل �شيخف�ض �لتكلفة �لعامة لالئتمان �مل�شمون.

107- ويف �لأحو�ل �لعابرة للحدود �لوطنية، �شيتي�رّش �أي�شا �لعرت�ف باحلقوق �ل�شمانية �لتي تُن�شاأ يف 

موجود�ت تكون يف �إحدى �لدول ثم تُنقل �إىل دولة �أخرى، �إذ� كانت �لدولة �لتي تنقل �إليها �ملوجود�ت 

من  و��شعة  يتقبل طائفة  �أن  �لنظام  هذ�  على  بكثري  �لأ�شهل  من  و�شيكون  �شامل.  �شماين  بحق  تعرتف 

�حلقوق �ل�شمانية �لأجنبية، �شو�ء �أكانت هذه �حلقوق ذ�ت طابع �شّيق �أم مماثل يف �ل�شمول، وهذه حالة 

يُحتمل �أن ترّوج �لتجارة عرب �حلدود.

108- غري �أن هناك بع�ض �مل�شاوئ يف �لنهج �لوظيفي و�ملتكامل و�ل�شامل. فاأول، قد يتطلب هذ� �لنهج 

على  �شمانية(،  كاأد�ة  �مللكية  بحق  �لحتفاظ  �أو  �مللكية  نقل حق  )مثل  معّينة  معامالت  تو�شيف  تغيري 

�لأقل لأغر��ض قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة. وفيما يتعلق بالدول �لتي مل تكن تقبل بن�شبية حق �مللكية يف 

�ملوجود�ت �ملنقولة، �شيلزم توفري بر�مج تثقيفية للمحامني ورجال �لأعمال مل�شاعدتهم على فهم �لكيفية 

�لتي �شيعمل بها هذ� �لنهج يف �ملمار�شة �لعملية. ويتطلب هذ� �لنهج، ف�شال عن ذلك، تعديل �ملنطق 

�لقانوين �لأ�شا�شي �لذي ي�شتند �إليه حتى �لآن �لقانون �ملتعلق باحلقوق �ل�شمانية يف عدد كبري من �لدول. 

فمثال، تعترب �حلقوق �ل�شمانية يف �لعديد من �لدول ��شتثناء�ت من �ملبد�أ �لعام �لقا�شي بامل�شاو�ة بني 

�لد�ئنني، ولذلك يجب �أن تف�رّش تف�شري� تقييديا. وعالوة على ذلك، يُت�شور �حلق �ل�شماين عادة على �أنه 

حق حمدد، يف موجود�ت حمّددة، ل�شمان �لتز�م حمّدد، يدين به مدين حمّدد لد�ئن حمّدد. ويفرت�ض �لنهج 

�لوظيفي و�ملتكامل و�ل�شامل �أن هذه �لقيود �لتقليدية �شيحل حملها مبد�أ عام ي�شاعد على �نت�شار �لئتمان 

�مل�شمون. و�أخري�، فهذ� �لنهج �لوظيفي و�ملتكامل و�ل�شامل يفرت�ض عادة �أن �لنظام �جلديد �شيدخل حيز 

�لنفاذ بو��شطة ت�رشيع و�حد. و�شي�شتدعي ذلك، فيما يتعلق ببع�ض �لدول، �إدخال تغيري كبري يف �لأ�شلوب 

نتا قو�نينها �ملدنية و�لتجارية وغريها من �لقو�نني. م به مدوَّ �لذي تنظَّ

�أو �لتخل�ض منها عن طريق �لعتناء بالطريقة �لتي  109- وميكن �حلد من �لعديد من هذه �لعيوب 

تختارها �لدولة لو�شع ت�رشيع ين�شئ نظاما �شمانيا وظيفيا ومتكامال و�شامال للحقوق �ل�شمانية. فمثال، 

ميكن حتقيق معظم �ملز�يا مع تفادي معظم �لعيوب من خالل ما يلي: )�أ( �إجر�ء �إ�شالح �شامل للقو�نني 

�لقائمة �ملتعلقة باحلقوق �ل�شمانية، و�أدو�ت حق �مللكية �لتي تخدم �أغر��شا �شمانية، و�إحالة �مل�شتحقات، 

وعمليات �لإيجار �لتمويلي؛ و)ب( �شن قو�عد قانونية تهدف على وجه �لتحديد �إىل تنظيم �ملمار�شات 

�لتعاقدية �لتي و�شعت للتغلب على �لثغر�ت �ملوجودة يف �لقانون. ول يعني هذ� �لتقليل من �شاأن �ملجهود 

�لالزم لعمل ذلك بطريقة حتّقق �لت�شاق و�ل�شفافية و�لكفاءة و�إقامة تناف�ض حقيقي، على �أ�شا�ض �ل�شعر 

�أو ب�رشوط �أخرى، فيما بني جميع موفري �لئتمان. غري �أنه �إذ� كان �ملجهود مت�شافر� يف �لإ�شالحات 

يُتحمل يف ذلك من تكاليف وما  �لفو�ئد �ملجنية كبرية من حيث ما  بها، ف�شتكون  �لت�رشيعية �مل�شطلع 

يُو�َجه من �شعوبات.

'5' نهج �لدليل

110- لالأ�شباب �ملختلفة �ملبينة يف هذ� �لباب ويف �لباب جيم من �ملقدمة، يو�شي �لدليل باأن تعتمد 

�لدول نهجا وظيفيا ومتكامال و�شامال �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة )�نظر �جلملة �لأوىل من �لتو�شية 8(. 

ولدى ��شرت�ع نظام وظيفي ومتكامل و�شامل، ميكن ��شتخد�م �أي من نهجني خمتلفني. ففي �إطار �أحد 
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�لنهجني، تُ�شتبَقى وت�شتخدم �أ�شماء �لأدو�ت �ل�شمانية �لقدمية، مثل رهن �لوفاء و�لرهن �لعائم ونقل حق 

�مللكية لأغر��ض �ل�شمان و�لحتفاظ بحق �مللكية. بيد �أن �إن�شاءها ومفعولها كحقوق �شمانية يخ�شعان 

ملجموعة وظيفية ومتكاملة و�شاملة من �لقو�عد، و�إن كانت �شتظل، لأغر��ض �أخرى )مثل فر�ض �ل�رش�ئب 

�ل�شمانية  لالأدو�ت  �ملفاهيمي  �لتنوع  على  �لنهج  هذ�  ويحافظ  �أخرى.  لقو�عد  تخ�شع  �ملحا�شبة(،  �أو 

و�لرتتيبات �لتعاقدية �لأخرى �لتي يجوز �أن تُ�شتخدم لأغر��ض �ل�شمان، ولكنه يق�شي باإيجاد جمموعة 

موحدة من �لقو�عد حتكم �لإن�شاء و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية و�لإنفاذ. ويف �إطار نهج خمتلف 

م �ملعامالت و�ملمار�شات  �ختالفا طفيفا، تُلغى جميع �أنو�ع �حلقوق �لتي تخدم �أغر��شا �شمانية، وتُعمَّ

�لتمويلية �ملحددة �لتي تتوخاها تلك �حلقوق يف مفهوم وحيد موحد للحقوق �ل�شمانية. و�شوف تكون 

�لأدو�ت  من  و�حد  نوع  �شوى  يتاح  لن  لأنه  �لقو�عد  من  وحيدة  ت�شكيلة  �مل�شمونة  �ملعامالت  جلميع 

ومتكاملة  وظيفية  نظما  موؤخر�  ��شرتعت  �لتي  �لدول  �لنهجني يف  كل من هذين  �تُّبع  وقد  �ل�شمانية. 

و�شاملة للمعامالت �مل�شمونة، وكالهما يحقق �لأهد�ف �لرئي�شية �ملف�شلة يف �لدليل.

111- ويو�شي �لدليل باأن تعتمد �لدول، كنهج عام، يف ما عد� ما يتعلق بتمويل �لحتياز، ثاين هذين 

من  �لثانية  �جلملة  )�نظر  �مل�شمونة  للمعامالت  و�شامل  ومتكامل  وظيفي  نظام  ��شرت�ع  �إز�ء  �لنهجني 

كانت  �أيا  �شمانية،  كحقوق  �مل�شمونة،  �ملعامالت  جميع  ت�شنف  �لنهج،  هذ�  �إطار  ويف   .)8 �لتو�شية 

ت�شميتها، وتخ�شع لإطار تنظيمي متطابق. بيد �أنه، فيما يخ�ض متويل �لحتياز وحده، يو�شي �لدليل باأن 

يكون للدول خيار �عتماد �أي من �لنهجني �ملذكورين يف �لفقرة �ل�شابقة. �أي �أن �لدول ميكن �أن تعتمد ما 

يو�شف، يف حالة متويل �لحتياز �ملحددة، �إما باأنه نهج وحدوي �أو باأنه نهج غري وحدوي )�نظر �لتو�شية 

�لتو�شية 8 على جميع  �إطار  �ملبينة يف  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  �لوحدوي، تنطبق نف�ض  �لنهج  �إطار  9(. ويف 

�لنهج غري �لوحدوي، حتتفظ  �إطار  �لتو�شية 9(. ويف  )�أ( من  �لفقرة  معامالت متويل �لحتياز )�نظر 

�لدول باأدو�ت لتمويل �لحتياز ي�شمى كل منها ت�شمية منف�شلة. وت�شنف جميع معامالت متويل �لحتياز، 

ما عد� عمليات �لبيع مع �لحتفاظ بحق �مللكية وعمليات �لإيجار �لتمويلي، باعتبارها حقوقا �شمانية 

�لفرعية  �لفقرة  )�نظر  �لحتياز  معامالت متويل  �لتي حتكم  �لقو�عد  نف�ض جمموعة  حيازية حتكمها 

)ب( '1' من �لتو�شية 9(. وف�شال عن ذلك، يحاَفظ على حقوق �مللكية �لتي يتمتع بها كل من �لبائع مع 

�لحتفاظ بحق �مللكية و�ملوؤجر �لتمويلي، ولكن �لقو�عد �ملحددة �لتي حتكم كل معاملة على حدة تعّدل 

من �أجل �لتو�شل �إىل نتائج تعادل وظيفيا �لنتائج �لتي يتم �لتو�شل �إليها بو��شطة �حلق �ل�شماين �حليازي 

)�نظر �لفقرة �لفرعية )ب( '2' من �لتو�شية 9(.

112- ومن حيث �ملبد�أ، ميكن �أن يكون تنفيذ �لنهج �لوحدوي �إز�ء متويل �لحتياز �أ�شهل، لأنه لن يتطلب 

مزيد� من  �أي�شا  �لوحدوي  �لنهج  يوفر  وباملثل،  �إليها.  �إحالت  �أو  �أخرى  قو�نني  تعديالت على  �إدخال 

�ل�شفافية، لأن جميع �لقو�عد ذ�ت �ل�شلة �شتكون موجودة يف قانون و�حد. غري �أن �لدليل ي�شلم باأن بع�ض 

�لدول قد ل تكون يف و�شع ي�شمح لها باعتماد �لنهج �لوحدوي فيما يتعلق مبعامالت متويل �لحتياز، 

ولذلك يتوقع �أن تختار �لدول، يف هذه �حلالة �ملعّينة، �عتماد نهج غري وحدوي )لالطالع على �ملزيد من 

�لتفا�شيل، �نظر �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(.

4-  مو�شوعان رئي�شيان م�شرتكان بني جميع ف�شول �لدليل

�ملناف�شة  على  تبعثان  جامعتني  فكرتني  على  �ل�شوء  �لف�شل  هذ�  يف  �ل�شابقة  �لأبو�ب  113- �شلّطت 

�ملفتوحة فيما بني موفري �لئتمان. فالفكرة �لأوىل هي �أن �لنظام �ل�شامل �لنطاق، �لذي يحيط بجميع 
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�أنو�ع �ملعامالت �لتي ت�شتخدم ل�شمان �أد�ء �لتز�م ما، يتيح لكل �شخ�ض �أن يعر�ض �رشوطا �ئتمانية على 

قدم �مل�شاو�ة. ومن حيث �ملبد�أ، ل مُتنح �أي �متياز�ت خا�شة لأي فئة معّينة من �ملدينني �أو �لد�ئنني. 

و�لفكرة �لثانية هي �أن �لنظام �لذي يتخذ نهجا وظيفيا ومتكامال و�شامال يخف�ض تكاليف �ملعامالت، 

باإلغاء �حلاجة �إىل ت�شميم معامالت خمتلفة للمدينني �ملختلفني وموجود�ت ل ت�شتند �إل �إىل �ختالفات 

�أولوية على نحو  �شكلية، وبال�شماح للد�ئنني بتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�إقامة و�شعية ذ�ت 

ب�شيط وموّحد.

114- ويناق�ض هذ� �لباب مو�شوعني هامني �آخرين ينبغي �أن ي�شتند �إليهما �أي نظام ع�رشي للمعامالت 

�تفاق بني  تن�شاأ من  �ل�شمانية  �أن �حلقوق  �لأطر�ف، قو�مه  ��شتقاللية  فاأولهما، وهو مبد�أ  �مل�شمونة. 

�أهمية متز�يدة يف  �ملعا�رشة من  للتكنولوجيا  �إىل ما  �لثاين، في�شري  �أما  �مل�شمونني.  و�لد�ئنني  �ملانحني 

نتيجة  �إىل  ي�شري  ل  �ملو�شوعني  من  �أيا  �أن  حني  ويف  وكفاءته.  �لتجاري  �لقانون  نظام  فعالية  �شمان 

وحيدة حمددة، فاإن كالهما يوفر توّجهات عامة تتبعها �لدول �ل�شاعية �إىل �شن قانون جديد للمعامالت 

�لو�ردة يف خمتلف ف�شول �لدليل )مثل  �لتو�شيات �ملحددة  �أي�شا يدعم عدد� من  �مل�شمونة. وكالهما 

باعتبارهما  �ملو�شوعان هنا  يُعر�ض هذ�ن  لذ�،  �لتو�شية 54(.  �لفرعية )ي( من  و�لفقرة  �لتو�شية 94 

مو�شوعني رئي�شيني يكّمالن فكرتي �ل�شمول يف نطاق �لقانون و�لنهج �لوظيفي �ملتكامل �ملتبع �إز�ء تنظيم 

�حلقوق �ل�شمانية.

)�أ( ��شتقاللية �لطرفني

115- �لأغر��ض �لتي ي�شعى �ملدينون و�لد�ئنون �إىل حتقيقها، يف �لقت�شاد�ت �لع�رشية، بالغة �لتنوع. 

��شتقاللية  مبد�أ  على  �شديد�  تركيز�  �مل�شمونة  �ملعامالت  نظم  ترّكز  �لأغر��ض،  هذه  ولت�شهيل حتقيق 

�لطرفني. و�لفكرة �لرئي�شية من ور�ء هذ� �ملبد�أ هي �إتاحة �أق�شى قدر من �ملرونة للطرفني للتفاو�ض على 

�تفاقات �شمانية تلبي �حتياجاتهما على وجه �لدقة. ولذلك، ينبغي �إبقاء �لقو�عد �لإلز�مية يف �حلد 

�لأدنى �لالزم لكفالة �شفافية �حلقوق وقابليتها للتنبوؤ و�شمان �لإن�شاف يف �لإنفاذ.

116- ومبا �أن �لتفاقات �ل�شمانية متنح �لد�ئنني حقوق ملكية يف موجود�ت مدينيهم، فاإن لها �أي�شا 

حتما عو�قب مهمة على �لأطر�ف �لثالثة. ولهذ� �ل�شبب، تو�شح �لنظم �لع�رشية للمعامالت �مل�شمونة 

�أي�شا �أن �لأحكام �لو�ردة يف �أي �تفاق و�لتي تخرج عن �لقو�عد غري �لإلز�مية �أو تغرّيها ل تُلزم �شوى 

�لطرفني نف�شيهما، ول مت�ض حقوق �لأطر�ف �لثالثة �إل بالقدر �لذي تن�ض عليه �ملبادئ �لعامة لقانون 

�لعقود.

وقد مت�ض حقوق  كبرية،  �شالحيات  �لئتمان  مقدمي  تعطي  �لطرفني  ��شتقاللية  �أن  117- ويف حني 

تنا�شب  بطريقة  معاملتهما  بت�شكيل  و�ملانح  �مل�شمون  للد�ئن  �ل�شماح  �أّن  �ملنتظر  فمن  �آخرين،  د�ئنني 

�أهد�فهما على �أف�شل وجه �شيمّكن عادة �ملانحني من تو�شيع �إمكانية ح�شولهم على �لئتمان �مل�شمون. 

�إىل  �أي قيود. فهي ت�شعى  ��شتقاللية �لطرفني دون  �لدول يف قبول مبد�أ  �لعديد من  ومع ذلك، ميانع 

�حلد من ��شتقاللية �لطرفني بالتعد�د �حل�رشي لأنو�ع �ملعامالت �لتي يجوز للطرفني �لتفاق ب�شاأنها، 

وبالتنظيم �لتف�شيلي ل ل�رشوط �إبر�م هذه �لتفاقات و�إنفاذها فح�شب، بل و�إمنا �أي�شا لالأحكام �ملحددة 

�أنه ينبغي �أن يوؤذن للطرفني  �إدر�جها يف �لتفاق �ل�شماين. ويف �ملقابل، ترتئي دول �أخرى  �لتي مُيكن 

باخلروج عن �أي قو�عد من نظام �ملعامالت �مل�شمونة ل تعك�ض �لعتبار�ت �لأ�شمى لل�شيا�شات �لعامة.
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للمعامالت �مل�شمونة.  �لعام لنظام فعال وكفء  �لهدف  �ت�شاقا مع  �أكرث  �لنهج �لأخري  118- و�إن هذ� 

فهو يتيح للطرفني �أكرب مت�شع لت�شميم معامالتهما بحيث تلبي �حتياجاتهما �لئتمانية �ملحددة. وهذه 

�لطريقة من �أهم �لطر�ئق �لتي ميكن لنظام �ملعامالت �مل�شمونة �أن يُرّوج بها �لئتمان �مل�شمون. ويتبنى 

�لدليل هذ� �لنهج. فهو يو�شي باأن تعتمد �لدول مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني باعتباره �لقاعدة �لأ�شا�شية 

لقانون �ملعامالت �مل�شمونة، رهنا بعدد قليل فقط من �لقيود �ملحددة �ملبينة يف �لتو�شيات �لو�ردة يف 

ف�شول �لدليل �لتالية )�نظر �لتو�شية 10؛ و�نظر �أي�شا �لف�شل �ل�شاد�ض ب�شاأن حقوق �لطرفني يف �لتفاق 

�ل�شماين و�لتز�ماتهما(.

)ب( ��شتخد�م �لتكنولوجيا �لإلكرتونية �لع�رشية

119- ل جُت�ّشد نظم �ملعامالت �حلديثة �ملفاهيم �لع�رشية لقانون �ملعامالت �مل�شمونة فح�شب، و�إمنا 

�ملمار�شات  يف  �لع�رشية  �لتطور�ت  من  وت�شتفيد  �لع�رشية  �لتجارية  �ملمار�شات  لحتو�ء  �أي�شا  تت�شع 

�لتنظيمية للدول. وير�عي �لدليل هذه �ملمار�شات و�لتطور�ت يف ثالثة جمالت.

120- فاأول، يرى �لدليل �أن �لدول ينبغي �أن تُ�شّهل عموما �خلطابات �لإلكرتونية. وبهذه �لروح، ومتا�شيا 

مع �لفقرتني 2 و3 من �ملادة 9 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة با�شتخد�م �خلطابات �لإلكرتونية يف 

 يت�شّمن 
)7(

 و�ملادتني 6 و7 من قانون �لأون�شيرت�ل �لنموذجي ب�شاأن �لتجارة �لإلكرتونية،
)6(

�لعقود �لدولية،

�لدليل تو�شيات تعرتف باإمكانية ت�شيري �لأطر�ف لالأعمال �لتجارية با�شتخد�م �خلطابات �لإلكرتونية. 

و�لفكرة �ملحورية هي �أن قانون �ملعامالت �مل�شمونة ينبغي �أل يعرقل �لتجارة �لع�رشية مبنع �لأطر�ف من 

�لوفاء باأي من مقت�شيات �لكتابة �أو �لتوقيع عند ��شتخد�م �أ�شاليب �إلكرتونية مالئمة )�نظر �لتو�شيتني 

11 و12 من �لدليل؛ و�نظر �أي�شا �لفقر�ت 143-165 من مذكرة �أمانة �لأون�شيرت�ل �لإي�شاحية ب�شاأن 

 و�لفقر�ت 61-47 
)8(

�تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة با�شتخد�م �خلطابات �لإلكرتونية يف �لعقود �لدولية،

من قانون �لأون�شيرت�ل �لنموذجي ب�شاأن �لتجارة �لإلكرتونية مع دليل �لت�رشيع، 1996، ومع �ملادة �لإ�شافية 

5 مكرر� ب�شيغتها �ملعتمدة يف عام 1998(.

121- وثانيا، يقر �لدليل باأن �لقانون �ملتعلق بامل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول �لإلكرتونية �ل�شكل يتطور تطور� 

�رشيعا. لكن، وبالنظر �إىل �ل�شعوبة �خلا�شة �لتي ينطوي عليها �إيجاد معادل �إلكرتوين للقابلية �لورقية 

للتد�ول، فقد ُو�شعت تو�شيات �لدليل �ملختلفة على �أ�شا�ض �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�مل�شتند�ت �لقابلة 

للتد�ول ذ�ت �ل�شكل �لورقي وحدها. على �أنه ل ينبغي �أن يُف�رش �لدليل باأنه يثني عن ��شتخد�م �ملعادلت 

�لإلكرتونية لل�شكوك �أو �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول �لورقية. فالدليل يتوخى �إذن �أن يكون يف و�شع �أي دولة 

م�شرتعة ترغب يف تناول هذه �مل�شاألة �أن تفعل ذلك مبا يتفق وتو�شيات �لدليل، �إل �أنه �شيتعني عليها �أن 

ت�شع لهذ� �لغر�ض قو�عد خا�شة بها )�تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة با�شتخد�م �خلطابات �لإلكرتونية يف 

)9(
�لعقود �لدولية هي �أي�شا ل تتناول �ملعادل �لإلكرتوين للقابلية �لورقية للتد�ول(.

122- وثالثا، وكما هو م�شار �إليه يف �لفقر�ت �لفرعية )ج( و)هـ( و)و( من �لتو�شية 1، ي�شتند �لدليل 

�إىل �فرت��ض �عتماد ثالثة مفاهيم هامة تتعلق بنفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فهو، يرّوج 

للحقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف موجود�ت �ملانح �مللمو�شة وغري �مللمو�شة. ويقرتح، عالوة على ذلك، 

�إجر�ء�ت �شكلية ب�شيطة لإن�شاء �حلق �ل�شماين بني �لطرفني، مع خطو�ت �إ�شافية ب�شيطة، تهدف �إىل 

.A.07.V.2 من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )6(

.A.99.V.4 ملرجع نف�شه، رقم �ملبيع�
 )7(

.A.07.V.2 ملرجع نف�شه، رقم �ملبيع�
 )8(

�ملرجع نف�شه، مذكرة �إي�شاحية، �لفقرة 7.
 )9(
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�ل�شفافية، جلعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويو�شي كذلك باإقامة �شجل عام للحقوق 

�ل�شمانية وت�شجيل �إ�شعار يتعلق باحلقوق �ل�شمانية �ل�شارية �أو �ملحتملة، باعتبار ذلك �لطريقة �لعامة 

�لعام  �ل�شجل  باأن  �لدليل  ي�شلم  ويف حني   .)32 �لتو�شية  )�نظر  �لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق 

للحقوق �ل�شمانية ميكن �أن يُحتفظ به يف �شكل ورقي، فهو يو�شي باأن ت�شتفيد �لدول، �إن �أمكن ذلك، 

من �لتكنولوجيا �لع�رشية باإن�شاء �ل�شجل يف �شكل �إلكرتوين )�نظر �لفقرة �لفرعية )ي( من �لتو�شية 54(. 

وترد يف �لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل مناق�شة �أوفى لتفا�شيل �لكيفية �لتي ميكن بها �إن�شاء هذ� 

�ل�شجل �ملحو�شب وت�شغيله.

باء-  التو�سيات 12-2

الغر�ض

�ملعامالت  ب�شاأن  وحيد  �شامل  نظام  �إر�شاء  هو  �لقانون  �نطباق  بنطاق  �ملتعلقة  �لأحكام  من  �لغر�ض 

�مل�شمونة. وحتّدد هذه �لأحكام �حلقوق �ل�شمانية و�شائر �حلقوق �لتي ي�رشي عليها �لقانون. و�لهدف من 

�لأحكام �ملتعلقة بالنهوج �لأ�شا�شية �إز�ء �ل�شمان هو كفالة ما يلي:

)�أ( �أن ينطبق �لقانون على جميع �حلقوق �لتي تن�شاأ تعاقديا يف �ملوجود�ت �ملنقولة وت�شمن �شد�د 

�لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر )"�لنهج �لوظيفي"(؛

مي �لئتمان  )ب(  �أن ين�ض �لقانون على �لتنفيذ �ملنا�شب للنهج �لوظيفي مبا يكفل معاملة جميع مقدِّ

�مل�شمون وفقا للقو�عد �لتي توؤدي �إىل نتائج متكافئة وظيفيا.

نطاق �لنطباق

 ينبغي �أن ينطبق �لقانون على جميع �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملنقولة �ملن�شاأة 
)10(

2- رهنا بالتو�شيات 7-3،

نوع  �أو  �ملعاملة  �شكل  عن  �لنظر  بغ�ض  �آخر،  نحو  على  به  �لوفاء  �أو  �لتز�م  �شد�د  ي�شمن  �تفاق  مبقت�شى 

�ملوجود�ت �ملنقولة �أو و�شع �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون �أو طبيعة �للتز�م �مل�شمون. ومن ثم، ينبغي �أن ينطبق 

�لقانون على ما يلي:

)�أ( �حلقوق �ل�شمانية يف جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة، ملمو�شة كانت �أم غري ملمو�شة، حا�رشة 

�لتعاقدية،  وغري  �لتعاقدية  و�مل�شتحقات  �مللمو�شة،  �ملوجود�ت  و�شائر  و�ملعد�ت  �ملخزون  فيها  مبا  �آجلة،  �أم 

و�ملطالبات �لتعاقدية غري �لنقدية، و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول، وحقوق تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، وحقوق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل، وحقوق �مللكية 

�لفكرية؛

)ب(  �حلقوق �ل�شمانية �لتي ين�شئها �أو يكت�شبها جميع �لأ�شخا�ض �لعتباريني و�لطبيعيني، مبن فيهم 

�مل�شتهلكون، ولكن من دون �أن يوؤّثر ذلك يف �حلقوق �ملنبثقة من ت�رشيعات حماية �مل�شتهلكني؛

)ج(  �حلقوق �ل�شمانية يف جميع �أنو�ع �للتز�مات، �حلا�رشة �أو �لآجلة، �ملحّددة �أو �لقابلة للتحديد، 

مبا فيها �للتز�مات �ملتغرية و�للتز�مات �ملبينة بطريقة عامة؛

)د( جميع حقوق �مللكية �لتي تن�شاأ تعاقديا من �أجل �شمان �شد�د �للتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر، 

مبا يف ذلك نقل حق �مللكية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة لأغر��ض �شمانية، و�إحالة �مل�شتحقات لأغر��ض �شمانية، 

وخمتلف �أ�شكال �تفاقات �لحتفاظ بحق �مللكية، و�لإيجار �لتمويلي.

حيثما ترد �لإحالة يف تو�شية ما �إىل تو�شية و�ردة يف ف�شل خمتلف، ت�شمل هذه �لإحالة رقم ومو�شوع �لف�شل �لذي ترد 
 )10(

فيه تلك �لتو�شية �لأخرى. وعندما ل ترد �أي �إحالة من هذ� �لقبيل، تكون �لتو�شية �مل�شار �إليها و�ردة يف نف�ض �لف�شل �لذي ترد فيه 

�لتو�شية �مل�شتملة على �لإحالة.



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  62

وينبغي �أن ينطبق �لقانون �أي�شا على �حلقوق �ل�شمانية يف عائد�ت �ملوجود�ت �ملرهونة.

�لنقل �لتام للم�شتحقات

3- ينبغي �أن ينطبق �لقانون على �لنقل �لتام للم�شتحقات، بالرغم من �أن هذ� �لنوع من �لنقل ل ي�شمن 

�شد�د �للتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر. وترتهن هذه �لتو�شية بال�شتثناء �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 167 

)�لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين(.

قيود نطاق �لنطباق

4- على �لرغم من �لتو�شية 2، ل ينبغي �أن ينطبق �لقانون على ما يلي:

وكذلك  و�ل�شفن،  �لف�شائية،  و�لأج�شام  �حلديدية،  �ل�شكك  على  �لد�رجة  و�ملعد�ت  )�أ( �لطائر�ت، 

�تفاق دويل تكون  �أو  �لفئات �لأخرى من �ملعد�ت �ملنقولة، ما د�مت تلك �ملوجود�ت م�شمولة بقانون وطني 

�لدولة �لتي ت�شّن ت�رشيعا ي�شتند �إىل هذه �لتو�شيات )وي�شار �إليها فيما يلي بـ"�لدولة" �أو "هذه �لدولة"( طرفا 

فيه ويتناول ذلك �لقانون �لوطني �أو �لتفاق �لدويل �مل�شائل �لتي ي�شملها هذ� �لقانون؛

)ب(  �مللكية �لفكرية، ما د�مت �أحكام �لقانون غري مت�شقة مع قانون وطني يتعلق بامللكية �لفكرية �أو 

�تفاقات دولية تكون �لدولة طرفا فيها وتتعلق بامللكية �لفكرية؛

)ج( �لأور�ق �ملالية؛

عنها،  �لناجمة  �أو  �ملعاو�شة  �تفاقات  حتكمها  مالية  عقود  مبقت�شى  �لنا�شئة  �ل�شد�د  )د( حقوق 

با�شتثناء �مل�شتحقات �ملتعني ت�شديدها لدى �إنهاء جميع �ملعامالت �لعالقة؛

)هـ(  حقوق �ل�شد�د �لنا�شئة مبقت�شى معامالت �رشف �لعمالت �لأجنبية �أو �لناجمة عنها.

5- ل ينبغي �أن ينطبق �لقانون على �ملمتلكات غري �ملنقولة. ولكّن �لتو�شيات 21 و25 )�لف�شل �لثاين ب�شاأن 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين( و43 و48 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة( و87 و88 

�ل�شماين(  �إنفاذ �حلق  ب�شاأن  �لثامن  )�لف�شل  �ل�شماين( و164 و165  �أولوية �حلق  ب�شاأن  )�لف�شل �خلام�ض 

و184 و195 و196 )�لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز( قد توؤثر يف �ملمتلكات غري �ملنقولة.

6- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف نوع م�شتثنى من �ملوجود�ت )كاملمتلكات غري 

�ملنقولة، مثال( ي�شمل، مبقت�شى قانون �آخر، نوعا من �لعائد�ت �لتي ي�رشي عليها هذ� �لقانون )كامل�شتحقات، 

مثال(، فاإن هذ� �لقانون ينطبق على �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت ما مل يكن ذلك �لقانون �لآخر منطبقا على 

ذلك �حلق �ل�شماين.

7- ل ينبغي �أن يت�شمن �لقانون �أي قيود �أخرى على نطاق �نطباقه. و�إذ� ُو�شعت �أي قيود �أخرى، ينبغي �أن 

تُبنيَّ يف �لقانون على نحو و��شح وحمّدد. 

�لنهج �لوظيفي

�لتي  �ملنقولة  �ملوجود�ت  يف  �حلقوق  جميع  مبقت�شاه  ي�شمل  وظيفيا  نهجا  �لقانون  يعتمد  �أن  8- ينبغي 

تُن�شاأ بالتفاق وت�شمن �شد�د �لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر، ب�رشف �لنظر عن �شكل �ملعاملة �أو �لتعابري 

�ل�شطالحية �لتي ي�شتخدمها �لطرفان )مبا يف ذلك حقوق �ملنقول �إليهم يف �إطار معاملة نقل حق �مللكية 

�مل�شتحقات لأغر��ض  �إحالة  �إطار معاملة  �إليه يف  �ملحال  �ل�شمان، وحقوق  يف موجود�ت ملمو�شة لأغر��ض 

�ل�شمان، ف�شال عن حقوق �لبائع �أو �ملوؤجر �لتمويلي يف �إطار خمتلف �أ�شكال �تفاقات �لحتفاظ بحق �مللكية 

�لوظيفي  �لنهج  ذ  ينفَّ �أن  ينبغي  �لحتياز،  بتمويل  يتعلق  ما  وبا�شتثناء  �لتو�يل(.  على  �لتمويلية،  و�لإيجار�ت 

بطريقة ت�شّنف جميع �حلقوق �لتي ت�شمن �لوفاء بالتز�م بكونها حقوقا �شمانية و�إخ�شاعها ملجموعة موّحدة 

من �لقو�عد.
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9- فيما يتعلق بتمويل �لحتياز، يجوز تنفيذ �لنهج �لوظيفي باإحدى طريقتني هما:

)�أ( �إما بطريقة ت�شنِّف كحقوق �شمانية �حتيازية جميع �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملنقولة �لتي ت�شمن 

عها ملجموعة موّحدة من �لقو�عد )"�لنهج �لوحدوي"(؛  �شد�د �لتز�م �أو �لوفاء به على نحو �آخر، وتُخ�شِ

)ب(  و�إما بطريقة تُ�شنِّف )مبوجب �لنهج �مل�شار �إليه بكونه "�لنهج غري �لوحدوي"(:

 '1' كحقوق �شمانية �حتيازية جميع �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملنقولة �لتي ت�شمن �شد�د �لتز�م �أو 

�لوفاء به على نحو �آخر، غري حقوق �لبائع مبقت�شى �تفاق �حتفاظ بحق �مللكية وحقوق �ملوؤجر 

مبقت�شى �إيجار متويلي؛

 '2' كحقوق ملكية حقوَق �لبائع مبقت�شى �تفاق �حتفاظ بحق �مللكية وحقوق �ملوؤجر مبقت�شى 

معادلة  تكون  نتائج  �إىل  تف�شي  لقو�عد  �ملذكورة  �مللكية  حقوق  تخ�شع  ولكنها  �إيجار متويلي، 

وظيفيا للنتائج �ملحّققة فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية �حليازية، مبا يكفل معاملة جميع موّفري 

متويل �لحتياز على قدم �مل�شاو�ة. 

��شتقاللية �لطرفني

10- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شيتان 14 و15 )�لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين( و�لتو�شيتان 111 و112 )�لف�شل �ل�شاد�ض ب�شاأن حقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما( 

و�لتو�شيات 132-136 )�لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين( و�لتو�شيات 178-186 )�لف�شل �لتا�شع ب�شاأن 

متويل �لحتياز، �خليار �ألف: �لنهج �لوحدوي( و�لتو�شيات 187-202 )�لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، 

�خليار باء: �لنهج غري �لوحدوي(، و�لتو�شيات 203-215 و217-227 )�لف�شل �لعا�رش ب�شاأن تنازع �لقو�نني(، 

يجوز للد�ئن �مل�شمون و�ملانح �أو �ملدين، بالتفاق بينهما، �أن يخرجا عن �أحكام هذ� �لقانون �ملتعلقة بحقوق كل 

)11(
منهما و�لتز�ماته �أو �أن يغرّي�ها. ول مي�ض ذلك �لتفاق حقوق �أي �شخ�ض لي�ض طرفا فيه.

�خلطابات �لإلكرتونية

11- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أنه، حيثما ي�شرتط �لقانون �أن يكون �خلطاب �أو �لعقد كتابيا �أو يَن�ضُّ على 

عو�قب لعدم وجود كتابة، يُ�شتوفى ذلك �ل�شرت�ط باخلطاب �لإلكرتوين �إذ� كان �لو�شول �إىل �ملعلومات �لو�ردة 

فيه متي�رّش� على نحو يتيح ��شتخد�مها يف �لرجوع �إليها لحقا.

�أو �لعقد ممهور� بتوقيع  �أن يكون �خلطاب  �أنه، حيثما ي�شرتط �لقانون  �أن ين�ّض �لقانون على  12- ينبغي 

�شخ�ض ما �أو ين�ض على عو�قب لعدم وجود توقيع، يُ�شتوفى ذلك �ل�شرت�ط فيما يتعلق باخلطاب �لإلكرتوين 

�إذ�:

)�أ( ��شتُخدمت طريقة لتعيني هوية �ل�شخ�ض �ملعني وبيان نية ذلك �ل�شخ�ض فيما يتعلق باملعلومات 

�لو�ردة يف �خلطاب �لإلكرتوين؛ 

)ب(  وكانت �لطريقة �مل�شتخدمة �إّما:

  '1' موثوقا بها بقدر منا�شب للغر�ض �لذي �أُن�شئ �خلطاب �لإلكرتوين �أو �أُر�شل من �أجله، يف 

�شوء كل �ملالب�شات، مبا فيها �أي �تفاق ذي �شلة؛ و�إّما

 '2' قد ثبت فعليا �أنها، بحد ذ�تها �أو مقرتنة باأدلة �إ�شافية، �أوفت بالوظائف �ملبينة يف �لفقرة 

)12(
�لفرعية )�أ( �أعاله.

�نظر �ملادة 6 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )11(

بخ�شو�ض �لتو�شيتني 11 و12، �نظر �لفقرتني 2 و3 من �ملادة 9 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة با�شتخد�م �خلطابات 
 )12(

�لإلكرتونية يف �لعقود �لدولية.
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ثانيا-  اإن�ساء احلق ال�سماين 

)نفاذه بني الطرفني(

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- �حلق �ل�شماين مبقت�شى هذ� �لدليل هو حق ملكية )خالفا للحق �ل�شخ�شي( يف موجود�ت منقولة 

)خالفاً للممتلكات غري �ملنقولة( ين�شاأ باتفاق )خالفا للحقوق �لتي تن�شاأ بقانون �أو بحكم ق�شائي( بني 

�ملانح و�لد�ئن �مل�شمون )�نظر �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري(. ويُق�شد بحق �مللكية �شمان 

�أد�ء �لتز�م يقع على عاتق �ملانح، �أو �شخ�ض �آخر، جتاه ذلك �لد�ئن. وعند �تخاذ جميع �خلطو�ت �لالزمة 

جلعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �ملانح، يعترب �أن �حلق �ل�شماين قد "�أن�شئ". غري �أن �لنظم �لقانونية 

تختلف يف �لكيفية �لتي تقي�ض بها �لأثر �لقانوين لالإن�شاء، وتاأخذ عموما بو�حد من ثالثة نهوج خمتلفة.

نافذ�  �شليمة  بطريقة  يُن�شاأ  �لذي  �ملوجود�ت  �ل�شماين يف  ي�شبح �حلق  �لنهوج،  �أحد  �إطار  2- ففي 

لي�ض فقط جتاه �ملانح و�إمنا يكون �أي�شا نافذ� تلقائيا حيال جميع �لأطر�ف �لثالثة �لتي تطالب بحق يف 

�ملوجود�ت )وكثري�ً ما ي�شار �إىل ذلك بعبارة "�لأثر �ملتعدي �إىل �لأغيار" يف حقوق �مللكية(. ومبا �أن ما هو 

متوخى �أ�شا�شا من �حلق �ل�شماين هو �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون باأن يبيع �ملوجود�ت �ملرهونة و�أن تعطى 

له �لأف�شلية على مطالب مناف�ض له يف تقا�شي عائد�ت �لبيع، فاإنه ل توجد يف �إطار هذ� �لنهج مزية 

يف �لتفريق بني �لآثار �لتي تنجم بني �لطرفني و�لآثار جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

3- ويف �إطار �لنهج �لثاين، ل يكون �حلق �ل�شماين نافذ� �إل جتاه �ملانح، ويلزم �إجناز فعل �إ�شايف، 

�إىل �لد�ئن �مل�شمون،  �أو ت�شليم حيازة �ملوجود�ت  �إ�شعار يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية  مثل ت�شجيل 

لكي ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي تطالب بحقوق يف �ملوجود�ت. وهذ� �لأثر 

�لقانوين ي�شار �إليه يف �لدليل بعبارة "�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة". وعادة ي�شكل هذ� �لفعل �لإ�شايف 

�أي�شا �لأ�شا�ض لتحديد �أولوية �حلق �ل�شماين جتاه �ملطالبني �ملناف�شني. وينبثق �لنهج �لثاين من �إدر�ك 

�أن معظم �لنظم �لقانونية تفر�ض �إجر�ء�ت لنفاذ �للتز�مات �لتعاقدية بني �لطرفني �أقل من �لإجر�ء�ت 

�لنهج  �إطار  يكفي، يف  �ل�شماين  �لتفاق  فاإن  �أخرى،  وبعبارة  �مللكية.  �إن�شاء حقوق  عند  تفر�شها  �لتي 

�لثاين، لي�شبح �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت نافذ� بني �لطرفني، لكنه غري كاف لإر�شاء نفاذ جو�نب 

�حلق �ل�شماين �ملتعلقة بامللكية جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كالد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين، �أو �لد�ئنني بحكم 

�لق�شاء، �أو ممثل �لإع�شار عند �إع�شار �ملانح، �أو من حتال �إليهم �ملوجود�ت لحقا. وعالوة على ذلك، 

فاإن هذ� �لنهج ي�شتند �إىل �فرت��ض عدم وجود حاجة �إىل ��شرت�ط �لإ�شعار �أو �لت�شجيل لكي يكون �حلق 

�ل�شماين نافذ� بني �لطرفني، حيث �إن ذلك �ل�شرت�ط ميكن �أن ي�شكل عقبة �أمام �ملعامالت �لتي تخدم 

�أغر��شا �شمانية لكنها ت�شتند �إىل �أ�شاليب بيع �أو تاأجري غري ر�شمية )مثل ترتيبات �لبيع مع �لحتفاظ 

بحق �مللكية �أو عمليات �لإيجار �لتمويلي(.
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4- وي�شتند �لنظام �لقانوين يف دول قليلة �إىل نهج ثالث، هجني من �لنهجني �لأولني. ويف �إطار هذ� 

�لنهج، يعامل �حلق �ل�شماين على �أنه نافذ عموما جتاه جميع �لأطر�ف لدى �إن�شائه، فيما عد� �لد�ئنني 

�مل�شمونني �لآخرين ويعني ذلك �أنه ل يلزم فعل �إ�شايف لكي ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة غري �لد�ئنني �مل�شمونني. فامل�شرتون، و�مل�شتاأجرون، و�حلا�شلون على �لرت�خي�ض، و�لد�ئنون بحكم 

�لق�شاء، وممثلو �لإع�شار، ياأخذون �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين، ما مل تنطبق قاعدة قانونية �أخرى، 

مثل قاعدة حتمي م�شرتي �ملوجود�ت يف �شياق �لعمل �لعادي للبائع. ومع ذلك، فمن �أجل حماية حق �ملانح 

يف ��شتخد�م موجود�ته ل�شمان �ئتمان �آخر، جرت �لعادة �أن تن�ض قو�نني هذه �لنظم �لقانونية �أي�شا على 

�أن �حلق �ل�شماين ل يكون نافذ� جتاه �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين ما مل يُتخذ �إجر�ء �إ�شايف، مثل ت�شليم 

�حليازة �أو �لت�شجيل يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية. �أي �أن قو�عد خا�شة للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

و�لأولوية تنطبق حلماية حقوق �ملطالبني �ملناف�شني �ملتاأخرين زمنيا �لذين يطالبون بحقوق حمددة يف 

�ملوجود�ت �ملرهونة. وهذ� �لنهج يقود عموما �إىل نف�ض �لنتائج �لتي يف�شي �إليها �لنهج �لثاين، رغم �أنه 

قد يكون هناك �ختالف طفيف فيما يتعلق بحقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء وممثل �إع�شار �ملانح. 

5- وي�شت�شوب �لدليل �لنهج �لثاين من بني �لنُُّهج �لعامة �لثالثة �مل�شتعر�شة للتو. وهناك عدة �أ�شباب 

ل �لنهج �لثاين لأنه ل مييز بني فئات �ملطالبني  لهذ� �ملوقف. ففيما بني �لنهجني �لثاين و�لثالث، يف�شَّ

�ملتناف�شني. فالدليل ي�شعى �إىل توفري نظام �شامل يحكم �حلقوق �ل�شمانية وي�شتمل على مبادئ لت�شوية 

جميع �لنـز�عات �ملمكنة بني �ملطالبني �ملتناف�شني. وحاملا تتخذ �لدولة قر�ر� باأن خطوة �إ�شافية متعلقة 

د، دون �رشورة، مهمة ت�شوية هذه �لنـز�عات  باإ�شهار �حلق �ل�شماين تلزم لإحدى فئات �ملطالبني، فاإنها تعقِّ

�إذ� مل يكن هناك �أ�شا�ض م�شرتك يكون �حلق �ل�شماين نافذ� بال�شتناد �إليه جتاه جميع فئات �ملطالبني.

�حلد  �إىل  تخف�ض  �أن  للدول  يتيح  لأنه  �لثاين  �لنهج  ل  يف�شَّ و�لثاين،  �لأول  �لنهجني  بني  6- وفيما 

�لأدنى �لإجر�ء�ت �لالزمة لإن�شاء �حلق �ل�شماين. فحيثما ل مييَّز بني �لنفاذ بني �لطرفني و�لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، ت�شيف �لدول يف كثري من �لأحيان �إجر�ء�ت تعاقدية عديدة تهدف �إىل حماية �لأطر�ف 

�لثالثة وتتعدى كثري� ما يلزم عادة لنفاذ �لعقود فيما بني �أطر�فها. وعلى �لعك�ض، ففي �لدول �لتي ل 

ت�شرتط �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، تكون �لنتيجة هي �أنه لن تكون 

لدى �لأطر�ف �لثالثة، ومن بينها �لد�ئنون �مل�شمونون �ملرتقبون، �أي �آلية ناجعة لكت�شاف مدى حقوق 

مانحها يف �ملوجود�ت �لتي �شرتهن.

7- ويو�شي �لدليل باتباع نهج مييز بني �ملقت�شيات �لالزمة لنفاذ �حلق �ل�شماين فيما بني �لطرفني 

و�لهدف  �لثالثة.  �لأطر�ف  جميع  جتاه  �ل�شماين  �حلق  نفاذ  لتحقيق  �لالزمة  �لإ�شافية  و�ملقت�شيات 

�لرئي�شي لهذ� �لنهج هو تي�شري �إن�شاء حق �شماين يف موجود ما، على �أن تُعطى، يف �لوقت نف�شه، جميع 

�لأطر�ف �لثالثة )كامل�شرتين و�مل�شتاأجرين و�ملرخ�ض لهم و�لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين و�لد�ئنني بحكم 

�لق�شاء وممثل �إع�شار �ملانح( و�شيلة زهيدة �لتكلفة وميكن �لتعويل عليها لتحديد ما �إن كان �ملانح قد 

رهن موجود�ته.

8- ويتناول هذ� �لف�شل �مل�شائل �ملتعلقة باإن�شاء حق �شماين يف �ملوجود�ت بو��شطة �تفاق، ونفاذ �حلق 

�ل�شماين بني طريف ذلك �لتفاق. وترد يف �لف�شل �لثالث مناق�شة ملو�شوع نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. �أما �لقو�عد �ملتعلقة برتتيب �أولوية �لد�ئنني �لذين لهم مطالبات يف نف�ض �ملوجود�ت 
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فرتد مناق�شتها يف �لف�شل �خلام�ض. وترد يف �لف�شل �لثاين ع�رش مناق�شة للم�شائل �ملتعلقة بنفاذ �حلق 

�ل�شماين يف حال �إع�شار �ملانح.

�ل�شماين.  �حلق  �إن�شاء  حتكم  �لتي  �لعامة  �ملبادئ  لبيان  مكر�ض  �لف�شل  هذ�  من  �ألف  9- و�لباب 

وتناق�ض �لأبو�ب �ألف-2 �إىل �ألف-4 �ل�رشوط �لعامة لإن�شاء حق �شماين نافذ، و�لوقت �لذي ي�شبح فيه 

ذلك �حلق نافذ� بني �لطرفني، و�لعنا�رش �جلوهرية لالتفاق �ل�شماين، ومتطلبات معّينة تتعلق بال�شكل. 

وتبني �لأبو�ب �ألف-5 �إىل �ألف-7، مبزيد من �لتف�شيل، �ملالحظات �ملتعلقة بتحديد هوية طريف �لتفاق 

�لتي ميكن �شمانها بحق �شماين.  و�أنو�ع �للتز�مات  �لتي ميكن رهنها،  �ل�شماين، وو�شف �ملوجود�ت 

و�مللحقات  بالعائد�ت  يتعلق  فيما  بالإن�شاء  تت�شل  معّينة  م�شائل  �ألف-13  �إىل  �ألف-8  �لأبو�ب  وتتناول 

و�ملوجود�ت �ملمزوجة يف كتلة �أو منتج.

�لأمر  يتعلق  �مل�شمون حيثما  و�لد�ئن  �ملانح  �لنفاذ بني  �إر�شاء  م�شاألة  ملناق�شة  باء مكر�ض  10- و�لباب 

بحق  �مل�شتحقات  فيها  ترهن  �لتي  �لهامة  باء-1 �حلالت  �لباب  ويتناول  �ملوجود�ت.  معّينة من  باأنو�ع 

�شماين، وي�شتعر�ض �لباب باء-2 �حلالة �ملعّينة �لتي يحال فيه �مل�شتحق على �لرغم من وجود �رشط يف 

�لتفاق �لأ�شلي �ملُوِجد للم�شتحق مينع �لإحالة. ويتناول �لباب باء-3 م�شائل �لإن�شاء حيثما يكون �مل�شتحق 

نف�شه م�شمونا بحق �شخ�شي �أو حق ملكية يف موجود�ت �أخرى. وتبني �لأبو�ب باء-4 �إىل باء-6 مبادئ 

تلقي عائد�ت  �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، ويف حق  �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي  حتكم 

مبقت�شى تعهد م�شتقل، ويف م�شتند قابل للتد�ول، ويف موجود�ت ي�شملها م�شتند قابل للتد�ول.

11- ويختتم �لف�شل، يف �لباب جيم منه، ب�شل�شلة من �لتو�شيات حول مقت�شيات �إن�شاء حق �شماين نافذ 

بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون.

2-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

12- حاملا تقرر �لدولة ما هو �لنهج �لذي �شتاأخذ به �إز�ء �لنفاذ، يجب �أن حتدد بعدئذ �ل�رشوط �لتي 

يتعني �لوفاء بها قبل �أن يت�شنى �إن�شاء �حلق �ل�شماين و�أن ي�شبح نافذ� فيما بني �لطرفني. كما �أن �مل�شائل 

�لتي يلزم تناولها تنبثق من �ل�شمات �لهيكلية �لأ�شا�شية للحق �ل�شماين باعتباره حق ملكية نا�شئا باتفاق 

ل�شمان �أد�ء �لتز�م.

13- ويرتتب على هذ� �ملفهوم للحق �ل�شماين باعتباره حقا منبثقا من �تفاق تعاقدي �أن �لدول يجب �أن 

د �لعنا�رش �لأ�شا�شية لالتفاق �ل�شماين. وثانيا،  تهتم �رش�حة بخم�ض م�شائل رئي�شية. فاأول، يجب �أن حتدِّ

د �شكل �لتفاق �ل�شماين. وثالثا، يجب �أن حتدد: )�أ( من �لذي يجوز �أن يكون مانحا للحق  يجب �أن حتدِّ

�ل�شماين، وعلى وجه �خل�شو�ض، ما �إذ� كان ينبغي و�شع �أي قيود خا�شة، زيادة على �لقيود �ملنطبقة 

على �لعقود �لعادية، على �أهلية �أ�شخا�ض معّينني ملنح �حلقوق �ل�شمانية؛ )ب( ومن �لذي يجوز �أن يكون 

�مل�شتفيد من هذ� �حلق، وعلى وجه �خل�شو�ض، ما �إذ� كان ينبغي �أن يحق جلميع �لأ�شخا�ض ذوي �لأهلية 

للتعاقد �أن يكونو� م�شتفيدين من �حلق �ل�شماين. ور�بعا، يجب �أن حتدد �لدول ما هي �أنو�ع �للتز�مات 

�شماين  بحق  تُ�شمن  �أن  يجوز  كان  �إذ�  ما  �خل�شو�ض  وجه  وعلى  �شماين،  بحق  �شمانها  يجوز  �لتي 

ترهن  �أن  يجوز  �لتي  �ملوجود�ت  ما هي  �أن حتدد  �ملحددة. وخام�شا، يجب  �أو غري  �لآجلة  �للتز�مات 

بحق �شماين، وعلى وجه �خل�شو�ض ما �إذ� كان ينبغي ��شتبعاد �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت �ل�شخ�شية 

�أو موجود�ت �ملن�شاآت �لتجارية من �أن مُتنح ك�شمان، وما �إن كان يجوز منح فئات كاملة من �ملوجود�ت 

ك�شمان. وتُناق�ض هذه �مل�شائل على �لتو�يل يف �لأبو�ب �ألف-3 �إىل �ألف-7 �أدناه.
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قو�عد حتكم  و�شع  لدى  �أخريني  م�شاألتني  تعالج  �أن  �لدول  بع�ض  ذلك، يجب على  14- وعالوة على 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين ونفاذه فيما بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. فاأهم �شيء هو �أن تبني، على وجه �لدقة، 

�خلطو�ت �لتي يجب �تخاذها لإن�شاء �حلق �ل�شماين ولتحديد �لوقت �لذي ين�شاأ فيه. ثم هناك م�شاألة 

�لنفاذ فيما بني �لطرفني عموما، �أي متى وباأي �رشوط ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� �أو ينتهي نفاذه بني 

�لطرفني فيما يتعلق مبوجود�ت حمددة. ويف �لعادة، يوجد جو�ب و�حد على كال هذين �ل�شوؤ�لني. وما 

�أن تُتخذ جميع �خلطو�ت �لالزمة لإن�شاء �حلق �ل�شماين، يُ�شبح ذلك �حلق نافذ� بني �لطرفني يف تلك 

�إن�شاء حق �شماين ثم يتوقف نفاذه بني �لطرفني. ومن  �أن يتم  �أنه قد يحدث  �إل  �لزمن.  �للحظة من 

�ملهم يف هذه �حلالت حتديد �لوقت �لذي توّقف فيه نفاذ �حلق حتى بني �لطرفني حتديد� دقيقا. ولأن 

هذين �جلانبني من �ل�شوؤ�ل منف�شالن عن حمتوى �لتفاق �ل�شماين، فينظر فيهما �أول يف �لفقر�ت �لتالية 

)�لفقر�ت 25-15(.

)�أ( �لتفاق �ملن�شئ للحق �ل�شماين

�تفاق بني  �إبر�م  �ملنقولة  �ملمتلكات  �إن�شاء حق �شماين يف  يتطلب  �لقانونية،  �لنظم  15- يف معظم 

�لتو�شية 13(. وميكن  �إن�شاء هذ� �حلق )�تفاق �شماين( )�نظر  �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون ين�ض على 

�أن يوؤدي �لتفاق �ل�شماين عدة وظائف، منها �لتالية: )�أ( توفري �لأ�شا�ض �لقانوين ملنح حق �شماين؛ 

)ب( �إقامة �ل�شلة بني �حلق �ل�شماين و�للتز�م �لذي ي�شمنه ذلك �حلق؛ )ج( تنظيم �لعالقة عموما 

بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون )فيما يتعلق بحقوق طريف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما، �نظر �لف�شل 

�ل�شاد�ض(؛ )د( �لتقليل �إىل �حلد �لأدنى من �حتمال وقوع نز�عات بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون ب�شاأن 

�أحكام �لتفاق، مبا فيها �لأحكام �ملتعلقة ب�رشوط �لتق�شري و�لإنفاذ )ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين، �نظر 

�لف�شل �لثامن(.

16- ويف حني �أن �لتفاق �ل�شماين ميكن �أن يكون �أحيانا �تفاقا منف�شال بني �لطرفني، فاإنه كثري� ما 

يكون و�رد� يف عقد �لتمويل �لأ�شا�شي �أو يف عقد مماثل مربم بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، كاتفاق قر�ض 

�أو عقد بيع �شلع بالئتمان. ويف �لعديد من �لنظم �لقانونية يكون �لتفاق �ل�شماين يف حد ذ�ته كافيا 

لإن�شاء �حلق �ل�شماين. بيد �أنه يف نظم قانونية �أخرى يُ�شرتط فعل �آخر، عالوة على �لتفاق �ل�شماين، 

لإن�شاء �حلق �ل�شماين )�أي ت�شليم حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �لد�ئن �مل�شمون �أو ت�شجيل �إ�شعار باحلق 

�ل�شماين يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية(. ويختلف ذلك �لفعل من دولة �إىل �أخرى، وحتى د�خل �لدولة 

�لو�حدة، ح�شب نوع �حلق �ل�شماين �ملعني �أو �ملوجود�ت �ملعنية. وحتقيقا لهذه �لأغر��ض، ل بد من �أن 

يكون �لتفاق �ل�شماين بلغة يفهمها �ملانح. و�إن كثري� من �لدول ت�شرتط �أن تكون �لتفاقات �ل�شمانية 

بلغتها �لر�شمية، �لتي قد ل يفهمها �ملانح. وترتك دول �أخرى هذه �مل�شاألة مللء حرية �لأطر�ف. ول يو�شي 

�لدليل ب�شيء حمدد متعلق بلغة �لتفاق �ل�شماين، و�إن كان يو�شي، فيما يخ�ض �لإ�شعار بحق �شماين 

و�لإ�شعار�ت يف حالت �لإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء باأن يكون �لإ�شعار، كمبد�أ عام، بلغة من �ملعقول �أن 

يُتوقع �أن تكون مفهومة لدى متلقيه )�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل، �لفقر�ت 44-46، و�لف�شل 

�لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين، �لفقرتان 47 و69(.

17- وهناك �تفاقات معيَّنة تتعلق بحق �مللكية يف �ملمتلكات �ملنقولة ميكن �أن توؤدي �أغر��شا �شمانية. 

�مللكية لأغر��ض  ونقل حق  �مللكية،  �لبائع بحق  باحتفاظ  �ملتعلقة  �لتفاقات  �لتفاقات مثال  ومن هذه 

�شمانية، و�إحالة �مل�شتحقات لأغر��ض �شمانية، و�تفاقات �لبيع مع �إعادة �لتاأجري، و�لإيجار �لتمويلي.



69 �لف�شل �لثاين-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

يُ�شرتط  �مل�شمونة،  للمعامالت  و�شامل  ومتكامل  وظيفي  نظام  لديها  �لتي  �لقانونية  �لنظم  18- ويف 

عموما، بالن�شبة لالأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية وتخدم �أغر��شا �شمانية، �أن تُن�شاأ بنف�ض �لطريقة �لتي 

يُن�شاأ بها �أي حق �شماين �آخر )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �لنطباق، �لفقر�ت 101-114(. فهي 

�إما �أن يُ�شتعا�ض عنها مبفهوم وحدوي للحق �ل�شماين �أو تكون، يف �لدول �لتي يحافظ فيها على �أ�شكال 

�لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية، �ملقت�شيات �ملحددة �لالزمة لإن�شائها هي نف�ض �ملقت�شيات �ملنطبقة 

على �حلقوق �ل�شمانية.

19- ويف نظم قانونية �أخرى، تكون �لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية هي �لآلية �لرئي�شية �لتي ميكن �أن 

م �لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية، عادة،  تُن�شاأ بها �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية. ففي تلك �لدول، تنظَّ

وفقا للقو�عد �ملنطبقة على �ملعاملة �ملحددة �لتي يُق�شد �أن ينتقل بها حق �مللكية فيما بني �لطرفني 

�أو �لإيجار مع خيار �ل�رش�ء(. ونظر� لوظيفة �لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية  �أو �لتبادل  )مثال، �لبيع 

ب�شفتها �شمانا فاإن �لقو�عد �لتعاملية �ملنطبقة عليها تُدعم �أي�شا �أحيانا بقو�عد خمتلفة، ت�رشيعية ومن 

و�شع �ملحاكم. وميكن �أن تتباين تفا�شيل �لنظم �ملتبعة يف �لنظم �لقانونية �لتي حتافظ على خ�شو�شية 

�لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق �مللكية تباينا و��شعا من دولة �إىل �أخرى. ففي بع�ض �لنظم �لقانونية، ل يخ�شع 

لنظام خا�ض �إل �لحتفاظ بحق �مللكية، بينما تخ�شع �إحالة حق �مللكية من �ملقرت�ض �إىل �ملقر�ض و�إحالة 

قانونية  �ل�شمانية. ويف نظم  �إن�شاء �حلقوق  �لتي حتكم  �لقو�عد  لنف�ض  لأغر��ض �شمانية  �مل�شتحقات 

�أخرى، تكون بع�ض �أدو�ت �إحالة حق �مللكية، مثل �لبيع مع حق �ل�شرتد�د، خا�شعة �أي�شا لنظام خا�ض، 

�شاأنها يف ذلك �شاأن �أدو�ت �لحتفاظ بحق �مللكية.

20- ومتثل معاملة �أدو�ت �لحتفاظ بحق �مللكية موؤ�رش� �أ�شا�شيا للطريقة �لتي ينظر بها �لنظام �لقانوين 

عموما �إىل �ل�شمان �مل�شتند �إىل حق �مللكية. فالنظم �لقانونية �لتي ل تعامل �لأدو�ت �مل�شتندة �إىل حق 

�مللكية باعتبارها ت�شكل حقوقا �شمانية تركز يف �لعادة تركيز� خا�شا على �لحتفاظ بحق �مللكية، على 

�لرغم من �أن هذه �لنظم ميكن �أن تكون لديها مقت�شيات خمتلفة متاما لعقد ترتيبات لالحتفاظ بحق 

�مللكية. �أي �أنه، يف هذه �لنظم، ي�شتخدم �لحتفاظ بحق �مللكية ��شتخد�ما و��شع �لنطاق، ويكون نافذ� 

جتاه كل �لأطر�ف عند �إبر�م �لتفاق ذي �ل�شلة. غري �أنه يف نظم قانونية �أخرى يوؤدي �لحتفاظ بحق 

�مللكية دور� غري هام، وهو عموما غري نافذ كاأد�ة للملكية، �أو هو على �لأقل غري نافذ على ممثل �لإع�شار 

يف حال �إع�شار �مل�شرتي. وثمة نقطة تتالقى عندها نظم قانونية عديدة وهي �أن �لتفاقات �لب�شيطة 

ب�شاأن �لحتفاظ بحق �مللكية هي وحدها �لتي تعامل على �أنها �أد�ة �أ�شيلة من �أدو�ت حق �مللكية. ويف 

ت�شمح  بنود�  )�أي  �ملبالغ  ت�شمل كل  بنود�  �لتي تت�شمن  �مللكية  �تفاقات �لحتفاظ بحق  تعاَمل  �ملقابل، 

للبائع بالحتفاظ بحق ملكية موجود�ت معّينة مقابل جميع �لديون �مل�شتحقة له، �شو�ء �أكانت متثل ثمن 

�رش�ء تلك �ملوجود�ت �أم مل تكن متثله(، �أو بنود� تتعلق بالعائد�ت و�ملنتجات، )�أي بنود� يُبنيَّ فيها �أنها 

�أدو�ت  �أنها  �ملوجود�ت ومنتجاتها( على  تلك  �إىل عائد�ت  �لبائع يف موجود�ت معّينة  متد حق ملكية 

�شمان حقيقية. وثمة نقطة �أخرى تتفق فيها نظم قانونية عديدة وهي �أن �لبائع هو وحده �لذي يجوز 

مي �لئتمان �لآخرين �أن ي�شتفيدو� من �تفاق �لحتفاظ بحق  له �لحتفاظ بحق �مللكية.  ول يجوز ملقدِّ

�مللكية �إل �إذ� تلقو� من �لبائع �إحالة بالر�شيد �ملتبقي من ثمن �ل�رش�ء.

21- ويختلف �لأ�شا�ض �لذي ي�شتند �إليه �حتفاظ �لبائع بحق �مللكية ومتطلبات �إن�شاء ذلك �حلق �ختالفا 

�شا�شعا بني �لنظم �لقانونية �لتي تعرتف بالحتفاظ بحق �مللكية. ففي معظم هذه �لنظم، تُ�شتمد حقوق 

�لبائع من بند معنّي بهذ� �ملفاد يرد يف �تفاق �لبيع. بيد �أنه يف دول قليلة يُفرت�ض �أن حق �مللكية يُحتفظ 

به يف كل عمليات �لبيع بالئتمان، بل ل توجد حاجة �إىل �أن يُذكر �رش�حة يف �تفاق �لبيع �أن �لبائع يحتفظ 

بحق �مللكية. وت�شمح بع�ض �لنظم �لقانونية باإبر�م �حلق �لتعاقدي يف �لحتفاظ بحق �مللكية بني �لأطر�ف 
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حتى �شفويا �أو بالإحالة �إىل �رشوط عامة مطبوعة و�ردة يف م�شتند توريد �أو فاتورة. ويف نظم قانونية غري 

هذه قد ي�شرتط نوع من �لكتابة يبني موعد �لتفاق على وجه �لدقة، بل قد ي�شرتط �لت�شجيل.

22- وتختلف �لنظم �لقانونية �أي�شا �ختالفا كبري� يف �مل�شطلحات �مل�شتخدمة ومتطلبات عمليات �إحالة 

حق �مللكية لأغر��ض �شمانية. فمثال، ميكن �أن ت�شمى عمليات �لإحالة هذه �إحالت �ئتمانية حلق �مللكية 

لأغر��ض �شمانية، وعمليات بيع مع حق �ملطالبة با�شرتد�د �لب�شاعة، وعمليات بيع مزدوجة، و�تفاقات 

بيع و��شتئجار مع خيار �ل�رش�ء �أو دونه. ول متنح جميع �لدول نقل حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان نفاذ� 

�ل�شمان باطلة جتاه �لأطر�ف  �مللكية على �شبيل  �إحالة حق  �لقانونية تكون  �لنظم  كامال. ففي بع�ض 

�لثالثة، بينما يف نظم قانونية �أخرى تعترب �أحيانا باطلة حتى بني �ملحيل و�ملحال �إليه. ويف نظم قانونية 

قليلة، تكون �إحالة حق �مللكية لأغر��ض �ل�شمان نافذة، ولكن هذه �لأد�ة لي�شت م�شتخدمة على نطاق 

و��شع نظر� لوجود حقوق �شمانية �أخرى غري �حتيازية. ويف معظم �لنظم �لقانونية �لتي تقر �إحالة حق 

�مللكية لأغر��ض �ل�شمان، تكون �لقو�عد �ملتعلقة باإن�شائها هي نف�ض �لقو�عد �لتي تطبَّق على �ملعامالت 

�مل�شمونة عموما، على �لأقل �إذ� كان �حلق �شيقام جتاه ممثل �إع�شار �ملحيل. وهكذ�، فاإن �لبيع مع حق 

�ملطالبة با�شرتد�د �لب�شاعة �أو �لبيع �ملزدوج، مثال، يخ�شع عادة لنف�ض �لقو�عد �ملتعلقة ب�شكل �لتفاق 

�ل�شماين وحمتو�ه.

23- وتقر نظم قانونية عديدة �أي�شا باأن �ملعامالت �لتي تُبنى على فكرة �لإيجار ميكن �أن تُ�شتخدم يف 

كثري من �لأحيان لأد�ء وظائف �شمانية. و�أ�شيع هذه �ملعامالت هي �تفاقات �لبيع بالتق�شيط، و�لإيجار 

�ملايل يف �شياق متويل �لحتياز، و�تفاقات �لبيع و�ل�شتئجار يف �شياق معاملة �إقر��ض. ويف بع�ض �لنظم 

�لقانونية تُعاَمل هذه �لتفاقات �ملختلفة على �أنها �أدو�ت �شمانية، وتكون متطلبات �إن�شائها ونفاذها بني 

�لأطر�ف هي �ملتطلبات �لتي تطبَّق على كل �لأدو�ت �ل�شمانية �لأخرى. ويف نظم قانونية �أخرى، تُعاَمل 

ل ب�شفتها �أدو�ت �شمانية بل ب�شفتها ترتيبات تعاقدية تن�شئ حقوقا �شخ�شية. ويف هذه �لنظم �لقانونية، 

تكون متطلبات �إن�شائها هي عادة �ملتطلبات �ملنطبقة على �إن�شاء حق تعاقدي من ذلك �لنوع.

)ب( وقت نفاذ �حلق �ل�شماين

24- �مل�شاألة �لثانية �لتي تو�جه �لدول عند تقرير �ملتطلبات �لأ�شا�شية لإن�شاء حق �شماين هي حتديد 

�لوقت �لذي يُ�شبح فيه �حلق �ل�شماين نافذ� فعال بني �لطرفني. ففي معظم �لدول، ونظر� �إىل �أن �حلق 

�ل�شماين ين�شاأ من �تفاق بني �لطرفني، فهو ي�شبح نافذ� بينهما فور �إبر�م �لتفاق. ويجوز للطرفني �أن 

يتفقا على �إرجاء نفاذ �حلق �ل�شماين �إىل وقت لحق، لكنهما يف �لعادة ل يفعالن ذلك. وعلى �أي حال ل 

ي�شتطيع �لطرفان �أن يتفقا على وقت نفاذ �شابق للوقت �لذي يتو�شالن فيه فعليا �إىل �تفاقهما.

25- ومن �ل�رشوري �أي�شا حتديد �لوقت �لذي يبد�أ فيه �رشيان �حلق �ل�شماين على �ملوجود�ت �ملعّينة 

�لتي ترهن. وهنا ل بد من �لتمييز بني موجود�ت �ملانح �حلالية و�ملوجود�ت �لآجلة )�أي �ملوجود�ت �لتي 

�شتُنتج �أو �شيح�شل عليها �ملانح بعد �لتو�شل �إىل �لتفاق �ل�شماين(. فعندما ين�ض �لتفاق �ل�شماين على 

�أو �شالحية رهنها، يف �لوقت �لذي يتو�شل فيه  �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت للمانح حقوق فيها، 

�لطرفان �إىل �تفاقهما، يكون �حلق �ل�شماين نافذ� فيما بني �لطرفني فيما يتعلق بتلك �ملوجود�ت �عتبار� 

من ذلك �لوقت، ما مل يتفق �لطرفان �أي�شا على �إرجاء �لنفاذ فيما يتعلق ببع�ض تلك �ملوجود�ت �أو كلها. 

�إل �أنه عندما ين�ض �لتفاق �ل�شماين على �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت يتوقع �ملانح �أن يكت�شب حقوقا 

فيها، �أو �أن تكون لديه �شالحية رهنها، يف �مل�شتقبل، ل يكون �حلق �ل�شماين نافذ� بني �لطرفني فيما 

يتعلق بتلك �ملوجود�ت �إل �عتبار� من �لوقت �لذي يح�شل فيه �ملانح على حقوق يف تلك �ملوجود�ت �أو 
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�حلق يف رهنها. وهنا �أي�شا يجوز للطرفني �أن يتفقا على �إرجاء وقت �لنفاذ �إىل ما بعد �لوقت �لذي يتم 

فيه �لتح�شل فعليا على �ملوجود�ت �لآجلة )�نظر �لتو�شية 13 و�لفقر�ت 51 �إىل 55 �أدناه(.

3-  عنا�رش �لتفاق �ل�شماين �لأ�شا�شية

26- تختلف �لنظم �لقانونية من حيث �لعنا�رش �ملو�شوعية �لتي يجب �أن يت�شمنها �لتفاق �ل�شماين لكي 

يكون نافذ� بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. ومع ذلك فبع�ض هذه �لعنا�رش �شائع يف معظم �لنظم �لقانونية. 

فمثال ت�شرتط �لدول عادة �أن يتوفر يف �لتفاق �ل�شماين ما يلي: )�أ( �أن يحدد هوية �لطرفني؛ )ب( �أن 

يبني �للتز�م �مل�شمون؛ )ج( �أن يبني �ملوجود�ت �لتي �شرُتهن؛ )د( �أن يج�ّشد بو�شوح نية �لطرفني �إن�شاء 

حق �شماين. وتفر�ض بع�ض �لدول �أي�شا ��شرت�طا باأن يبنيِّ �لتفاق �ل�شماين �ملبلغ �لأق�شى �لذي ميكن 

�أن يُطالَب به مبقت�شى �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

27- ويف حني يجب حتديد �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون حتديد� دقيقا، تختلف من دولة �إىل �أخرى درجة 

يحتوي  �أن  ي�شرتط  �لدول  فبع�ض  �ملرهونة.  و�ملوجود�ت  �مل�شمون  �للتز�م  يف حتديد  �ملطلوبة  �لدقة 

�لتفاق �ل�شماين على و�شف تف�شيلي لكل من �ملوجود�ت �ملنفردة �لتي �شرُتهن باحلق �ل�شماين. ومزية 

�لو�شف �ملحدد هي �ليقني، لكن عيبه هو عدم �ملرونة يف معاجلة معامالت متويلية هامة تتعلق بكميات 

متغرية من �للتز�مات �مل�شمونة وجمموعات متغرية من �ملوجود�ت �ملرهونة، ت�شمل �ملوجود�ت �لآجلة 

�أو �مل�شتحقات  )مثل �لت�شهيالت �لئتمانية �ملتجددة �لتي ي�شتند فيها مبلغ �لئتمان �إىل قيمة �ملخزون 

يف �أي وقت معنّي(. وعلى �أي حال، ف�شو�ء �قت�شت �لت�رشيعات �أم مل تقت�ض حتديد هوية �لطرفني وعلى 

و�شف �للتز�م �لذي ير�د �شمانه و�ملوجود�ت �لتي ير�د رهنها ب�شفتها �حلد �لأدنى ملحتويات �لتفاق 

ب�شاأن نطاق  �لعنا�رش يف �لتفاق �ل�شماين نز�عات  �أن ترتتب على عدم معاجلة هذه  �ل�شماين، ميكن 

�ملوجود�ت �ملرهونة و�للتز�م �مل�شمون، ما مل يت�شنَّ حتديد �لعنا�رش �لناق�شة بو�شيلة �أخرى.

28- ويف بع�ض �لدول يجب �أن يبني �لتفاق �ل�شماين �أي�شا بتف�شيل كبري عدد� من �مل�شائل �لإ�شافية 

مبو��شيع  �لإ�شافية  �مل�شائل  هذه  تت�شل  �أن  وميكن  �مل�شمون.  و�لد�ئن  �ملانح  بني  �لعالقة  �لتي حتكم 

مثل و�جب �لعناية من جانب �لطرف �لذي توجد يف حيازته �ملوجود�ت �ملرهونة، و�لإقر�ر�ت �ملتعلقة 

باملوجود�ت �ملرهونة، وحق �ملانح يف �لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة، وو�جبات �ملانح فيما يتعلق باأي 

�أنه يف دول �أخرى ل تكون نف�ض هذه �لتفا�شيل  عائد�ت جُتنى من هذ� �لت�رشف، وما �إىل ذلك. بيد 

�إلز�مية وميكن، يف حال عدم وجود ن�ض يف �لتفاق �ل�شماين يتناولها، تطبيق قو�عد �حتياطية من �أجل 

تو�شيح �لعالقة بني �لأطر�ف )فيما يتعلق بحقوق طريف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما، �نظر �لف�شل 

�ل�شاد�ض؛ وفيما يتعلق مب�شائل �إنفاذ �حلق �ل�شماين، �نظر �لف�شل �لثامن(.

�ملحتوى  تف�شيلية حتكم  متطلبات  تفر�ض  ل  �مل�شمونة  للمعامالت  نظم ع�رشية عديدة  29- وهناك 

�لر�أي  �لنظم  هذه  تتبنى  ذلك  من  وبدل  �لطرفني.  بني  لنفاذه  �ل�رشوري  �ل�شماين،  لالتفاق  �لإلز�مي 

�لذي مفاده �أن ترويج �لئتمان �مل�شمون يتي�رش على �أف�شل وجه باإتاحة حرية ت�رشف و��شعة للطرفني 

لت�شميم �تفاقهما. ولكي يكون �لتفاق �ل�شماين نافذ� بني �لطرفني، ل يتعني �أن يُبني �شوى حد �أدنى 

من  �ألف-7  �إىل  �ألف-5  �لأبو�ب  يف  �لإي�شاح  من  �ملتطلبات مبزيد  هذه  بتناول  ورهنا  �ملعلومات.  من 

نية  يوؤكد �رش�حًة  ماد�م  �لطرفني  بني  نافذ�  �ل�شماين  �لتفاق  يكون  باأن  �لدليل  يو�شي  �لف�شل،  هذ� 
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�لطرفني �إن�شاء حق �شماين، ويعنّي على وجه �لتحديد �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، ويبني �للتز�م �مل�شمون 

و�ملوجود�ت �ملر�د رهنها )�نظر �لتو�شية 14(.

4-  �شكل �لتفاق �ل�شماين

�ل�شماين  �لتفاق  ب�شكل  �خلا�شة  �ملتطلبات  ب�شاأن  خمتلفة  مو�قف  �أي�شا  �لقانونية  �لنظم  30- تتخذ 

�تفاق �شماين  �لقانونية وجود  �لنظم  بع�ض  ت�شرتط  وبوجه خا�ض، ل  �ملتطلبات.  ووظيفة هذه  �لنافذ 

مكتوب، بينما ت�شرتط نظم قانونية �أخرى وجود نوع ما من �أنو�ع �لكتابة. ويف دول قليلة، تكفي كتابة 

ب�شيطة ودون توقيع. �أما يف دول �أخرى فتلزم كتابة موقع عليها. ويف دول �أخرى غري هذه وتلك يجب 

�أن يكون �لتفاق �ل�شماين م�شتند� مكتوبا وموثقا �أو م�شتند� معادل. ويف �لعادة، توؤدي �لكتابة وظيفة 

تنبيه �لطرفني �إىل �لعو�قب �لقانونية �ملرتتبة على �تفاقهما و�إثبات �لتفاق وت�شمن، يف حالة �مل�شتند�ت 

�ملوثقة، حماية �لأطر�ف �لثالثة من تقدمي تاريخ �لتفاق �ل�شماين على �شبيل �لحتيال. وميكن �أن يخدم 

�ل�شكل �لكتابي �أي�شا �أغر��شا �أخرى �إىل جانب كونه �رشطا من �رشوط �لنفاذ بني �لطرفني. فهو مثال، يف 

دول عديدة، �رشط للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ولالأولوية بني �ملطالبني �ملتناف�شني. ويف �لعديد من هذه 

�لدول، ميكن �أن يكون �ل�شكل �لكتابي �أي�شا �رشطا للح�شول على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �أو لال�شتظهار 

بالتفاق �ل�شماين يف حالة �لإنفاذ، يف �إطار �إجر�ء�ت �لإع�شار �أو خارجها.

باحلقوق  يتعلق  فيما  عمومية  �شلطة  من  �شادرة  �لتاريخ  تثبت  �شهادة  تلزم  �لدول،  بع�ض  31- ويف 

�ل�شمانية غري �حليازية، با�شتثناء �لقرو�ض مببالغ �شغرية �لتي ي�شمح فيها بالإثبات بو��شطة �شهود. ومع 

�أن هذ� �لت�شديق قد يعالج م�شكلة تقدمي �لتاريخ على �شبيل �لحتيال، فهو ميكن �أن يثري م�شكلة فيما 

يتعلق بالوقت و�لتكلفة �لالزمني للمعاملة. ويف نظم قانونية �أخرى، يلزم �لت�شديق على �لتاريخ �أو توثيق 

�لتفاق �ل�شماين فيما يتعلق باأنو�ع خمتلفة من �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية )�نظر، مثال، �ملو�د 65 

و70 و94 و101 من �لقانون �ملوّحد لتنظيم �شوؤون �لأور�ق �ملالية �لذي و�شعته منظمة مو�ءمة قو�نني 

�لأعمال يف �أفريقيا(. ويف بع�ض تلك �لدول، يلزم هذ� �لت�شديق بدل من �لت�شجيل. �إل �أنه عندما يكون 

�لت�شجيل لزما، ل يُ�شرتط ت�شديق �إ�شايف على تاريخ �لتفاق �ل�شماين.

32- ويف دول عديدة، وحر�شا على توفري �لوقت و�لتكاليف، تُبقى متطلبات �ل�شكل �لإلز�مية يف حد 

�أدنى. فتكفي �لكتابة �لب�شيطة )�لتي ت�شمل، مثال، �لأحكام و�ل�رشوط �لعامة �لو�ردة يف فاتورة( ما د�مت 

تدل، �إما مبفردها �أو مقرتنة مبجرى ت�رشفات �لطرفني، على نية �ملانح �أن مينح حقا �شمانيا. وهذ� هو 

�ملوقف �ملو�شى به يف �لدليل، �ت�شاقا مع فكرة تب�شيط عملية �إن�شاء �حلق �ل�شماين بقدر �لإمكان، حيث 

�إن هذ� �لتب�شيط هو �أحد �أهد�ف �لدليل �لرئي�شية )�نظر �لفقرة �لفرعية )ج( من �لتو�شية 1، و�لتو�شية 

15(. وت�شمل �لكتابة �خلطابات �لإلكرتونية )�نظر �لتو�شية 11(.

33- و�لعديد من �لدول �لتي ت�شرتط عموما �أن يربم �لتفاق �ل�شماين كتابة �أو �أن يثبت كتابة ي�شمح 

للموجود�ت  �لفعلية  �حليازة  بنقل  م�شحوبا  �لطرفني  بني  �لتفاق  فيها  يكون  �لتي  �حلالت  با�شتثناء 

�ملرهونة �إىل �لد�ئن �مل�شمون. ففي هذه �حلالة يجوز �أن يكون �لتفاق �ل�شماين �شفويا ويو�شي �لدليل 

باتباع هذ� �لنهج )�نظر �لتو�شية 15(. غري �أنه �إذ� �أُن�شئ �حلق �ل�شماين باتفاق �شفوي وبنقل �حليازة 

ثم رغب �لد�ئن �مل�شمون، يف وقت لحق، يف �لتخلي عن �حليازة، �شيلزم �إبر�م �تفاق كتابي لكي ي�شتمر 

�آثار هذه �مل�شاألة فيما يتعلق  �إعادة �حليازة �إىل �ملانح )لالطالع على  �حلق �ل�شماين يف �لوجود بعد 
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بالنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�لفقر�ت 120-122 و157 و158(.

5-  طرفا �لتفاق �ل�شماين

34- �لتفاق �ل�شماين هو �تفاق بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. ومبا �أن �لنتيجة �ملحتملة لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين هي �أن �لد�ئن �مل�شمون قد ي�شتويل على �ملوجود�ت �ملرهونة ويت�رشف فيها، فاإن معظم �لدول 

يعترب �أن �إن�شاء �حلق �ل�شماين هو فعل من �أفعال �لت�رشف. ولهذ� �ل�شبب، ت�شرتط تلك �لدول �أن تكون 

ملانح �حلق �ل�شماين �لأهلية �لقانونية للتخلي عن �ملوجود�ت �لتي يُن�شاأ فيها �حلق �ل�شماين. ويف حالة 

�لأ�شخا�ض �لطبيعيني، يعني ذلك �شمنا �أن تنطبق �نطباقاً تاماً �لقو�عد �ملتعلقة بالق�رّش وذوي �لأهلية 

�ملنقو�شة. وفيما يتعلق باملن�شاآت �لتجارية، يعني ذلك �أن تنطبق �للو�ئح �ملتعلقة بالقرت��ض وما ي�شابهها 

من قيود.

35- ويفر�ض بع�ض �لدول قيود� �إ�شافية على �شالحية �أ�شخا�ض معّينني لإن�شاء �أنو�ع معّينة من �حلق 

�ل�شماين، ولكن هذه �لقيود �لإ�شافية تت�شل عادة باأنو�ع �ملوجود�ت �لتي ميكن �أن يرهنها �ملانح �أو 

�أنو�ع �حلقوق �ل�شمانية �لتي يجوز �إن�شاوؤها يف هذه �ملوجود�ت. ويتخذ �لدليل موقف �أنه ل ينبغي �أن 

تكون هناك قيود على �أهلية �ملانحني لإن�شاء حق �شماين يف موجود�تهم �ملنقولة، �إل �إذ� كانت �لقو�نني 

�لعامة للدول تن�ض على قيود على �أهلية �ملانحني للتخلي عن �ملوجود�ت )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة 

�لفرعية )ب((.

�لذي يجري �شمانه،  باللتز�م  �ملدين  �أي�شا  �ل�شماين هو  36- ويف معظم �حلالت يكون مانح �حلق 

ولكن ل يلزم �أن يكون هذ� هو �حلال بال�رشورة. فالعديد من �لدول ي�شمح ل�شخ�ض ثالث باأن مينح حقا 

�شمانيا يف موجود�ته ل�شالح �ملدين. فمثال ميكن �أن مينح �لأبو�ن حقا �شمانيا يف موجود�تهم ل�شمان 

�لتز�م تعاقد عليه �بنهما �أو، وهذ� �أ�شيع، ميكن �أن متنح �ل�رشكة �لأم حقا �شمانيا يف موجود�تها ل�شمان 

�لتز�م �رشكتها �لفرعية. ويف هذه �حلالت يكون �ل�شخ�ض �لثالث ولي�ض �ملدين باللتز�م �مل�شمون هو 

�ملانح مبوجب �لتفاق �ل�شماين، وهو �لذي يجب �أن ميتلك �لأهلية �لالزمة. وبعبارة �أخرى، ميكن �أن 

تكون للمدين �لأهلية لقطع �للتز�م ولكن ل تكون له �لأهلية ملنح �حلق �ل�شماين. ف�شال عن ذلك، وحتى 

�إذ� كانت للمدين �لأهلية ملنح �شمان يف موجود�ته وكان �ل�شخ�ض �لثالث �لذي يرغب يف �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين يف موجود�ته ل ميتلك �لأهلية لذلك، ل ميكن �إن�شاء �حلق �ل�شماين.

37- وب�شاأن من يجوز �أن يكون د�ئنا م�شمونا، �تُّبعت تقليديا عدة نهوج. فبع�ض �لدول يعترب �حلقوق 

بع�ض  تلك �حلقوق. فمثال يف  ت�شتفيد من  �أن  �لتي ميكن  �لد�ئنني  فئة  ويحد من  ��شتثناء،  �ل�شمانية 

تاأخذ �ل�شمان ولكن ل يخّول للد�ئنني �لآخرين )�لحتاد�ت �لئتمانية  باأن  يُ�شمح للم�شارف  �حلالت 

�لتعاونية و�رشكات �لتاأمني و�شناديق �ملعا�شات �لتقاعدية و�ملقر�شني �خل�شو�شيني( �أن يفعلو� ذلك. ويف 

دول �أخرى ل يجوز �أن تاأخذ �أنو�عا معّينة من �حلق �ل�شماين �إل �أنو�ع معّينة من �لد�ئنني )�ل�شمان �لذي 

ياأخذه �ملقر�شون ومالكو �لعقار�ت و�ل�شاحنون، مثاًل(. ويف وقت �أقرب، �ختار معظم �لدول نظما توفر 

قو�عد و�حدة جلميع �أنو�ع �لد�ئنني. فال�شماح جلميع مقدمي �لئتمان باأخذ �ل�شمان ب�رشوط مت�شاوية 

يي�رش �لتناف�ض �حلقيقي على �لئتمان، على �أ�شا�ض �ل�شعر، ويخف�ض تكلفة �لئتمان للمانحني. وعالوة 

كبرية جماعيا من عدة  مُتنح قرو�ض  �ملعقدة، عندما  �ملعامالت  �لعديد من  ذلك، قد يحدث يف  على 
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مقر�شني )مثال، �لقرو�ض �مل�شرتكة(، �أن ل يكون �لد�ئن مبوجب �لتفاق �ل�شماين هو �ملقر�ض �لوحيد، 

�أو ل يكون مقر�شا على �لإطالق، و�إمنا يكون طرفا ثالثا يت�رشف كوكيل �أو �أمني ويحوز �حلق �ل�شماين 

نيابة عن جميع �ملقر�شني. ويتخذ �لدليل، �ت�شاقا مع هدفه �ملتمثل يف ترويج �لئتمان �مل�شمون، موقف 

�أنه ل ينبغي �أن تكون هناك �أي قيود على �أنو�ع �لد�ئنني �لذين يجوز �أن يح�شلو� على حق �شماين. فمثال 

ينبغي �أن تكون للمقر�شني، �ملحليني و�لأجانب و�مل�شارف و�رشكات �لتاأمني و�شناديق �ملعا�شات �لتقاعدية 

و�شائر �ملقر�شني نف�ض �حلقوق، ول ينبغي �أن يكون �أي نوع من �ل�شمان متاحا لنوع معنّي و�حد فقط 

من �لد�ئنني )كالبائع �أو �ملوؤجر( مع ��شتبعاد �لأنو�ع �لأخرى من �لد�ئنني )كاملقر�ض( )�نظر �لتو�شية 2، 

�لفقرة �لفرعية )ب((.

6-  �للتز�مات �مل�شمونة بالتفاق �ل�شماين

38- �حلقوق �ل�شمانية تابعة لاللتز�م �لذي ت�شمنه، وتتوقف على ذلك �للتز�م. وهذ� يعني �أن �شحة 

�لتفاق �ل�شماين و�أحكامه يتوقفان على �شحة �لتفاق �ملن�شئ لاللتز�م �مل�شمون و�أحكامه. وفيما يتعلق 

على وجه �خل�شو�ض مبعامالت �لقرو�ض �ملتجددة، يكون �حلق �ل�شماين تابعا مبعنى �أنه، على �لرغم 

لف �ملقبلة و�للتز�مات �ملتغرية، فهو ل ميكن �إنفاذه �إذ� مل تُدفع دفعة من  من �أنه ميكن �أن ي�شمن �ل�شُّ

�لقر�ض. وعالوة على ذلك، فبعد �أن يقّدم �لقر�ض ل ميكن �إنفاذ �حلق �ل�شماين مبا يتجاوز مبلغ �للتز�م 

�مل�شتحق فعال يف وقت �لإنفاذ.

39- ويف بع�ض �لنظم �لقانونية ل يجوز �أن تتعلق �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية �إل باأنو�ع حمددة 

من �للتز�مات مبينة يف �لت�رشيعات )منها، مثال، �لقرو�ض �ملقّدمة ل�رش�ء �ل�شيار�ت �أو �لقرو�ض �ملقّدمة 

�إىل �ملز�رعني(. ويف �لدول �لتي لديها نظام عام للحقوق �ل�شمانية �حليازية وغري �حليازية، ل توجد 

قيود من هذ� �لقبيل. وهذ� �لنهج �ل�شامل ميكن �أن ين�رش �ملنافع �لرئي�شية �مل�شتمدة من �لتمويل �مل�شمون 

)�أي �زدياد تو�فر �لئتمان مع �نخفا�ض تكلفته( على نطاق من �ملعامالت �أو�شع. و�إ�شافة �إىل ذلك، يعزز 

هذ� �لنهج �لت�شاق ومعاملة كل �لد�ئنني �مل�شمونني و�ملدينني على قدم �مل�شاو�ة. و�إذ� كانت هذه �لنظم 

�خلا�شة �رشورية لأ�شباب �جتماعية و�قت�شادية حمددة فيمكن �لتقليل من �لآثار �ل�شلبية �إىل �حلد �لأدنى 

�إذ� �أن�شئت هذه �لنظم بطريقة و��شحة و�شفافة وُق�رشت على نطاق �شيق من �ملعامالت.

40- و�لنظم �لقانونية �لتي ل تربط بني �أ�شكال معيَّنة من �حلقوق �ل�شمانية و�أنو�ع معيَّنة من �للتز�مات 

ل حتد يف �لعادة من �أنو�ع �للتز�م �لتي يجوز منح حق �شماين ب�شاأنها. وعالوة على ذلك، فما مل يكن 

هناك نظام خا�ض للحقوق �ل�شمانية يف �أنو�ع معّينة من �للتز�م )مثال �لقرو�ض �لتي مينحها �ملقر�شون 

�أن ت�شمن. ونظر�  �أنو�ع �للتز�م �لتي ميكن  ب�شمان �لرهون(، ل ت�رشد �لدول عادة يف �لت�رشيعات كل 

للوترية �ل�رشيعة �لتي يجري بها �إن�شاء �أنو�ع جديدة من �للتز�مات �لئتمانية، �شيكون من �مل�شتحيل ��شرت�ع 

قائمة ح�رشية ل يتجاوزها �لزمن �رشيعا. غري �أن من �ل�شائع �أن تقدم �لدول قائمة �إر�شادية. وت�شمل هذه 

�لقائمة يف �لعادة �لتز�مات نا�شئة عن �لقرو�ض وعن �رش�ء �ل�شلع، مبا فيها �ملخزون و�ملعد�ت، بالئتمان.

ل�شمان  �شماين  �تفاق  �إن�شاء  ميكن  كان  �إن  ما  حيال  خمتلفة  مو�قف  �لقانونية  �لنظم  41- وتتخذ 

�للتز�مات �مل�رشوطة وكذلك �للتز�مات غري �مل�رشوطة، و�إىل �أي مدى ميكن ذلك. ففي �لعديد من �لدول، 

�أن يُ�شمن بحق �شماين �شوى  �أخرى ل يجوز  يجوز �شمان جميع �للتز�مات �مل�رشوطة، ولكن يف دول 

�للتز�مات �خلا�شعة ل�رشط ين�شاأ لحقا. و�إ�شافة �إىل ذلك، تختلف �لنظم �لقانونية �أي�شا ب�شاأن ما �إن 
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كان �للتز�م �مل�شمون يجب �أن يكون حمدد� �أم ل يلزم �شوى �أن يكون قابال للتحديد. و�أخري�، تتخذ �لدول 

مو�قف خمتلفة ب�شاأن ما �إن كان يجوز �إن�شاء �تفاق �شماين ل�شمان �لتز�مات �آجلة، و�إىل �أي مدى يجوز 

ذلك. كما �أنها تختلف ب�شاأن تعريف ما هو �للتز�م �لآجل فعال. فاللتز�مات �لآجلة، يف بع�ض �لنظم، 

هي �للتز�مات �لتي يُ�شفر عنها عقد مل يتفق عليه �لطرفان بعد. ويف نظم �أخرى، تعامل حتى �للتز�مات 

�ملتعاقد عليها ولكنها مل ت�شبح م�شتحقة بعد وقت �إبر�م �لتفاق �ل�شماين )لأن �لقر�ض مل يُدفع بعد �إىل 

�ملقرت�ض �أو لأن �لقر�ض يتعلق بت�شهيل مت�شل بقر�ض متجدد( معاملة �للتز�مات �لآجلة.

42- و�لتمييز بني �للتز�مات �حلالية و�للتز�مات �لآجلة هام يف �لنظم �لقانونية �لتي ل يجوز فيها، 

مبلغ  �إل حتى  يجوز �شمانها  �أو ل  �لآجلة،  �للتز�مات  �ملدين، �شمان  وبحماية  باليقني  تتعلق  لأ�شباب 

�أنه ي�شمل  �إذ� كانت غري حمّددة )مثال، عندما يبني يف �لتفاق �ل�شماين  �أو ل يجوز �شمانها  �أق�شى، 

"جميع �للتز�مات �حلالية و�لآجلة من �أي نوع �لتي قد تن�شاأ بني �لطرفني"(. ويف �لنظم �لقانونية �لتي 
تفر�ض حدود� على منح حقوق �شمانية ل�شمان �لتز�مات �آجلة، قد ل يكون بو�شع �ملدينني �أن ينتفعو� 

من معامالت معّينة، مثل ت�شهيالت �لقرو�ض �ملتجّددة �أو �لقرو�ض ب�رشوط قابلة لال�شتبد�ل. ويف نظم 

و�حد  �شماين  �تفاق  يكفي  �لنظم  تلك  ويف  قيد.  دون  �لآجلة  �للتز�مات  �شمان  �أخرى ميكن  قانونية 

ل�شمان كل من �للتز�مات �حلالية و�لآجلة. ونتيجة لذلك، ل ي�شتلزم كل متديد يف �أجل �لئتمان �أو زيادة 

يف مبلغه تعديل �حلق �ل�شماين �ملقابل له �أو حتى �إن�شاءه من جديد، مما يحتمل �أن يكون له �أثر �إيجابي 

على تو�فر �لئتمان وتكلفته. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �حلق �ل�شماين، و�إن جاز �إن�شاوؤه �شمانا للتز�م �آجل، 

فاإنه ل ميكن �إنفاذه �إل عندما ين�شاأ �للتز�م ويحدث تق�شري يف �ل�شد�د.

�لتفاق  يف  بها  �لتعبري  يجب  �لتي  �لطريقة  ب�شاأن  خمتلفة  ��شرت�طات  �لقانونية  �لنظم  43- وتفر�ض 

ي�شفا  باأن  �لطرفان  يُلزم  �لقانونية،  �لنظم  بع�ض  ففي  ومبلغه.  �مل�شمون  �للتز�م  نوع  عن  �ل�شماين 

�للتز�مات �مل�شمونة يف �تفاقهما بعبار�ت حمّددة. ومن �ل�رشوري، �أحيانا، و�شع حدٍّ �أق�شى للمبلغ �لذي 

�ض مبلغ �ل�شمان حتى يج�ّشد  ميكن �أن تُرهن به �ملوجود�ت ك�شمان لاللتز�م �مل�شمون، �أو حتى لكي يخفَّ

�لر�شيد �حلايل �مل�شتحق �لدفع عن ذلك �للتز�م. و�لفرت��ض هو �أن ذلك �لو�شف �أو �حلد يف م�شلحة 

�ملانح، لأن �ملانح �شيكون حمميا من فرط �ملديونية. وعالوة على ذلك، فالن�ض على حد �أق�شى للمبلغ 

�لذي ميكن به �إنفاذ �حلق �ل�شماين يتيح للمانح �أن يقدم �شمانا قويا للد�ئنني �لآخرين ب�شاأن مبلغ حق 

�مللكية غري �ملرهون �لذي لديه يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ونتيجة لذلك، تكون لدى �ملانح مرونة �أكرب يف 

�ل�شعي �إىل �حل�شول من مقر�ض �آخر على �ملزيد من �لئتمان �مل�شمون، ��شتناد� �إىل نف�ض �ملوجود�ت. 

غري �أن هذه �ملقت�شيات ميكن �أن توؤدي �إىل �حلد من مبلغ �لئتمان �ملتاح من �لد�ئن �لأ�شلي، �أو قد حتِمل 

�لد�ئنني على ذكر مبلغ يتجاوز كثري� �ملبلغ �لفعلي �لذي يو�فقون على �إقر��شه للمانح. و�إذ� حدث ذلك 

ف�شيرتتب عليه حرمان �ملانح من �لقدرة على �أن ي�شتخدم �لقيمة �لكاملة ملوجود�ته للح�شول على �ئتمان 

�إ�شايف من د�ئنه �حلايل �أو �ئتمان جديد مع د�ئنني �آخرين.

44- ويف �ملا�شي، كان معظم معامالت �لإقر��ض ينطوي على دفع �لئتمان مرة و�حدة. وفيما يتعلق 

بهذه �لأنو�ع من �لتمويل، ل تن�شاأ �شعوبة كبرية من �ملوقف �لذي يتخذه �لعديد من �لنظم �لقانونية و�لذي 

يجيز للمانح �أن يخف�ض، عند ت�شديد كل ق�شط منه، �ملبلغ �لأق�شى �لذي مُينح �ل�شمان يف حدوده. غري 

�أن �ملعامالت �لتمويلية �لع�رشية مل تعد يف كثري من �لأحيان من هذ� �لنوع. وبدل من ذلك، فهي تتوقع يف 

�أحيان كثرية دفع مبالغ يف �أوقات خمتلفة تبعا لحتياجات �ملانح )مثال، �لت�شهيالت �لئتمانية �ملتجددة 

�أ�شا�ض ح�شاب  �لتمويل على  �ل�شكل من  يتم ذلك  �أن  ل�رش�ء خمزون(. وميكن  �ملانح  �لتي يح�شل عليها 

�ض مع كل ق�شط ي�شدده  جار، يتغري ر�شيده يوميا. و�إذ� كان �ملبلغ �لأق�شى �ملبني لاللتز�م �مل�شمون يخفَّ

�ملانح، ف�شيثني ذلك �ملقر�شني عن تقدمي �ملزيد من �ل�ُشلف، ما مل مُينَحو� �شمانا �إ�شافيا. و�شتكون هذه 
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�إىل حد بعيد، لأنها �شتزيد من �لتكلفة و�لوقت �لالزمني للمانح لقتناء  �لنتيجة مت�شمة بعدم �لكفاءة 

�أن  ت�شرتط  �لتي  للدول  ينبغي  �ل�شبب، ل  �لتجارية. ولهذ�  �أعماله  لت�شيري  �لالزمة  �ملوجود�ت �جلديدة 

�ض �ملبلغ �ملبني لدى ت�شديد  يحتوي �لتفاق �ل�شماين على بيان للمبلغ �لأق�شى �أن ت�شرتط �أي�شا �أن يخفَّ

�لأق�شاط �ملدفوعة.

45- و�أخري�، حتاول نظم قانونية قليلة �أن تتحكم يف �لئتمان عن طريق فر�ض حدود للمبلغ �لذي ميكن 

�أن ترهن به �ملوجود�ت، يح�شب ب�شيغة ما. فمثال قد يحدد �ملبلغ �لأق�شى كن�شبة مئوية من �لئتمان 

�أو من �ملبلغ �لأق�شى �مل�شموح به  �إىل �ملانح )مثال، 125 يف �ملائة من �للتز�م �لأويل �ملدين به  �ملقّدم 

مبوجب ت�شهيل �ئتماين �أو من �ملبلغ غري �مل�شدد يف �أي وقت معنّي(. ول مفّر من �أن تكون هذه �لأنو�ع 

من �لقيود �لت�رشيعية �مل�شّبقة على �ملبلغ �ملر�د �شمانه �عتباطية، ويتعّذر عادة �شبطها بدقة كي تفي 

�ملنفردين. وف�شال عن ذلك فهي حتتاج عادة، يف حالة �للتز�مات  للمانحني  بالحتياجات �لئتمانية 

�ملتقلّبة، �إىل تعديالت م�شتمرة كي جت�ّشد �لتغري�ت �لتي حتدث يف �لعالقة �لئتمانية بني �ملانح و�لد�ئن 

�مل�شمون. بيد �أنه، يف هذه �حلالة �أي�شا، ل تنطبق هذه �لنتقاد�ت يف �حلالت �لتي يجوز فيها لطريف 

�لتفاق �ل�شماين �أن يتفاو�شا بحّرية على �ملبلغ �لأق�شى �لذي ترهن به �ملوجود�ت ويبقى فيها هذ� �ملبلغ 

ثابتا، على �لرغم من نق�شان �ملبلغ �مل�شتحق مبوجب �لتفاق �ل�شماين �أو تقلّبه.

46- ولكل �لأ�شباب �ملذكورة �أعاله، ل ت�شرتط نظم قانونية كثرية )منها نظم قانونية ت�شرتط �أن ين�ض 

�لتفاق �ل�شماين على مبلغ �أق�شى ترهن به �ملوجود�ت( �أو�شافا حمددة لاللتز�مات �مل�شمونة، وت�شمح 

للطرفني باأن يتفاو�شا بحّرية على �ملبلغ �ملر�د �شمانه. ويف هذه �لنظم �لقانونية، يجوز �أن يكون �للتز�م 

�لتفاق  �أ�شا�ض  على  للتحديد  قابال  �أو  وحمدد�  م�رشوط،  غري  �أو  م�رشوطا  �آجال،  �أو  حاليا  �مل�شمون 

�ل�شماين �أو �ل�شجالت �لتي يحتفظ بها �لطرفان، كلما لزم حتديده )كما هو �حلال، مثال، يف �لوقت 

�أو  �للتز�م �مل�شمون حمدد�  �أن يكون  وباملثل، يجوز  �ل�شماين(.  �لد�ئن �مل�شمون حقه  يُنِفُذ فيه  �لذي 

متقلّبا، ويجوز �أن ي�شمل جميع �ملبالغ �مل�شتحقة على �ملدين للد�ئن �مل�شمون. وبالنظر �إىل �لهدف �ملتمثل 

يف تي�شري �لئتمان �مل�شمون، يو�شي �لدليل بهذ� �لنهج �لو��شع �إز�ء �للتز�مات �لتي يجوز �أن ي�شمنها 

�حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 16(.

47- كما تتخذ �لدول مو�قف خمتلفة حيال ما �إن كان يجب ذكر �ملبلغ �لفعلي لاللتز�م �مل�شمون )مبا 

فيه �شعر �لفائدة، �أو تكلفة �ئتمانية �أخرى( يف �لتفاق �ل�شماين ذ�ته، وما �إن كان يجب �أن يُعربَّ عن ذلك 

�ملبلغ بعملة ما، ويف هذه �حلالة ما هي �لعملة �لتي يجب �لتعبري بها عنه. فمثال، ت�شرتط بع�ض �لدول �أن 

يبني �لتفاق �ل�شماين لي�ض فقط نوع �للتز�م �جلاري �شمانه بل �أي�شا مبلغه )�أي �ملبلغ �لفعلي لالئتمان 

�لذي يجري تقدميه(. ول ت�شرتط دول �أخرى �إل ذكر نوع �للتز�م، مع ترك �لتفا�شيل لتفاق �لقر�ض �أو 

�لئتمان. و�إ�شافة �إىل ذلك، ت�شرتط بع�ض �لدول �أن يُعربَّ عن �للتز�م بعملة ما )مثال، 000 100 يورو 

�أو 000 200 دولر(، بينما ت�شمح دول �أخرى للطرفني بالتعبري عن �للتز�م بال�شد�د كيفــــما �شاء� )مثال 

000 500 �أوقية من �لذهب(. ويف م�شتهل �لقرن �حلادي و�لع�رشين، ل تفر�ض دول كثرية �أي قيود على 

�لعملة �لتي يجوز �لتعبري بها عن مبلغ �للتز�م �مل�شمون غري �لقيود �ملنطبقة على �للتز�مات عموما.

�ملوجود�ت  يف  �لت�رشف  ويجري  مع�رش�(  ي�شبح  )�أو  �ملدين  جانب  من  تق�شري  يحدث  48- وعندما 

�ملرهونة، ميكن دفع �لعائد�ت بعملة )دولر �لوليات �ملتحدة، مثال( غري �لعملة �ملُعرّب بها عن �للتز�م 
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�مل�شمون )�ليورو، مثال(. ويف هذه �حلالت، يلزم حتويل �لعائد�ت �ملتاأتية من �لت�رّشف يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة بحيث يُعربَّ بنف�ض �لعملة عن �للتز�م �مل�شمون وتلك �لعائد�ت. غري �أن �شعر �ل�رشف يرتك عادة 

للعقد �لذي ين�شاأ منه �للتز�م �مل�شمون، وللقانون �ملنطبق )مثال، يف حال عدم وجود �تفاق، يُ�شتخدم �شعر 

�ل�رشف �ل�شائد يف �ملكان �لذي حتدث فيه �إجر�ء�ت �لإنفاذ �أو �لإع�شار(.

7-  �ملوجود�ت �خلا�شعة لتفاق �شماين

49- من �جلو�نب �لأ�شا�شية لالتفاق �ل�شماين حتديد �ملوجود�ت �لتي �شرُتهن باحلق �ل�شماين. ويُطلب 

من �لدول عادة �أن تعالج �أربع م�شائل منف�شلة لدى تقرير �لكيفية �لتي ينبغي بها حتديد �ملوجود�ت �لتي 

�شرتهن باحلق �ل�شماين. فامل�شاألة �لأوىل هي ما �إن كان يجوز �أن ين�ض �لتفاق �ل�شماين على �إن�شاء حق 

�شماين يف موجود�ت ل ميلكها �ملانح، �أو مل ميلكها بعد. و�مل�شاألة �لثانية هي ما �إن كان ينبغي �أن ل يُ�شمح 

برهن �أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت بحق �شماين. و�مل�شاألة �لثالثة هي كيف ميكن و�شف �ملوجود�ت )�أي ما 

�إن كان يجب و�شف كل منها على حدة �أم يجوز و�شفها و�شفا عاما(. و�أخري�، يجب على �لدول �أن تقّرر 

ما �إن كان ينبغي �أن يُ�شمح للمانح باإن�شاء حق �شماين ي�شمل عموما جميع موجود�ته )وهو حق �شماين 

ي�شّمى يف دول كثرية با�شم "رهن �ملن�شاآت" �أو "�لرهن �لعائم"(.

تتخذ  فالدول جميعها  �أ�شا�شية.  نقطة  �لت�شديد على  �لأربع،  �مل�شائل  قبل بحث هذه  �ملهم،  50- ومن 

موقف �أن طريف �لتفاق �ل�شماين يعتزمان، عندما حتدد �ملوجود�ت �لتي �شرتهن باحلق �ل�شماين، رهن 

�ملوجود�ت �إىل �ملدى �لكامل حلقوق �ملانح يف �ملوجود�ت. فمثال �إذ� كان �لتفاق �ل�شماين يرهن قطعة 

من �ملعد�ت ميلكها �ملانح فاإن ما يُرهن هو كامل حق �مللكية �لذي يتمتع به �ملانح. فاإذ� �زد�دت قيمة 

�ملوجود�ت خالل فرتة �رشيان �لتفاق �ل�شماين، تبقى �ملوجود�ت مرهونة بقيمتها �لكاملة يف حدود مبلغ 

�للتز�م غري �مل�شدد. و�ت�شاقا مع مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني )�نظر �لتو�شية 10(، يتاح د�ئما للطرفني �أن 

يُدرجا ن�شا يف �تفاقهما على �أن �ملوجود�ت �شرتهن جزئيا فقط )مثال، فقط �إىل حد م�شلحة غري جمز�أة 

تبلغ 50 يف �ملائة( �أو على �أن �ملوجود�ت �شرتهن مببلغ حمدود فقط )مثال، فقط بقيمتها يف وقت منح 

�حلق �ل�شماين(. �إل �أن �حلق �ل�شماين يرهن كامل �ملوجود�ت، وكامل حقوق �ملانح يف �ملوجود�ت، وكامل 

قيمة �ملوجود�ت يف �لوقت �لذي ي�شبح فيه من �ل�رشوري �إنفاذ �حلق �ل�شماين، ما مل يدرج �لطرفان 

ن�شا حمدد� على غري ذلك.

)�أ( �ملوجود�ت �لآجلة

51- يف معظم �لنظم �لقانونية يجب �أن يكون �ملانح هو مالك �ملوجود�ت �ملر�د رهنها �أو �أن يكون لـه 

حق ملكية حمدود )مثل حق �ل�شتخد�م( يف �ملوجود�ت �ملرهونة. �أي �أنه ل ميكن �إبر�م �لتفاق �ل�شماين 

فور�  يبعث  وهذ�  ي�شملها.  �أنه  �لتفاق  يرد يف  �لتي  �ملوجود�ت  بالفعل يف  للمانح حقوق  تكون  �أن  �إىل 

�إل  للمانح  )�أ( موجود�ت لي�ض  �أن ي�شمل �لتفاق �ل�شماين ما يلي:  بالو�شع  �إذ� كان  �لت�شاوؤل عما  على 

حق تعاقدي فيها )فمثال، يف كثري من �لنظم �لقانونية لي�شت للم�شتاأجر �أي حقوق ملكية يف �ملوجود�ت 

�ملوؤجرة(؛ و)ب( �ملوجود�ت �لآجلة )�أي �ملوجود�ت �لتي يحتازها �ملانح �أو �ملوجود�ت �لتي قد تن�شاأ بعد 

�إبر�م �لتفاق �ل�شماين(.



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  78

52- وتنطلق معظم �لدول، لدى تناول هاتني �مل�شاألتني، من مبد�أ �أنه ل ميكن للمانح �أن مينح �لد�ئن 

�مل�شمون حقوقا �أكرث من �حلقوق �لتي ميلكها �ملانح �أو قد يكت�شبها يف �مل�شتقبل )من ل ميلك ل يُعِطي(. 

وهذ� يعني �أنه �إذ� مل يكن للمانح �شوى حق تعاقدي ل�شتخد�م �ملوجود�ت فاإن �أي حق �شماين مينحه ل 

ميكن �أن يرهن حقه �لتعاقدي يف �ل�شتخد�م. فمثال، ل يجوز مل�شتاأجر �أن ين�شئ حقا �شمانيا يف حقوقه 

كم�شتاأجر �إل مبقت�شى �تفاق �لإيجار ولي�ض يف �ملوجود �ملوؤجر مبا�رشة. ورهنا بالقو�عد �لتي تعتمدها 

�لدول ب�شاأن مدى �لتف�شيل �لالزم لو�شف �ملوجود�ت �ملرهونة يف �لتفاق �ل�شماين، يعني ذلك �أن �لتفاق 

�ل�شماين يجب �أن يحّدد �ملوجود�ت على �أنها حقوق �ملانح كم�شتاأجر مبوجب عقد �لإيجار، ل على �أنها 

�ملوجود �ملوؤجر ذ�ته. كما �أنه يعني باملثل �أنه �إذ� مل يكن للمانح �إل حق حمدود يف �ملمتلكات )حق �لنتفاع 

مثال( فاإن �حلق �ل�شماين لن يرَهن �إل حق �لنتفاع. 

53- وتو�جه �لدول بقدر متز�يد م�شاألة ما �إن كان بالو�شع �أن ي�شمل �لتفاق �ل�شماين �ملوجود�ت �لآجلة. 

ويف بع�ض �لدول، ل يجوز ��شتخد�م �ملوجود�ت �لآجلة، �أيا كان نوعها، ك�شمان. وي�شتند هذ� �لنهج جزئيا 

�إىل مفاهيم تقنية يف قانون �مللكية )مثال، ما ل يوجد ل ميكن �أن يُنقل �أو يُرهن(. كما �أنه ي�شتند �إىل 

�شاغل مفاده �أن �ل�شماح بت�رشفات و��شعة �لنطاق يف �ملوجود�ت �لآجلة قد يوؤدي، عن غري ق�شد، �إىل 

�إفر�ط �ملديونية، و�إىل جعل �ملانح معتمد� �عتماد� مفرطا على د�ئن و�حد، مبا مينع �ملانح من �حل�شول 

على �ئتمان م�شمون �إ�شايف من م�شادر �أخرى. وهناك حجة �أخرى تثار حلظر �إن�شاء حقوق �شمانية يف 

�ملوجود�ت �لآجلة، وهي �أنه �إذ� �ُشمح بهذه �حلقوق فقد يقلل ذلك بقدر كبري من �إمكانية ح�شول د�ئني 

�ملانح غري �مل�شمونني على �شد�د مطالباتهم. غري �أنه ل ينبغي �لتذّرع مبفاهيم تقنية يف قانون �مللكية 

لإقامة عقبات �أمام تلبية �حلاجة �لعملية ل�شتخد�م �ملوجود�ت �لآجلة ك�شمان للح�شول على �ئتمان. 

وعالوة على ذلك فاملانحون �لتجاريون ي�شتطيعون حماية م�شاحلهم باأنف�شهم ولي�شو� يف حاجة �إىل قيود 

قانونية على قابلية �حلقوق يف �ملوجود�ت �لآجلة للنقل. وف�شال عن ذلك فاإن �ل�شماح برهن �ملوجود�ت 

�لآجلة يتيح للمانحني �لذين لهم موجود�ت حالية غري كافية �أن يح�شلو� على �لئتمان، وهذ� يحتمل �أن 

يعّزر �أعمالهم �لتجارية و�أن يعود بالنفع على جميع �لد�ئنني، ومن بينهم �لد�ئنون غري �مل�شمونني. و�إذ� 

كان هناك مانحون معّينون قد يحتاجون �إىل حماية من رهن �ملوجود�ت �لآجلة رهنا غري حكيم، فينبغي 

�أن يكون ذلك م�شاألة تتناولها قو�نني �أخرى، مثل قانون حماية �مل�شتهلك.

54- ويجوز، يف نظم قانونية �أخرى، �أن يتفق �لطرفان على �إن�شاء حق �شماين �شريهن موجود�ت �آجلة. 

ويف هذه �حلالت، ين�شاأ �حلق �ل�شماين يف وقت �لتفاق بني �لطرفني، ولكن �حلق �ل�شماين ل يرهن 

�ملوجود�ت �لآجلة فعليا حتى ي�شبح �ملانح مالكها �أو تدخل هذه �ملوجود�ت حيز �لوجود. وتاأخذ �تفاقية 

�لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات بهذ� �لنهج )�نظر �ملادة 8، �لفقرة 2، و�ملادة 2، �لفقرة �لفرعية )�أ((. 

و�ل�شماح با�شتخد�م �ملوجود�ت �لآجلة ك�شمان لالئتمان �أمر هام، ل �شيما ل�شمان �ملطالبات �لتي تن�شاأ 

يف �إطار معامالت �لقرو�ض �ملتجددة �مل�شمونة مبجموعة متجددة من �ملوجود�ت. و�ملوجود�ت �لتي عادة 

ما تطّبق عليها هذه �لتقنية ت�شمل �ملخزون، �ملعّد بطبيعته للبيع و�ل�شتبد�ل، و�مل�شتحقات، �لتي ي�شتعا�ض 

�تفاق  ي�شمل  �أن  �إمكانية  هي  �لنهج  لهذ�  �لرئي�شية  و�ملزية  جديدة.  مب�شتحقات  بعد حت�شيلها،  عنها، 

�شماين و�حد جمموعة متغرية من �ملوجود�ت �لتي ينطبق عليها �لو�شف �لو�رد يف �لتفاق �ل�شماين. 

وبغري ذلك �شيلزم تعديل �لتفاقات �ل�شمانية ب�شفة م�شتمرة �أو �لدخول يف �تفاقات �شمان جديدة، وهذه 

نتيجة �شتوؤدي �إىل �زدياد تكاليف �ملعامالت ونق�شان مقد�ر �لئتمان �ملتاح، ل �شيما يف حالة ت�شهيالت 

�لئتمان �ملتجدد.

�لتفاق  ين�ض  �لآجلة. وحيثما  �ملوجود�ت  ي�شمل  �أن  يجوز  �ل�شماين  �لتفاق  باأّن  �لدليل  55- ويو�شي 

�ل�شماين على �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت تكون للمانح، وقت �إبر�م �لتفاق �ل�شماين، حقوق فيها 
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�أو �شالحية رهنها، ين�شاأ �حلق �ل�شماين يف هذه �ملوجود�ت وقتئذ. �إل �أنه حيثما ين�ض �لتفاق �ل�شماين 

على �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت يتوقع �ملانح �حل�شول م�شتقبال على حقوق فيها �أو على �شالحية 

رهنها، فاإن �حلق �ل�شماين ين�شاأ عندئذ �إذ� ح�شل �ملانح، وعندما يح�شل، على هذه �حلقوق �أو على 

�شالحية �لرهن )�نظر �لتو�شيتني 13 و17(.

)ب( �ملوجود�ت �مل�شتثناة

56- يف بع�ض �لنظم �لقانونية، توجد قو�نني خا�شة باأنو�ع معّينة من �حلقوق �ل�شمانية تفر�ض قيود� 

على �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي يجوز ��شتخد�مها ك�شمان، �أو على �جلزء من قيمة �ملوجود�ت �لذي يجوز 

�إن�شاء  باأ�شباب تتعلّق بال�شيا�شات �لعمومية، ذلك �لذي مينع  رهنه. ومن �لأمثلة على �لقيد �لذي يربَّر 

حق �شماين يف ��شتحقاقات �لعمالة )كالأجور و�ملعا�شات �لتقاعدية مثال( �لتي تقل قيمتها عن حد �أدنى 

�أن  �أخرى، تُفر�ض قيود على �لأغر��ض �لتي يجوز لفئات معّينة من �ملانحني  معنّي. ويف نظم قانونية 

ين�شئو� حقا �شمانيا يف موجود�تهم من �أجلها. فمثال، ل يُ�شمح للمانحني باأن ين�شئو� حقا �شمانيا يف 

�ل�شلع �ملنـزلية ما مل يُن�شاأ �حلق �ل�شماين لتاأمني �شد�د ثمن �رش�ء تلك �ملوجود�ت. ويف نظم قانونية غري 

هذه وتلك، تكون لبع�ض �ملانحني �أهلية حمدودة لإن�شاء �أنو�ع معّينة من �حلقوق �ل�شمانية. ويف بع�ض 

�لنظم �لقانونية، على �شبيل �ملثال، قد مُينع من ل يديرون من�شاأة جتارية من منح حقوق �شمانية غري 

وباملثل قد ل  �لوفاء(.  نوع رهن  �أن مينحو� حقوقا �شمانية حيازية )من  �شوى  لهم  حيازية، ول يجوز 

يُ�شمح لنف�ض هوؤلء �لأ�شخا�ض باأن مينحو� حقا �شمانيا يف موجود�ت �آجلة �أو حقا �شمانيا يف فئة من 

�ملوجود�ت. �أي �أنه ل يجوز لهم �إن�شاء حقوق �شمانية �إّل يف موجود�تهم �لقائمة و�إل حيثما يو�شف كل 

من تلك �ملوجود�ت على حدة.

غري  �لنتيجة  �أي�شا  عليها  ترتتب  �ملانحني،  حماية  منها  يق�شد  ما  عادة  �لتي  �لقيود،  هذه  57- وكل 

�لئتمان.  على  للح�شول  ملوجود�تهم  �لكاملة  �لقيمة  ��شتغالل  من  �ملانحني  منع  يف  �ملتمثلة  �ملق�شودة 

ولذلك يجب �أن يُو�َزن بعناية بني �لآثار �لإيجابية و�ل�شلبية لهذه �لقيود. ويقيم بع�ض �لنظم �لقانونية هذ� 

�لتو�زن ل باإدر�ج هذه �لقيود يف �لت�رشيعات �لعامة �لتي تن�شئ نظام �حلقوق �ل�شمانية بل ب�شوغ قو�عد 

�إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية وتُدرج يف ت�رشيع خا�ض )مثل ت�رشيع حماية  حمددة ت�شع قيود� منا�شبة على 

�مل�شتهلكني(. ومزية هذ� �لنهج �أنه ميّكن �لدول من ت�شميم هذه �لقيود باأ�شلوب موّجه يعزز �لأهد�ف 

�ل�شيا�شاتية �ملت�شلة مبا�رشة بحماية �ملانحني �لذين يُعتربون بحاجة �إىل هذه �حلماية.

)ج( حتديد �ملوجود�ت يف �لتفاق �ل�شماين

58- يف بع�ض �لنظم �لقانونية، يلزم �أن تُعنّي �ملوجود�ت �ملرهونة تعيينا حمدد� يف �لتفاق �ل�شماين. 

ويف حني �أن �لق�شد من هذ� �ل�شرت�ط هو حماية �ملانح من �لإفر�ط يف �للتز�م مبوجود�ته للد�ئنني 

�مل�شمونني، فاإنه يحّد �أي�شا من تو�فر �لئتمان �مل�شمون يف حالت عديدة. فمثال، قد ل يكون تعيني 

�ملوجود�ت �ملحدد �أمر� عمليا ول حتى ممكنا بالن�شبة ملوجود�ت مثل �ملخزون، و�إىل درجة ما �مل�شتحقات. 

وملعاجلة هذه �مل�شاألة، توجد لدى نظم قانونية عديدة قو�عد ت�شمح لالأطر�ف بو�شف �ملوجود�ت �ملر�د 

رهنها بعبار�ت عامة. كما �أن �لتعيني �ملحدد، �ملطلوب عادة، يُنقل من �لبنود �ملنفردة �إىل �ملجموع، �لذي 

د بدوره حتديد� كافيا. يجب �أن يحدَّ
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�أ�شكال عديدة. فقد ين�ض �لطرفان، مثال،  لفئات من �ملوجود�ت  �لأو�شاف  �أن تتخذ هذه  59- وميكن 

على �أن �حلق �ل�شماين يرهن "كل �ملخزون"، �أو "كل �ملخزون �ملوجود يف �مل�شتودع رقم 2"، �أو "كل �ملر�كب 

�ل�رش�عية و�لزو�رق"، �أو "كل �لآلت �لطابعة"، �أو "كل �مل�شتحقات". ولي�ض �ملهم نوع �ملوجود�ت )معد�ت، 

�أو "كل �ملر�كب  خمزون، م�شتحقات( ول مدى �لفئة �أو نطاقها )"كل �ملوجود�ت يف �ملوقع �ألف باء جيم" 

�ل�رش�عية و�لزو�رق" مقابل "كل �ملركبات �ملائية"(. وبدل من ذلك، ل ت�شرتط �لنظم �لقانونية �لتي جتيز 

�لو�شف �لعام �شوى �أن يكون �لو�شف �لو�رد يف �لتفاق �ل�شماين كافيا لتمكني جميع �لأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة 

من �أن متيز على نحو معقول، يف �أي وقت معنّي، ما هي �ملوجود�ت �ملرهونة مبوجب �لتفاق �ل�شماين.

60- ومن �ملمكن، يف بع�ض �لنظم �لقانونية، تعيني �ملوجود�ت �ملرهونة بو�شف ي�شتخدم عبار�ت على 

"كل  �إىل  ي�شري  �لذي  �لو�شف  حتى  يكفي  �لقانونية،  �لنظم  هذه  ففي  �لتعميم.  من  جد�ً  عاٍل  م�شتوى 

وتكلفة  تعقيد  من  �حلد  هي  ذلك  من  و�لغاية  و�لآجلة".  �حلالية  �ملوجود�ت  "كل  �إىل  �أو  �ملوجود�ت" 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين، بال�شماح للطرفني بو�شف �ملوجود�ت �ملرهونة باأب�شط لغة ممكنة. بيد �أنه، مثلما 

لوحظ، فاإن هذ� �لتعيني �لعام للموجود�ت �ملرهونة ل يُ�شمح به، يف �لعديد من �لنظم �لقانونية �لتي 

جتيز �لتعيني بالإ�شارة �إىل فئة من �ملوجود�ت، حيثما يكون �ملانح �أحد �مل�شتهلكني �أو حتى تاجر� �شغري� 

منفرد�. ويو�شي �لدليل باأن �لتفاق �ل�شماين يجب �أن ي�شف �ملوجود�ت �ملرهونة على نحو ي�شمح يف 

حدود �ملعقول بالتعرف عليها )�نظر �لتو�شية 14، �لفقرة �لفرعية )د(، و�لتو�شية 17(. ويعني ذلك �أنه، 

�ل�شيا�شات  �أن يكون تعيني �ملوجود�ت �ملرهونة و��شحا و�شوحا كافيا وممتثال لقيود  بالتاأكد من  رهنا 

�لعمومية �لتي قد ترغب �لدول يف فر�شها من �أجل حماية �مل�شتهلكني، يكفي �لو�شف �لعام للموجود�ت 

�حلالية و�لآجلة على �ل�شو�ء.

)د( �حلقوق �ل�شمانية يف كل موجود�ت �ملانح

61- مثلما ُذكر �آنفاً، ل ي�شمح بع�ض �لدول للمانحني باإن�شاء حق �شماين يف موجود�ت مو�شوفة بعبار�ت 

عامة. ويف �ملقابل، ت�شمح دول عديدة �أخرى بذلك. ول غرو، فحتى يف بع�ض �لنظم �لقانونية �لتي ت�شمح 

�ملوجود�ت  من  لفئات  �لعام  بالتعيني  ت�شمح  �إنها  بل  ل  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  من  لفئات  �لعام  بالتعيني 

�حلالية و�لآجلة، ل يُ�شمح للمانحني، يف كثري من �لأحيان، باإن�شاء حق �شماين يف كل موجود�تهم )�أي 

بو�شف فائق �لعمومية مثل "كل �ملوجود�ت �حلالية و�لآجلة"(. ويف نظم قانونية �أخرى، يُ�شمح للمانحني 

باإن�شاء حق �شماين يف كل موجود�تهم، ولكن مبا ل يتجاوز ن�شبة مئوية معّينة من قيمتها �لكلية. وعادة 

ما توؤدي هذه �لقيود �لتي تهدف �إىل توفري بع�ض �حلماية للمانحني و�لد�ئنني غري �مل�شمونني �إىل �حلد 

من �لئتمان �ملتاح للمدينني و�إىل زيادة تكلفته.

62- ويف �ملقابل، ل يفر�ض بع�ض �لنظم �لقانونية �أي قيود على نطاق �حلق �ل�شماين. ويُ�شمح للمانحني 

�مللمو�شة،  وغري  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  فيها  مبا  موجود�تهم،  كل  يف  �حتيازي  غري  �شماين  حق  باإن�شاء 

و�ملوجود�ت �ملنقولة و�ملمتلكات غري �ملنقولة )رغم �أن قو�عد خمتلفة قد تطبق على �ل�شمان يف �ملمتلكات 

غري �ملنقولة(، و�ملوجود�ت �حلالية و�لآجلة. و�أهم جانبني لهذ� �حلق �ل�شماين يف كل �ملوجود�ت هما، 

�أول، �أنه ي�شمل كل موجود�ت �ملانح يف �تفاق �شماين و�حد، وثانيا، �أّن للمانح حق �لت�رشف يف موجود�ت 

معّينة من موجود�ته �ملرهونة )كاملخزون( يف �ل�شياق �ملعتاد لعمل من�شاأته )وميتد �حلق �ل�شماين تلقائيا 

�إىل عائد�ت �ملوجود�ت �ملت�رشَّف فيها(. وتاأخذ �لنظم �لقانونية بنهوج خمتلفة �إز�ء كل من هذين �جلانبني 

للحقوق �ل�شمانية يف كل �ملوجود�ت.
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63- ففي �لعديد من �لنظم �لقانونية، تكون �لعنا�رش �لأ�شا�شية، من حيث �مل�شمون و�ل�شكل على �ل�شو�ء، 

لإن�شاء حق �شماين ي�شمل كل �ملوجود�ت، �أكرث �شدة من تلك �ل�شارية على �حلقوق �ل�شمانية �لعادية. 

يرهن  ل  �ل�شماين  �لتفاق  د�م  ما  �ل�شماين،  �حلق  هذ�  �إن�شاء  �رشوط  تكون  �أخرى  قانونية  نظم  ويف 

ممتلكات غري منقولة، مطابقة ل�رشوط �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية �لعادية يف �ملوجود�ت �ملنقولة. وحيثما 

تُرهن ممتلكات غري منقولة �أي�شا، يلزم �أن ير�عي �لتفاق �ملتطلبات �ملو�شوعية و�ل�شكلية لإن�شاء رهن 

يف �ملمتلكات غري �ملنقولة. وب�شاأن حق �ملانح يف �لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة على �لرغم من �حلق 

�ل�شماين، يق�شي معظم �لنظم �لقانونية باأنه يجوز للمانح �أن يفعل ذلك باإذن �لد�ئن �مل�شمون. وتق�شي 

تق�شي  بينما  �ملوجود�ت،  يرهن  �ل�شماين  يعود �حلق  باأنه يف هذه �حلالت ل  �لقانونية  �لنظم  بع�ض 

�أخرى باأّن �حلق �ل�شماين يظل ر�هنا للموجود. غري �أن بع�ض �لنظم �لقانونية تعترب �أن ت�رّشفات �ملانح 

يف �ملوجود�ت �ملرهونة، و�إن �أذن بها �لد�ئن، منافية لفكرة �حلق �ل�شماين. ومن �أجل تب�شيط �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين يف كل موجود�ت �ملن�شاأة، حيثما ميوِّل مقّدم �لئتمان �لت�شغيل �مل�شتمر للمن�شاأة، يو�شي �لدليل 

بال�شماح باإبر�م �تفاقات �شمانية ت�شمل كل �ملوجود�ت يف وثيقة و�حدة )�نظر �لتو�شية 17(.

 '1' رهون �ملن�شاآت

64- مفهوم "�حلقوق �ل�شمانية يف كل �ملوجود�ت"، �ملو�شى به يف �لدليل، لي�ض مفهوما جديد�. ففكرة 

"رهن  ي�شمى  ما  �شكل  يف  �لدول  بع�ض  يف  طويل  زمن  منذ  قائمة  �ملوجود�ت  كل  يف  �ل�شماين  �حلق 

�ملن�شاآت". فمثل �حلق �ل�شماين يف كل �ملوجود�ت، يجوز �أن يطال رهن �ملن�شاأة كل موجود�تها )وي�شمل 

�أحيانا حتى �ملمتلكات غري �ملنقولة(. فقد ي�شمل، على �شبيل �ملثال، �لإير�د �لنقدي و�ملخزون �جلديد 

و�ملعد�ت �جلديدة و�ملوجود�ت �لآجلة للمن�شاأة. وعادة ما ين�ض �لتفاق �ل�شماين �ملن�شئ لرهن �ملن�شاأة 

ر من �لرهن. و�مليزة  على �أن �ملخزون �حلايل �لذي يتم �لت�رشف فيه يف �شياق �لعمل �ملعتاد للمن�شاأة يحرَّ

�لرئي�شية لرهن �ملن�شاآت هي �أنه يتيح للمن�شاأة �لتي لها قيمة كبرية كمن�شاأة كاملة �أن حت�شل على مزيد 

من �لئتمان بتكلفة �أقل.

65- ومن �ل�شمات �ملثرية لالهتمام يف بع�ض �أ�شكال رهن �ملن�شاآت �إمكانية تعيني مدير للمن�شاأة، عند 

�جتناب  على  ي�شاعد  قد  ما  وهذ�  �آخر.  د�ئن  من طرف  �أو  �مل�شمون  �لد�ئن  جانب  من  �لرهن  �إنفاذ 

�لت�شفية وعلى تي�شري �إعادة تنظيم �ملن�شاأة، ما يعود باآثار مفيدة على �لد�ئنني وقوة �لعمل و�لقت�شاد 

عموما. �إل �أن �ملديرين �لذين يعّينهم �لد�ئن �مل�شمون قد يحابونه �أحيانا. وقد يت�شنى تخفيف حّدة هذه 

�مل�شكلة �إىل حٍد ما �إذ� توّلت تعيني �ملدير و�لإ�رش�ف عليه حمكمة �أو �شلطة �أخرى. وميكن �لتو�شع على 

نحو مفيد يف هذه �ل�شمة �ملت�شلة بالإنفاذ من �شمات رهن �ملن�شاآت بحيث ت�شمل �حلقوق �ل�شمانية يف 

كل �ملوجود�ت. وبعبارة �أخرى، ميكن �أن ين�ض قانون �ملعامالت �مل�شمونة على تعيني مدير �إما بالتفاق 

بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون و�إما من جانب �ملحكمة. وعندئذ يكون هذ� �ملدير م�شوؤول عن �إنفاذ �حلق 

�ل�شماين خارج نطاق �لإع�شار، رهنا بقانون �لإع�شار، حتى يف حالة �لإع�شار.

66- بيد �أن رهون �ملن�شاآت قد تعتورها عيوب معّينة يف �ملمار�شة �لعملية. و�أحد هذه �لعيوب �أّن �لد�ئن 

�مل�شمون عادة ما يكون �أو ي�شبح �جلهة �لرئي�شية �إن مل تكن �لوحيدة �لتي توفر �لئتمان للمن�شاأة. وبغية 

معاجلة هذه �مل�شكلة، جلاأ بع�ض �لبلد�ن �إىل و�شع قيود على نطاق رهون �ملن�شاآت، حمتفظا بن�شبة مئوية 

يُ�شار  ما  �لقيد )وغالباً  �لد�ئنني غري �مل�شمونني يف حالة �لإع�شار. و�إن هذ�  �ملن�شاأة ل�شالح  من قيمة 

�إليه باعتباره "��شتبقاء"( قد يكون له �أثر �شلبـي على تو�فر �لئتمان، وذلك باحلد فعليا من �ملوجود�ت 
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�ملتاحة لال�شتخد�م ك�شمان لالئتمان. ويتمثل عيب حمتمل �آخر لرهون �ملن�شاآت يف �أّن حائز �لرهن قد 

�أو عن  يتخلف، يف �ملمار�شة �لعملية، عن ر�شد �لأن�شطة �لتجارية �لتي تقوم بها �ملن�شاأة ر�شد� كافيا، 

�مل�شاركة �لفعالة يف �إجر�ء�ت �إعادة �لتنظيم، لأن �لد�ئن �ملرتِهن م�شمون �شمانا و�فيا. وبغية معادلة 

�ملوقف �ملفرط �لقوة للد�ئن �ملرتهن، ميكن منح �ملن�شاأة �ملدينة حق �ملطالبة بالإعفاء من �ل�شمان �ملغاىل 

فيه مغالة كبرية.

 '2' �لرهون �لثابتة و�لعائمة

67- يف دول �أخرى، يتخذ �ل�شمان �ل�شامل يف كل �ملوجود�ت �شكل مزيج من �لرهن �لذي يكون ثابتا 

للمانح  يجوز  ل  �لتي  �ملعد�ت(  )مثل  �ملوجود�ت  على  ثابتا"  "رهنا  �مل�شمون  �لد�ئن  ويعطى  وعائما. 

�لت�رشف فيها من دون ر�شا �لد�ئن �مل�شمون. ومن ناحية �أخرى، مينح �لد�ئن �مل�شمون "رهنا عائما" 

يخول ب�شاأنه للمانح، يف �شياق �لعمل �ملعتاد للمن�شاأة، حق �لت�رشف )يف �ملخزون، مثال(. وحُتظر عمليات 

تقع  �أن  ثابتا. وميكن  رهنا  لي�شبح  �لعائم  �لرهن  يتبلور  ذلك  وعند  �ملدين،  تخلّف  وقت  من  �لت�رشف 

�لرهون �لثابتة و�لرهون �لعائمة على كل موجود�ت �ملن�شاأة �أو جلها. وتكون �أهمية �لتمييز بينهما عادة 

ل�شالح  لجتز�ء  �أو  �آخرين،  د�ئنني  ل�شالح  �أولوية  ذ�ت  معّينة  ملطالبات  يخ�شع  �لعائم  �لرهن  �أن  هي 

�لد�ئنني غري �مل�شمونني عموما، بينما ل يخ�شع �لرهن �لثابت لذلك.

 '3' �ملغالة يف �ل�شمان �لحتياطي

كل  يف  �ل�شمانية  باحلقوق  �ملتعلقة  بالهتمامات  �لحتياطي  �ل�شمان  يف  �ملغالة  م�شاألة  68- تت�شل 

قيمة  فيها  تكون  �لتي  �ل�شمان يف �حلالت  �ملغالة يف  م�شكلة  وتن�شاأ  عنها.  تتميز  ولكنها  �ملوجود�ت، 

�ملوجود�ت �ملرهونة �أكرب كثري� من مقد�ر �للتز�م �مل�شمون. ويف حني �أّن �لد�ئن �مل�شمون ل ي�شتطيع �أن 

يطالب باأكرث من �للتز�م �مل�شمون ز�ئد� �لفو�ئد و�مل�رشوفات )ورمبا �لتعوي�شات، عند �لتق�شري( فاإن 

�ملغالة يف �ل�شمان �لحتياطي قد تنجم عنها م�شاكل. فقد تكون موجود�ت �ملانح مرهونة �إىل حد يتعّذر 

معه على �ملانح بل ي�شتحيل عليه )على �لأقل، يف غياب �تفاق �لد�ئنني على تخفي�ض �لرتبة( �أن يح�شل 

على �ئتمان م�شمون من د�ئن �آخر مينح حقا �شمانيا من �لرتبة �لثانية يف �ملوجود�ت �ملرهونة ذ�تها. 

ي�شاف �إىل ذلك �أّن �لإنفاذ من جانب د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني قد يكون م�شتبعد�، �أو على �لأقل �أكرث 

�شعوبة، لأن جميع موجود�ت �ملانح مرهونة، ما مل توجد قيمة ز�ئدة ميكن حتديدها بو�شوح بعد �لوفاء 

بجميع �للتز�مات �مل�شمونة.

69- وقد �أوجدت �ملحاكم حلولً �شتى لهذه �مل�شكلة. ومن هذه �حللول �إعالن بطالن �أي حق �شماين يرهن 

قيمة موجود ما مبا يزيد كثري� عن �للتز�م �مل�شمون م�شافا �إليه �لفو�ئد و�مل�رشوفات و�لتعوي�شات، 

وهناك حل �آخر يتمثل يف �إعطاء �ملانح حق �ملطالبة بالإعفاء من هذ� �ل�شمان �لز�ئد. ويقت�شي حل 

ثالث من �لد�ئن �مل�شمون �لتفاو�ض بح�شن نية، مع �ملانح، بناء على طلب �ملانح، من �أجل �لتخلي عن 

بع�ض �ل�شمان �لز�ئد. وقد يجدي هذ� �حلل يف �ملمار�شة �لعملية �إذ� �أمكن حتديد هام�ض منا�شب جتاريا 

ومنحه للد�ئن �مل�شمون، وهو ما قد ل يكون �شهال يف جميع �حلالت. ويف حني �أن م�شكلة �ملغالة يف 

�ل�شمان متثل �شاغال حقيقيا فاإن �لرد �ملنا�شب على هذ� �ل�شاغل يحتمل �أن يختلف من دولة �إىل �أخرى، 

�أحيانا يف تنظيم هذه �ملمار�شات يف قانون �آخر. ولهذ� �ل�شبب، ل يو�شي �لدليل بتفوي�ض  وقد يكمن 
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�ملحاكم �ل�شلطة لإعالن بطالن �حلق �ل�شماين �أو للحد من نطاق �حلق �ل�شماين بو��شطة �إعالن ق�شائي 

بوجود مغالة يف �ل�شمان �لحتياطي.

 '4' خامتة

باإن�شاء حقوق  �لتو�شية 17(،  �لدليل )�نظر  �لقانوين، كما هو مو�شى به يف  �لنظام  ي�شمح  70- حاملا 

�شمانية غري حيازية يف كل موجود�ت �ملانح �حلالية و�لآجلة مبوجب نظام يجيز للمانح �لت�رشف يف 

موجود�ت مرهونة معّينة يف �شياق �لعمل �ملعتاد ملن�شاأته، قد يُ�شتغنى عن �لعديد من �لأدو�ت �ملحددة �لتي 

�شممتها �لدول لل�شماح للمن�شاآت باحل�شول على �لئتمان مبنح حقوق �شمانية يف �ملن�شاأة ككل. �أي �أنه، 

يف �لعديد من �لنظم �لقانونية، كانت �ملفاهيم و�مل�شطلحات �لتي من قبيل "رهون �ملن�شاآت" و"�لرهون 

�لثابتة و�لعائمة" هامة لأنها كانت توؤدي دور� يف متويل �ملن�شاآت مل يكن باإمكان �حلقوق �ل�شمانية غري 

�حليازية �لعادية �أن توؤديه. غري �أنه حيثما تختار �لدول �إن�شاء نظام وظيفي ومتكامل و�شامل ملنح �حلقوق 

�ل�شمانية غري �حليازية وتتيح للمانحني �أي�شا رهن كل موجود�تهم �حلالية و�لآجلة يف نف�ض �لتفاق، 

تقل كثري� �حلاجة �إىل هذه �لأدو�ت �لقائمة، �إن مل تنعدم. وبينما ل يو�شي �لدليل باأن تتخلى �لدول عن 

رهون �ملن�شاآت و�لرهون �لثابتة و�لعائمة فاإنه يو�شي باأن تعتمد �لدول مفهوم �حلقوق �ل�شمانية يف كل 

�ملوجود�ت، وهو مفهوم يوؤدي نف�ض �لوظائف �لتي توؤديها هذه �لأدو�ت �لتقليدية )�نظر �لتو�شية 17(.

)هـ( م�شوؤولية �لد�ئن �مل�شمون عما ت�شببه �ملوجود�ت �ملرهونة من خ�شارة �أو تلف

71- يف حني �أن �مل�شوؤولية عن �خل�شارة �أو �لتلف �للذين ت�شببهما �ملوجود�ت �ملرهونة )نتيجة لإخالل 

بالعقد �أو لفعل �شار( لي�شت م�شاألة تت�شل باملعامالت �مل�شمونة فاإن من �ملهم تناولها لأنها قد توؤثر يف 

تو�فر �لئتمان وتكلفته. ومن �لق�شايا �ملهمة، على وجه �خل�شو�ض، �مل�شوؤولية عن �ل�رشر �لبيئي �لذي 

ت�شببه �ملوجود�ت �ملرهونة، لأن �لعو�قب �ملالية على �لد�ئن �مل�شمون و�مل�شا�ض ب�شمعته قد يتجاوز�ن كثري� 

قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة. وبع�ض �لقو�نني يعفي �لد�ئنني �مل�شمونني من �مل�شوؤولية �رش�حة، بينما حتد 

قو�نني �أخرى من هذه �مل�شوؤولية يف ظروف معّينة )مثال، عندما ل تكون �ملوجود�ت �ملرهونة يف حيازة 

�لد�ئن �مل�شمون �أو حتت �شيطرته(. وعندما ل يوجد مثل هذه �لإعفاء�ت من �مل�شوؤولية �أو �لتقييد�ت 

عليها، فقد يكون من �خلطر �جل�شيم على �لد�ئن �مل�شمون تقدمي �لئتمان. وعالوة على ذلك، ففي حال 

تو�فر �لتاأمني، يحتمل �أن يكون مكلفا ومن ثم ل بد من �أن يزيد تكلفة �لئتمان زيادة كبرية. و�شيتعني على 

�لدول �أن تقرر، لدى �شن قانون للمعامالت �مل�شمونة، كيفية �ملو�زنة بني هذه �لعتبار�ت �ملتناف�شة بحيث 

ل يكون لها �أثر �شلبـي على تو�فر �لئتمان �مل�شمون وتكلفته.

8-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

)�أ( نطاق �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

يتعلق  فيما  متمايزتني  م�شاألتني  �ل�شمانية  يحكم �حلقوق  �لذي  �لقانوين  �لنظام  يعالج  �أن  72- يجب 

بالعائد�ت. ول تن�شاأ �مل�شاألة �لأوىل �إل حيث يت�رشف �ملانح فعليا يف �لعائد�ت �ملرهونة بحق �شماين. 



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  84

و�ل�شوؤ�ل �ملطروح هو �إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون يحتفظ باحلق �ل�شماين �إن نقلت �ملوجود�ت �مل�شمونة 

من �ملانح �إىل �شخ�ض �آخر )�أو، بعبارة �أخرى، �إذ� كان يحق للد�ئن �مل�شمون "�أن يالحق" �ملوجود �ملرهون 

يف حوزة �ملنقول �إليه( يف �ملعاملة �لتي تدر �لعائد�ت. ولي�شت هذه �مل�شاألة متعلقة، على وجه �لتحديد، 

�لدليل  ويو�شي  �لثالثة.  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شماين  �حلق  نفاذ  بنطاق  تتعلق  �أنها  و�لأحرى  بالعائد�ت. 

باأن يظل �حلق �ل�شماين نافذ� كاملعتاد على �ملنقول �إليه �لذي ينقل �إليه �ملانح �ملوجود �ملرهون )�نظر 

�لتو�شيتني 31 و79 و�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 18-15، 

وكذلك �لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 89-60(.

73- وتت�شل �مل�شاألة �لثانية بحقوق �لد�ئن �مل�شمون فيما يتعلق بعائد�ت �لت�رشف يف �ملوجود �ملرهون. 

�إن  فبع�ض �لنظم �لقانونية ل يعطي �لد�ئنني �مل�شمونني حقا تلقائيا يف �لعائد�ت، بغ�ض �لنظر عما 

كانت هذه �لعائد�ت ثمار� طبيعية �أو مدنية �أو �إير�د�ت �أو منتجات ت�شنيع �أو عائد�ت ت�رشف. ويجب �أن 

ين�ض �لتفاق �ل�شماين �رش�حة على �أن �حلق �ل�شماين ينطبق على هذه �لعائد�ت. ومتنح نظم قانونية 

�أخرى �لد�ئن �مل�شمون حقا يف �لثمار �لطبيعية �أو �ملدنية �أو �لإير�د�ت، ولكن فقط عندما يكون �لد�ئن 

�مل�شمون حائز� فعال للموجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. ومتنح نظم قانونية غري هذه وتلك حقا تلقائيا يف 

�لت�رشف.  عائد�ت  لي�ض يف  ولكن  �لت�شنيع،  ومنتجات  �لإير�د�ت  �أو  �ملدنية  �أو  �لطبيعية  �لثمار  جميع 

و�ل�شبب يف ذلك هو �أن �حلق �ل�شماين للد�ئن هو يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية و�أن �لد�ئن �مل�شمون 

ميكن �أن يكون حمميا حماية كافية ماد�م بو�شعه �أن يطالب بحق �ملالحقة. وتعتمد نظم قانونية قليلة 

هذ� �ملوقف �لعام، ولكنها تق�شي باأنه �إذ� فقد �لد�ئن �مل�شمون حقه يف مالحقة �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لتي تكون يف حوزة �ملحال �إليه، باإعمال مفهوم �حللول �حلقيقي، جاز نقل �حلق �ل�شماين �ملفقود �إىل 

عائد�ت �لت�رشف )فمثال، يجوز، يف �لعديد من �لنظم �لقانونية، ملن ي�شرتي موجود�ت منقولة يف �شياق 

عمل �لبائع �ملعتاد حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة خالية من �أي حق �شماين. وختاما، تق�شي نظم قانونية 

عديدة باأن �حلق �ل�شماين ينتقل تلقائيا �إىل �لعائد�ت بجميع �أنو�عها، مبا يف ذلك عائد�ت �لعائد�ت، 

�ملوجود�ت  بحق �شماين يف  يطالب  �أن  �مل�شمون  للد�ئن  ذلك  رغم  فيها  يجوز  �لتي  حتى يف �حلالت 

�ملرهونة �لأ�شلية �لتي بيعت.

74- ويقال �إن مربر �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت يكمن يف ��شتقر�ء توقعات �لأطر�ف. فاأول، �شيتوقع 

�لد�ئن �مل�شمون يف �لعادة �أن يكون له حق �شماين لي�ض فقط يف �ملوجود�ت نف�شها بل �أي�شا يف كل ما 

�أو �لإير�د�ت. وثانيا، �شيتوقع �لد�ئن  �أو تدّره، مبا يف ذلك �لثمار �لطبيعية و�ملدنية  تنتجه �ملوجود�ت 

�مل�شمون، يف �لعادة، �أن ل يت�رشف �ملانح يف �ملوجود�ت �ملرهونة دون �إذن من �لد�ئن �مل�شمون. فاإذ� مل 

يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على حق يف �لعائد�ت، ميكن �أن يوؤدي �لت�رشف غري �ملاأذون به يف �ملوجود�ت 

ين، �أو  �ملرهونة �لأ�شلية �إىل عدم قدرة �لد�ئن �مل�شمون على �لتعويل على تلك �ملوجود�ت ل�شمان �لدَّ

نق�شان تلك �لقدرة كثري�. وي�شُدق ذلك حتى يف �حلالت �لتي يبقى فيها �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية بعد �لت�رشف فيها بنقلها �إىل طرف ثالث. و�ل�شبب يف ذلك هو �أن �لنقل غري �ملاأذون به 

للموجود�ت �ملرهونة يحتمل �أن يزيد من �شعوبة حتديد مكان �ملوجود�ت. وت�شتحق هذه �مل�شائل �ملزيد 

من �لتحليل.

يف  �مل�شمون  �لد�ئن  حق  كان  �إذ�  �لت�رشف،  بعائد�ت  �ملتعلقة  �لنمطية  �حلالة  مبناق�شة  75- وبدء� 

�لعائد�ت حقا �متالكيا، فلن يتكبد �لد�ئن �مل�شمون �أي خ�شارة ب�شبب �أي ت�رشف �أو حدث �آخر مماثل، 

لأّن �حلق �لمتالكي تنجم عنه �آثار جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ومن �لناحية �لأخرى، قد يوؤدى منح �لد�ئن 

�مل�شمون حقا �متالكيا يف �لعائد�ت �إىل �إحباط �لتوقعات �مل�رشوعة لالأطر�ف �لتي ح�شلت على حقوق 
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�شمانية يف تلك �ملوجود�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية. بيد �أنه يف �لنظم �لقانونية �لتي متّيز 

��شتطاع �لد�ئن �ملتمتع بحق  �إذ�  �إل  �لنتيجة  �لثالثة، ل حتدث هذه  �لنفاذ جتاه �لأطر�ف  �لإن�شاء عن 

�لعائد�ت بو�شفها  �لذين يطالبون بحق يف  �لد�ئنني  �أولويته على  �أن يحافظ على  �لعائد�ت  ملكية يف 

موجود�ت مرهونة �أ�شلية. وهكذ�، يكون لدى �ملمولني �ملحتملني يف تلك �لنظم حتذير م�شبق باحتمال 

وجود حق �شماين يف موجود�ت �ملقرت�ض منهم �ملحتمل )مبا يف ذلك عائد�ت تلك �ملوجود�ت( وميكنهم 

�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة ل�شتبانة �لعائد�ت وتعقب �أثرها و�حل�شول عند �لقت�شاء على �تفاقات حلول 

�أو �تفاقات �أخرى بني �لد�ئنني.

76- ويلزم �إجر�ء حتليل خمتلف �ختالفا طفيفا يف �حلالت �لتي ل تكون فيها �لعائد�ت �ملعنية عائد�ت 

�أو منتجات ت�شنيع. ويف �حلالة �لأخرية، تتوقع �لأطر�ف  �إير�د�ت  �أو  ت�رّشف بل ثمار طبيعية ومدنية 

�ل�شلة  ذ�ت  �مل�شاألة  تكون  عليه،  وبناء  �لت�شنيع.  عملية  �خلام يف  �ملو�د  ��شتخد�م  �لعادية  �لأحو�ل  يف 

بال�شيا�شات هي ما �إن كان ينبغي للدولة �أن تعتمد قاعدة تق�شي باأن ين�ض �لتفاق �ل�شماين �رش�حة على 

�أّن �حلق �ل�شماين يوؤخذ لي�ض فقط يف �ملو�د �خلام بل �أي�شا يف �أي منتج ي�شنع من تلك �ملو�د. وبدل من 

ل عادة �إىل منتجات م�شّنعة فاإن �ملنتجات  ذلك، ميكن �أن يكون �لفرت��ض هو �أنه مبا �أن �ملو�د �خلام حتوَّ

�لناجتة ينبغي �أن تكون م�شمولة تلقائيا باحلق �ل�شماين ما مل ين�ض �لتفاق �ل�شماين على خالف ذلك. 

ول ي�شرتط معظم �لدول على �لطرفني �إدر�ج ن�ض باأن �حلق �ل�شماين ميتد �إىل �ملنتجات �مل�شنوعة من 

�ملو�د �خلام، ما د�م بالإمكان �أن ي�شتبان بو�شوح �أنها نتجت من تلك �ملو�د �خلام.

77- وي�شرتط �لعديد من �لنظم �لقانونية على �لأطر�ف �أن تبنّي يف �لتفاق �ل�شماين �إن كانت �لثمار 

�لطبيعية م�شمولة بالتفاق �أم ل. وتق�شي نظم قانونية �أخرى باأن �لثمار �لطبيعية تكون م�شمولة تلقائيا 

ما مل يدرج �لطرفان ن�شا بخالف ذلك. و�لنهج �ملعتمد، �ت�شاقا مع �لتوجه �لعام للدليل بتقدمي تو�شيات 

تتفق مع �ملمار�شة �لعادية لالأطر�ف يف �ملعامالت �لتمويلية، هو �عتبار �لثمار �لطبيعية باأنها عائد�ت 

وهي بالتايل م�شمولة تلقائيا باحلق �ل�شماين كعائد�ت يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية )�نظر م�شطلح 

"عائد�ت" �لذي يت�شمن �لثمار �لطبيعية، �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري(.

78- و�أخري�، فيما يتعلق بالثمار �ملدنية �أو �لإير�د�ت، ت�شري دو�عي �لكفاءة �لقت�شادية عادة �إىل �أّن �حلق 

�ل�شماين يف مطالبة ب�شد�د ر�أ�ض �ملال )مثل �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو �مل�شتحقات( ينبغي �أن ي�شمل 

�أي�شا �حلق يف �لفو�ئد �مل�شتحقة �لدفع. وذلك لأّن �ملدفوعات عن �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�مل�شتحقات 

كثري� ما تكون مدفوعات ممزوجة بني ر�أ�ض �ملال )�لأ�شيل( و�لفائدة. ول ينبغي �أن ي�شمح �لقانون بف�شل 

�لفائدة عن �للتز�م �لأويل، �إل حيثما يكون من �ل�شهل �لتمييز بني �شد�د ر�أ�ض �ملال ودفع �لفائدة وحيثما 

يكون �لطرفان قد �تفقا على عدم �متد�د �حلق �ل�شماين يف �ملبلغ �لر�أ�شمايل �إىل �لفائدة �لتي يدرها. 

وحيثما تتدفق �إير�د�ت من �إيجار موجود�ت مرهونة �أ�شلية �أو �لرتخي�ض با�شتعمالها، ينبغي �أن تنطبق 

و�أن قيمة  �إير�د�ت  �شت�شتخدم لإدر�ر  �ملوجود�ت  �أنو�عا معّينة من  �أن  تتوقع  �لنتيجة. فالأطر�ف  نف�ض 

�ملوجود�ت يحتمل �أن ت�شتهلك لدى �لقيام بذلك. و�ل�شماح باأن ي�شمل �حلق �ل�شماين دفعيات �لإيجار 

منطقي لأنها ت�شكل، من وجهة �لنظر �لقت�شادية، عائد� يتلقاه �ملانح نظري ��شتهالك �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لأ�شلية. وهنا �أي�شا يو�شي �لدليل، لأن �ملق�شود منه تقدمي تو�شيات جت�شد �ملمار�شة �لعادية لأطر�ف 

�ملعامالت �لتمويلية، باأن تعامل �لثمار �ملدنية �أو �لإير�د�ت على غر�ر �لعائد�ت فتكون م�شمولة تلقائيا 

باحلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية )�نظر �لتو�شية 19(.
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79- تبنّي �ملناق�شة �لو�ردة يف �لفقر�ت �ل�شابقة مبا�رشة �أّن هناك �أ�شبابا عملية تدعو �لعديد من �لنظم 

�لقانونية �إىل مّد �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل خمتلف �أ�شكال �لعائد�ت )مبا يف ذلك 

عائد�ت �لعائد�ت( من خالل قو�عد تنطبق يف غياب �تفاق على خالف ذلك. ويف نظم قانونية �أخرى، 

ل يوجد فيها حق تلقائي يف �لعائد�ت، �شو�ء بالن�شبة لعائد�ت �لت�رشف �أو فيما يتعلق بو�حدة �أو �أكرث من 

فئات �لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت �أو �ملنتجات �مل�شنوعة، يُ�شمح لالأطر�ف عادة باأن تُدرج ن�شا 

على �أنها �شتاأخذ حقوقا �شمانية يف كل �أنو�ع �ملوجود�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية. وميكن يف 

هذه �لنظم �أن تكون لدى �لأطر�ف حرية �إدر�ج ن�ض مثال على �إن�شاء حق �شماين يف كل موجود�ت �ملانح 

تقريبا )�لنقدية و�ملخزون و�مل�شتحقات و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�لأور�ق �ملالية و�ملمتلكات �لفكرية(. 

�ل�شماين  باحلق  م�شمولة  وتكون  �أ�شلية،  مرهونة  موجود�ت  نف�شها  �لعائد�ت  ت�شبح  �لطريقة،  وبهذه 

�لنظم  هذه  من  �لقليل  ويف  �لعائد�ت.  يف  حقا  تلقائيا  تعطي  قانونية  قاعدة  وجود  دون  حتى  للد�ئن 

�لقانونية، يجوز لالأطر�ف �أي�شا �أن متّد باتفاق بينها بع�ض �حلقوق �ل�شمانية �لقائمة على حق �مللكية 

)مثال، حقوق �لحتفاظ بحق �مللكية( �إىل �لعائد�ت.

�ملرهونة  �ملوجود�ت  �حلق يف  من  تلقائيا  ين�شاأ  �لعائد�ت  �حلق يف  كان  �إن  عما  �لنظر  80- وب�رشف 

على  تُفر�ض  �إ�شافية  �إجر�ء�ت  �أي  توجد  ل  �ل�شماين،  �لتفاق  يُذكر �رش�حة يف  �أن  يجب  �أم  �لأ�شلية 

هو  �لوحيد  و�ل�رشط  �لعائد�ت.  من  �لأ�شكال  هذه  من  �أي  بحق يف  �ملطالبة  �إىل  ت�شعى  �لتي  �لأطر�ف 

�أنه ينبغي، يف �حلالة �لأخرية، �أن ين�ض �لتفاق �ل�شماين على وجود حق يف �لعائد�ت و�أن يبنّي �أنو�ع 

د  �أن حتدَّ �لأوىل  �حلالة  يف  يكفي  بينما  �ل�شماين،  �حلق  بنف�ض  م�شمولة  تكون  �أن  �ملق�شود  �لعائد�ت 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية حتديد� و��شحا.

يف  ن�شا  تدرج  �أن  لالأطر�ف  يجوز  �لعائد�ت،  �إىل  تلقائيا  �ل�شماين  �حلق  ميتد  عندما  81- وحتى 

�لعائد�ت  �إىل  �أو  �لعائد�ت  من  معّينة  �أنو�ع  �إىل  ميتد  ل  �ل�شماين  �حلق  �أن  على  �ل�شماين  �لتفاق 

�إىل �لعائد�ت هو �أن  عموما. و�ل�شبب �لرئي�شي للن�ض يف �لقانون على �متد�د �حلق �ل�شماين تلقائياً 

�لعادية لالأطر�ف. ويتخذ �لدليل، متا�شيا مع هدفه �لعام �ملتمثل يف تي�شري  �لتوقعات  ذلك يت�شق مع 

�لئتمان �مل�شمون، �ملوقف �ملتمثل يف �أن نظام �ملعامالت �مل�شمونة ينبغي �أن يعتمد قو�عد تقلل �إىل 

�حلد �لأدنى من �حلاجة �إىل �أن تبني �لأطر�ف �رش�حة ماذ� �شتكون �لنتيجة �ملطلوبة عادة. ويوفر مبد�أ 

��شتقاللية �لطرفني )�نظر �لتو�شية 10( حماية كافية لالأطر�ف �لتي ترغب يف ق�رش �حلق �ل�شماين 

�ملوجود�ت  يف  �ل�شماين  �حلق  ميتد  باأن  �لدليل  يو�شي  ولذلك،  �لأ�شلية.  �ملرهونة  �ملوجود�ت  على 

�ملرهونة، تلقائيا، �إىل عائد�تها �لقابلة للتحديد، دون �أن تكون �لأطر�ف بحاجة �إىل �أن تقت�شي ذلك يف 

�تفاقها �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 19(.

)ج( نطاق �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

�ملطالبة  فيه  �لذي ميكن  �ملدى  يلزم حتديد  �لعائد�ت،  �إىل  تلقائيا  �ل�شماين  �حلق  82- حيثما ميتد 

باحلق �ل�شماين يف هذه �لعائد�ت. ففي �حلالة �لتي تكون فيها �لعائد�ت يف �شكل ثمار طبيعية ومدنية 

�أو �إير�د�ت، تكون �لعائد�ت موجود�ت مرهونة �إ�شافية، ومن �ملنطقي �أن جتوز �ملطالبة باحلق �ل�شماين 

فيها حتى و�إن كان ذلك يوؤدي �إىل ��شتطاعة �لد�ئن �مل�شمون �أن يطالب باحلق �ل�شماين يف موجود�ت 

تزيد قيمتها �لإجمالية على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية.



87 �لف�شل �لثاين-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

83- بيد �أنه توجد يف بع�ض �لدول �عتبار�ت �شيا�شاتية �إ�شافية حيثما تكون �لعائد�ت هي عائد�ت 

ت�رشف من جانب �ملانح �أو من جانب حائز �آخر يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. وهناك ثالثة نهوج 

يف  حقوقه  �إنفاذ  �إما  يختار  �أن  يجب  �مل�شمون  �لد�ئن  باأن  قو�نينها  تق�شي  �لدول  فبع�ض  ممكنة. 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية �أو يف �لعائد�ت. ول يعتمد �لدليل هذ� �ملوقف، لأن �حلق يف �لعائد�ت 

يق�شد منه �أن يحمي �لد�ئن �مل�شمون من تدهور �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية مادياً �أو فقد�ن قيمتها 

بعد �لت�رشف فيها.

84- وتق�شي قو�نني دول �أخرى بجو�ز �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف حدود قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية 

قيمة  ولكن  بيعها،  عندما مت  يورو   1  000 �ملوجود�ت  قيمة  كانت  �إذ�  فمثال  فيها.  �لت�رشف  وقت  يف 

�لعائد�ت كانت 500 1 يورو، يقت�رش �حلق �ل�شماين �لتلقائي يف �لعائد�ت على 000 1 يورو. وباملثل، يف 

هذ� �ملثال، �إذ� ح�شل �لد�ئن على 400 يورو من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية، فال يجوز له �أن يطالب 

�إل مببلغ 600 يورو من �لعائد�ت كحد �أق�شى. و�ملربر �ل�شيا�شاتي لهذه �لنتيجة هو �أن �حلق يف �لعائد�ت 

مق�شود منه �أن يحمي �لد�ئن �مل�شمون من تدهور �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية مادياً �أو فقد�ن قيمتها 

بعد �لت�رشف، ولي�ض منح �لد�ئن �مل�شمون ربحا عر�شيا غري متوقع على ح�شاب �لد�ئنني �لآخرين. و�إذ� 

رغبت �لأطر�ف يف �أن حت�شل على مبالغ من �لعائد�ت �إىل �ملدى �لكامل لاللتز�م �مل�شمون، ف�شيكون 

بو�شعها �أن تفعل ذلك باأن تدرج نوع �ملوجود�ت �ملتلقاة كعائد�ت يف و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية يف 

�لتفاق �ل�شماين )وت�شجيل �لإ�شعار، �إذ� كان �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يتحقق بالت�شجيل(.

85- وتق�شي قو�نني دول غري هذه وتلك باأنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �إنفاذ حقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية ويف عائد�ت �لت�رشف فيها مبا ي�شل �إىل قيمة �للتز�م غري �مل�شدد، حتى عندما يفوق 

ل قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية وقت �لت�رشف فيها. ومربر هذه �لنتيجة هو �أن �لن�ض  �ملبلغ �ملح�شّ

على حق يف �لعائد�ت ل يحد �إل بقيمة �للتز�مات غري �مل�شددة هو جمرد �نعكا�ض ملا من �شاأنه �أن يكون 

�لنية �لعادية للطرفني. �أي �أنه، فور �لن�ض على حق تلقائي يف �لعائد�ت، يكون �لفرت��ض هو �أن عائد�ت 

�لت�رشف لي�شت جمرد موجود�ت ي�شتعا�ض بها عن قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية عندما يت�رشف فيها 

�ملانح، بل هي، مبعنى من �ملعاين، موجود�ت مرهونة �إ�شافية. وعليه فما مل يُدرج �لطرفان ن�شا على خالف 

ذلك يف �لتفاق �ل�شماين، ينبغي �أن يكون بو�شع �لد�ئن �مل�شمون �أن ينفذ حقه �ل�شماين على �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية وكذلك �لعائد�ت، مبقد�ر ل يحده �إل مبلغ �للتز�م غري �مل�شدد وقت �لإنفاذ. ول ي�شع 

ده مقد�ر �للتز�م �مل�شمون. �لدليل �أي قيد على �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت غري �لقيد �لذي يحدِّ

9-  �لعائد�ت �ملمزوجة

86- عندما ل تكون �ملوجود�ت �لتي ت�شكل عائد�ت �ملوجود�ت �ملرهونة حمفوظة مبعزل عن غريها من 

موجود�ت �ملانح، تن�شاأ م�شاألة ما �إن كان �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت حمفوظا. وتتوقف �لإجابة عن هذ� 

�ل�شوؤ�ل عادة على ما �إن كانت �ملوجود�ت �لتي تتكون منها �لعائد�ت قابلة للتحديد. فالعائد�ت �لتي 

تكون يف �شكل موجود�ت ملمو�شة حمفوظة مع موجود�ت �ملانح �لأخرى هي عائد�ت ميكن حتديدها 

تق�شي  �ل�شدد،  هذ�  ويف  عائد�ت.  هي  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  �أّن  لإثبات  تكفي  طريقة  باأي  كعائد�ت 

قو�نني �لعديد من �لدول باأن نف�ض �ملبد�أ �لذي يحكم �حلفاظ على حق �لد�ئن �مل�شمون يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية �لتي ُمزجت يف كتلة �أو منتج ينبغي �أن ينطبق �أي�شا على �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي 

ت�شكل �لعائد�ت �ملمزوجة.
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�لت�شييد  خ�شب  من  �شحنة  يتلقى  �لذي  �ملانح  حالة  �أول  فانظر  �لنقطة.  هذه  مثالن  87- و�شيو�شح 

كعائد�ت من بيع �أثاث م�شنوع. وبعد ذلك مُيزج هذ� �خل�شب مع غريه من �لأخ�شاب و�ملو�د لإعد�د �أثاث 

تام �ل�شنع )منتج م�شنوع(. ثم �نظر �حلالة �لتي يتلقى فيها �ملانح مقد�ر� معّينا من �لغازولني على �شبيل 

�ملقاي�شة بنفط خام مت بيعه، ويكوُن هذ� �لغازولني ممتزجاً يف �شهريج بغازولني �آخر ميلكه �ملانح. ففي 

كلتا �حلالتني، ينبغي �أن يطال �حلق �ل�شماين �لعائد�ت �ملمزوجة، �أي �أنه ينبغي �أن يكون يف و�شع �لد�ئن 

�مل�شمون �أن يطالب بحق �شماين يف ن�شبة من قيمة �لأثاث �أو بحق �شماين يف ن�شبة من �لغازولني �ملوجود 

يف �ل�شهريج. وما د�م با�شتطاعة �لد�ئن �مل�شمون �أن يثبت �أن تلك �لكمية من �خل�شب �أو �لغازولني مت 

تلقيها كعائد�ت، ل يلزم �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية لإن�شاء �حلق �ل�شماين يف هذه �لعائد�ت �مللمو�شة 

�ملمزوجة )�أو �حلفاظ على ذلك �حلق( )�نظر �ملناق�شة �لو�ردة يف �لفقر�ت 90 �إىل 92 �أدناه(.

88- ويف �ملقابل، �إذ� كانت �ملوجود�ت �لتي تتكون منها �لعائد�ت موجود�ت غري ملمو�شة، مثل �مل�شتحقات 

�أو �حلقوق يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، ومل تكن حمفوظة مبعزل عن موجود�ت �ملانح 

�أنها عائد�ت ماد�م بالو�شع  �لأخرى من �لنوع نف�شه، فيمكن حتديد هذه �ملمتلكات غري �مللمو�شة على 

�لد�ئن  با�شتطاعة  د�م  ما  �ملثال،  �شبيل  وعلى  �لأ�شلية.  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �إىل  و�شول  �أثرها  �قتفاء 

�مل�شمون �أن يثبت �أّن مبلغا معّينا من �لنقد قد �أودع كعائد�ت متاأتية من �لت�رشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة، 

فيمكن �أن ين�شاأ حق يف �ملطالبة بهذه �لعائد�ت. و�ل�شعوبة هنا هي �أّن �لنقود تدخل وتخرج با�شتمر�ر من 

�حل�شابات �مل�رشفية، ومن �ل�شعب معرفة ما هي �لن�شبة �ملئوية �لتي ن�شاأت فعال كعائد�ت من بني �لنقود 

�ملودعة يف ح�شاب م�رشيف يف �أي وقت معنّي.

89- ولدى �لعديد من �لدول قو�عد معّقدة متاما و�شعت يف �إطار �ملمار�شة �مل�رشفية حتدد �حلالت 

�لتي ميكن فيها �قتفاء �أثر �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف. ومن �لأمثلة على �لقو�عد �ملختلفة لقتفاء 

�لأثر ما يلي: )�أ( قاعدة "ما يدخل �أول، يخرج �أول"، �لتي تفرت�ض �أن �أول �لأمو�ل �لتي ت�شبح جزء� من 

كتلة ممزوجة هي �أول �لأمو�ل �لتي تُ�شحب من �لكتلة؛ )ب( قاعدة "ما يدخل �آخر�، يخرج �أول"، �لتي 

تفرت�ض �أن �آخر �لأمو�ل �لتي ت�شبح جزء� من كتلة ممزوجة هي �أول �لأمو�ل �لتي تُ�شحب من �لكتلة؛ 

)ج( قاعدة "�أدنى ر�شيد و�شيط"، �لتي تفرت�ض، بالقدر �ملمكن، �أن �مل�شحوبات من �لكتلة �ملمزوجة لي�شت 

من عائد�ت �ملوجود�ت �ملرهونة. وحتمي دول عديدة �حلق �ل�شماين بالن�ض على �أّن �لعائد�ت �لقابلة 

للتحديد تتكون من كل �لأمو�ل �ملودعة كعائد�ت، ماد�م ر�شيد �حل�شاب �أكرب من �ملبلغ �ملودع كعائد�ت. 

ويف �إطار قاعدة �أدنى ر�شيد و�شيط، تتقرر �لعائد�ت �لقابلة للتحديد، حيثما يكون �ملبلغ �لكلي �ملتبقي 

يف �حل�شاب �أقل من �ملبلغ �لكلي للعائد�ت �ملودعة يف �حل�شاب، باأن يوؤخذ �أدنى ر�شيد و�شيط )�أي �أدنى 

�أخرى تكون يف �شكل  �أي نقود  �إليه  �أودعت �لعائد�ت لأول مرة( ويُ�شاف  �أن  ر�شيد يف �ل�شندوق منذ 

عائد�ت �أ�شيفت �إىل �ملجموع منذ ت�شجيل �لر�شيد �لأدنى. وكما يف حالة �لعائد�ت �مللمو�شة �ملمزوجة 

فما د�م بالو�شع تتّبع م�شدر �لعائد�ت غري �مللمو�شة، يتخذ �لدليل موقف �أنه ل يلزم �أن يتخذ �لطرفان 

�أي خطو�ت �أخرى لإن�شاء �حلق �ل�شماين يف هذه �لعائد�ت غري �مللمو�شة �ملمزوجة )�أو �حلفاظ على 

ذلك �حلق( )�نظر �لتو�شية 20(.

10-  �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملمزوجة يف كتلة

90- يف �ملا�شي مل تكن نظم �ملعامالت �مل�شمونة تو�جه م�شكلة �حلفاظ على حتديد �ملوجود�ت �ملرهونة. 

فبالنظر �إىل �أنه مل يكن من �ملمكن �أخذ �حلقوق �ل�شمانية �إّل يف موجود�ت حمددة فرديا، كان من �لنادر 



89 �لف�شل �لثاين-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

�أن يحدث �متز�ج للموجود�ت �ملثلية. غري �أنه يُ�شمح لالأطر�ف �لآن يف نظم قانونية عديدة باإن�شاء حق 

�ل�شماين يف  �إن�شاء �حلق  فيمكن، مثال،  مثلية(.  تكون  ما  )عادة  �ملوجود�ت  فئة عامة من  �شماين يف 

موجود�ت مو�شوفة بعبارة "كل �ملخزون �حلايل من �أقم�شة '�جلينـز'؛ وبدل من ذلك، ميكن �أن ياأخذ �لبائع 

حقا �شمانيا يف كل �أقم�شة '�جلينـز' �لتي يبيعها �إىل م�شرت معنّي. ويف كلتا هاتني �حلالتني، ميكن �أن تكون 

�ملوجود�ت �خلا�شعة للحق �ل�شماين ممتزجة بطريقة حتول دون �إمكانية حتديدها حتديد� منف�شال عن 

�ملوجود�ت �لأخرى من نف�ض �لنوع غري �خلا�شعة للحق �ل�شماين.

91- وهناك نهجان ممكنان لتحديد ما لمتز�ج �ملوجود�ت �ملثلية يف كتلة من �أثر يف �حلقوق �ل�شمانية 

�ملوجود�ت  �متز�ج  فور  باأنه  يق�شى  �لقانونية  �لنظم  فبع�ض  �لمتز�ج.  قبل  ن�شاأت  �لتي  �ملوجود�ت  يف 

ل تعود قابلة للتحديد، وي�شيع ما للد�ئن من حق �شماين فيها. وهذ� �لنهج ي�شع على كاهل �لد�ئن 

�مل�شمون عبء منع �لمتز�ج بالتاأكد من قيام �ملانح بحفظ �ملوجود�ت �ملرهونة مبعزل عن غريها من 

�ملوجود�ت ذ�ت �لطبيعة �ملماثلة. وتق�شي نظم قانونية �أخرى ببقاء �حلق �ل�شماين وجو�ز �ملطالبة به يف 

�ملوجود�ت �ملمزوجة، بنف�ض ن�شبة م�شاهمة �ملوجود�ت �ملرهونة يف �لقيمة �لكلية للموجود�ت �ملمزوجة. 

ووفقا لهذ� �لنهج، �إذ� كان لد�ئن م�شمون حق �شماين يف ما قيمته 000 100 يورو من �لنفط ممزوجا 

مبا قيمته 000 50 يورو من �لنفط يف نف�ض �ل�شهريج، يعترب �أّن �حلق �ل�شماين يرهن ثلثي �أّي كمية من 

�لنفط تكون باقية يف �ل�شهريج عندما ي�شبح من �ل�رشوري �إنفاذ �حلق �ل�شماين.

92- ومبا �أّن �لدليل ياأخذ باملبد�أ �لعام �لد�عي �إىل حماية �حلقوق �ل�شمانية بقدر �لإمكان، فهو يو�شي 

باعتماد �لنهج �لثاين. وهذ� معناه �أن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملمزوجة يحفظ بنف�ض �لن�شبة �لتي 

ت�شاهم بها يف �لكتلة �ملوجود�ت �ملرهونة و�ملوجود�ت غري �ملرهونة باحلق �ل�شماين. وبعبارة �أخرى، ما �أن 

يُن�شاأ حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة، ل يعود من �ل�رشوري �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية حلفظ ذلك 

�حلق �ل�شماين �إذ� ما مزجت �ملوجود�ت �ملرهونة، يف نهاية �ملطاف، مبوجود�ت مماثلة من نف�ض �لنوع 

لي�شت خا�شعة للحق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 22(.

11-  �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملمزوجة يف منتج

93- كثري� ما يتم ت�شنيع �ملوجود�ت �مللمو�شة لإنتاج منتج ما. وعندما يتم على هذ� �لنحو ت�شنيع �أحد 

�ملوجود�ت �مللمو�شة، تن�شاأ م�شاألة ما �إن كان بالو�شع تتّبع �حلق �ل�شماين يف �ملو�د �خلام و�شول �إىل �ملنتج 

�لتام �ل�شنع. وقد عوجلت م�شاألة "منتجات �لت�شنيع" هذه يف �ملناق�شة �لو�ردة �أعاله ب�شاأن �لعائد�ت. بيد 

�أن �لت�شنيع ينطوي يف كثري من �لأحيان على مزج عدة موجود�ت يف منتج جديد. وعليه فحيثما تخلط 

�ملوجود�ت �مللمو�شة �أو متزج على هذ� �لنحو مبمتلكات ملمو�شة �أخرى بحيث تفقد هويتها �مل�شتقلة يف 

�ملنتج، يلزم حتديد �لظروف �لتي ميكن فيها �ملطالبة باحلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لأ�شلية يف �ملنتج 

�لذي مت �إنتاجه. فمثال قد يوؤخذ حق �شماين يف دقيق يُتوخى �أن يتحّول �إىل خبز.

�أ�شا�شيان متَّبعان يف خمتلف  94- وكما يف حالة �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملمزوجة يف كتلة، يوجد نهجان 

�لنظم �لقانونية. ففي بع�ض �لنظم �لقانونية، ي�شقط �حلق �ل�شماين مبجرد �أن تفقد �ملوجود�ت )�أي 

�لدقيق( هويتها كدقيق. و�إذ� رغب �لطرفان يف �نتقال �حلق �ل�شماين �إىل �ملنتَج )�أي �خلبز( فال بد لهما 

من �إدر�ج ن�ض يف �تفاقهما �ل�شماين على �أّن �حلق �ل�شماين �لأ�شلي يرهن �لدقيق وكذلك �أي ُمنتَج قد 

يتحّول �إليه هذ� �لدقيق. وتتخذ نظم قانونية �أخرى موقف �أن �حلق �ل�شماين ينتقل تلقائيا �إىل �ملنتج 
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�مل�شنوع، ما د�م بالو�شع �إثبات �أن هذ� �ملنتج ناجت من �ملو�د �خلام �خلا�شعة للحق �ل�شماين. ومع ذلك 

فمن �أجل منع �لد�ئن �مل�شمون من �حل�شول على ربح عر�شي عندما تكون للمنتج �لناجت قيمة تزيد على 

قيمة �ملو�د �خلام �مل�شاهم بها، تكون �لقيمة �لق�شوى �لتي متكن �ملطالبة بها مبوجب �حلق �ل�شماين، 

يف هذه �لنظم �لقانونية، مقت�رشة عادة على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية مبا�رشة قبل �أن ت�شبح 

جزء� من �ملنتج.

�أنه  �أّن �ملو�د �خلام �شت�شّنع، يتخذ �لدليل موقف  �أّن ما تتوقعه �لأطر�ف عادة هو  �إىل  95- وبالنظر 

ينبغي �أّل يكون من �ل�رشوري �لن�ض يف �لتفاق �ل�شماين على �نتقال �حلق �ل�شماين �إىل �ملنتج �مل�شّنع. 

فاملنتج �حلا�شل هو، مبعنى من �ملعاين، �لعو�ض عن �حلق �ل�شماين �أو �لبديل له يف �ملو�د �خلام �لتي مل 

تعد موجودة )�نظر �لتو�شية 22(.

12-   �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف ملحق �أو ��شتمر�ره فيه

96- قد يكون موجود منقول ملحقا مبوجود منقول �آخر �أو مبمتلك غري منقول، بكيفية ل يفقد معها 

�أثر هذ� �لتو�شيف ملوجود ما باعتباره ملحقا  هويته، وي�شبح ملحقا. ويف هذه �حلالت، يلزم حتديد 

على ما يلي: )�أ( قدرة �ملانح على �إن�شاء حق �شماين يف �مللحق؛ )ب( ما �إن كان �حلق �ل�شماين �لذي كان 

يخ�شع له �ملوجود �ملنقول �لأ�شلي قبل �لإحلاق يظل حمفوظا.

�أ�شبح بالفعل ملحقا مبوجود  �إن�شاء حق �شماين يف ملحق  97- ويف بع�ض �لنظم �لقانونية، ل ميكن 

منقول �أو ممتلك غري منقول. ولكي يكون �حلق �ل�شماين نافذ�، يتعني �أن يُن�شاأ قبل �لإحلاق. ويف هذه 

�لنظم �لقانونية، يجوز �أن ي�شتمر �حلق �ل�شماين يف �ملوجود �ملنقول �إذ� �أ�شبح ملحقا مبوجود منقول �أو 

ممتلك غري منقول، ب�رشف �لنظر عن تكلفة �أو �شعوبة �إز�لة �مللحق من �ملوجود �ملنقول �أو �ملمتلك غري 

�ملنقول �لذي �أحلق به، وب�رشف �لنظر عما �إن كان �مللحق قد �أ�شبح جزء� ل يتجز�أ من �ملوجود �ملنقول 

�أو �ملمتلك غري �ملنقول. �أي �أنه على �لرغم من �أن �مللحق قد ي�شكل جزء� كبري� من �ملوجود �ملنقول، يف 

�إحدى �حلالتني، �أو قد يعترب ممتلكا غري منقول ما د�م باقيا كملحق باملمتلك غري �ملنقول، يف �حلالة 

�لأخرى، فاإن هذه �لنظم �لقانونية حتفظ �حلق �ل�شماين بعد �لإحلاق.

98- ويف نظم قانونية �أخرى، يجوز لي�ض فقط �أن ي�شتمر �حلق �ل�شماين يف �ملوجود �ملنقول �أو �ملمتلك 

غري �ملنقول بعد �لإحلاق بل يجوز �أي�شا �إن�شاء حق �شماين يف موجود يكون ملحقا بالفعل، �شو�ء �أكان 

ملحقا ملوجود منقول �آخر �أم ملمتلك غري منقول. ويف هذه �لنظم �لقانونية، لي�شت لتكلفة �إز�لة �مللحق �أو 

�شعوبة �إز�لته �أي �شلة بتقرير ما �إذ� كان يجوز �إن�شاء �حلق �ل�شماين. ففي كلتا �حلالتني، يهم يف تقرير 

�لأولوية بني �ملطالبني �ملتناف�شني ما �إذ� كان يف �لو�شع �أن يُز�ل �مللحق ب�شهولة من �ملوجود �ملنقول �أو 

�ملمتلك غري �ملنقول �لذي �أحلق به دون �لت�شبب يف �أ�رش�ر، ولكنه ل يهم فيما يتعلق مب�شاألة ما �إذ� كان 

يجوز �إن�شاء �حلق �ل�شماين. وف�شال عن ذلك، فاإن �ملانح يجوز له، يف هذه �لنظم �لقانونية، �إما �أن ين�شئ 

رهنا على ملحق ملمتلك غري منقول مبوجب �لقانون �لذي يحكم �لرهون يف �ملمتلكات غري �ملنقولة �أو �أن 

ين�شئ حقا �شمانيا مبوجب �لقانون �لذي يحكم �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة.
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99- ويو�شي �لدليل، بالنظر �إىل توخيه تي�شري �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية، باعتماد ثاين �لنهجني �لآنفي 

�لذكر. فاحلقوق �ل�شمانية �لتي تُن�شاأ قبل �لإحلاق يجوز �أن ت�شتمر بعد �لإحلاق، ويجوز �إن�شاء حقوق 

�شمانية يف �مللحقات حتى بعد �أن يحدث �لإحلاق. و�مل�شاألة �لرئي�شية هي تقرير ما �إن كان يجب �تخاذ 

�أي خطو�ت �إ�شافية لكي ي�شتمر �حلق �ل�شماين بعد �لإحلاق، �أو من �أجل �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت 

هي ملحقات بالفعل، عالوة على �خلطو�ت �لالزمة لإن�شاء �حلق �ل�شماين �لعادي. ومبا �أن �لدليل مييز 

بني �لإن�شاء )�لنفاذ بني �لطرفني( و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية، فاإنه يتخذ موقف �أنه ل ينبغي 

�إن�شائه يف ملحق مبوجود�ت  �أو  �إ�شافية من �أجل ��شتمر�ر �حلق �ل�شماين  ��شرت�ط �تخاذ �أي خطو�ت 

منقولة �أو ممتلكات غري منقولة )�نظر �لتو�شية 21؛ وفيما يتعلق مب�شائل �لأولوية، �نظر �لف�شل �خلام�ض 

�لفقر�ت 116-110(.

13-   �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف كتلة �أو منتج �أو ��شتمر�ره فيهما

100- مثلما لوحظ �أعاله، ميكن �أن يكون �أحد �ملوجود�ت �مللمو�شة ممزوجا بو�حد �أو �أكرث من �ملوجود�ت 

�مللمو�شة �لأخرى، بحيث يفقد هويته. ويف هذه �حلالة، يكون �ل�شوؤ�ل هو ما �إن كان �حلق �ل�شماين �لذي 

كان يخ�شع له �ملوجود �مللمو�ض �لأ�شلي قبل �ملزج يظل حمفوظا. و�ملوقف �لعام �لذي تتخذه معظم �لنظم 

بع�ض  �أّن  �فرت��ض  �ملزج، على  بعد  �ملنتج  �أو  �لكتلة  �ل�شماين يظل حمفوظا يف  �أّن �حلق  �لقانونية هو 

�ملوجود�ت �ملمزوجة، على �لأقل، ميكن حتديده بو�شفه من �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. ويتحّول �حلق 

�ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي كانت �أ�شال منف�شلة �إىل حق �شماين يف �ملنتج �أو �لكتلة.

�مللحقات، ل يجوز  �ل�شمانية يف  �إن�شاء �حلقوق  �إز�ء  �ملتخذ  �لعام  �لنهج  �أنه، على خالف  101- غري 

يف معظم �لنظم �لقانونية �إن�شاء حق �شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة بعد مزجها يف كتلة �أو منتج. �أي 

�أنه يف حني ميكن د�ئما �عتبار �مللحق متمتعا بهوية م�شتقلة، ��شمية على �لأقل، فلي�ض ذلك هو �حلال 

بالن�شبة �إىل �ملوجود�ت �ملمزوجة. فحني ميزج �لنفط يف �شهريج �أو يُخبز �لدقيق، تختفي �لهوية �مل�شتقلة 

للموجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. ولهذ� �ل�شبب، ل ميكن عموما �إن�شاء حق �شماين منف�شل يف موجود�ت 

ملمو�شة مزجت بالفعل يف منتج �أو كتلة.

102- ويتبع �لدليل �لنهج �ملعتمد يف معظم �لنظم �لقانونية. فهو ل يتوخى جو�ز �إن�شاء حقوق �شمانية 

منف�شلة يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي مزجت بالفعل يف منتج �أو كتلة. بيد �أنه هنا �أي�شا يكون �ل�شوؤ�ل 

�إ�شافية للحفاظ على نفاذ �حلق �ل�شماين بني �لطرفني  �إن كان يلزم �تخاذ خطو�ت  �لرئي�شي هو ما 

عندما متتزج �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية لحقا يف كتلة �أو منتج. ولنف�ض �لأ�شباب �ل�شيا�شاتية �لتي حتبذ 

��شتمر�ر �حلق �ل�شماين يف �مللحق دون حاجة �إىل �تخاذ خطو�ت �إ�شافية، يو�شي �لدليل بعدم ��شرت�ط 

�تخاذ خطو�ت �إ�شافية يف حالة �ملزج )�نظر �لتو�شية 22(.

باء-  مالحظات تخ�ض موجودات معّينة

1-  نفاذ �لإحـــالة �لإجمالية للم�شتحقات و�إحالة م�شتحق �آجل  �أو جزء من م�شتحق 

�أو م�شلحة غري جمز�أة فيه

103- ت�شتخدم م�شتحقات �ملن�شاأة على نطاق و��شع كموجود ل�شمان �أد�ء �لتز�م. وعادة ما ي�شمى �إن�شاء 

�حلق �ل�شماين يف �مل�شتحقات �إحالة، رغم �أنه يف بع�ض �لدول ما ز�ل مييز بني رهن �مل�شتحقات رهن 
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وفاء، من ناحية، و�إحالة �مل�شتحقات، من �لناحية �لأخرى. وبالنظر �إىل تطابق طبيعة قدرة �ملحال �إليه 

و�لد�ئن �ملرتهن رهن وفاء على حت�شيل �شد�د �مل�شتحقات، فهناك �جتاه �آخذ يف �لن�شوء �شوب �إخ�شاع 

لأغر��ض  �مل�شتحقات  بنقل  �أم  للم�شتحقات،  �لتام  بالنقل  تتعلق  �أكانت  �شو�ء  �لقو�عد  لنف�ض  �لإحالة 

�ل�شمان، �أم بحق �شماين يف �مل�شتحقات. وحتكم هذه �لقو�عد �ملتماثلة �إن�شاء �حلق �ل�شماين ونفاذه 

�إىل حٍد ما يخ�شع لأحكام  �لتام ل يز�ل  �لنقل  �إنفاذ  �أن  بالرغم من  و�أولويته،  �لثالثة  جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة  باأن من �ل�شعب متاما يف كثري من �لأحيان على �لأطر�ف  �أ�شا�شا  خمتلفة. ويرُبَّر هذ� �لجتاه 

�أن حتدد طبيعة �لإحالة، كما �أنه يرُبَّر باحلاجة �إىل وجود قو�عد وحيدة للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

يف  جم�ّشد  �لجتاه  وهذ�  �مل�شتحقات.  باإحالة  �ملتعلقة  �لتمويلية  �ملعامالت  �أنو�ع  كل  ولالأولوية حتكم 

)�نظر  �لدليل  به يف  �ملو�شى  �ملوقف  �ملادة 2(، وهو  )�نظر  �مل�شتحقات  �ملتحدة لإحالة  �لأمم  �تفاقية 

�لتو�شية 3(.

فت�شرتط  نافذة.  �لإحالة  �لدقيقة جلعل  بال�رشوط  يتعلق  فيما  تختلف  �لقانونية  �لنظم  �أّن  104- بيد 

بع�ض �لنظم �لقانونية وجود كتابة تثبت �لإحالة، �أو توجيه �إخطار فعلي �إىل �ملدين بامل�شتحق. ول ت�شرتط 

نظم قانونية �أخرى �شوى �ل�شكل �لكتابي لكي ت�شبح �لإحالة نافذة بني �ملحيل و�ملحال �إليه. ول تُ�شرتط 

�لأطر�ف  جتاه  نافذة  �لإحالة  جلعل  �إل  بامل�شتحق،  �ملدين  �إخطار  �أو  �لت�شجيل  مثل  �أخرى،  �إجر�ء�ت 

�لثالثة �أو لتمكني �ملحال �إليه من حت�شيل �مل�شتحقات. ويتخذ �لدليل موقف �أن �مل�شتحقات هي مثل �أي 

موجود�ت �أخرى و�أنه، نتيجة لذلك، ل ينبغي �أن تكون �لإجر�ء�ت �ملعّينة �خلا�شة باإن�شاء �حلق �ل�شماين 

يف �مل�شتحقات خمتلفة عن تلك �ملنطبقة على �ملوجود�ت �مللمو�شة.

105- وتختلف �لنظم �لقانونية �أي�شا فيما يتعلق بنفاذ �إحالت �مل�شتحقات �لآجلة و�مل�شتحقات غري 

�ملعّينة على وجه �لتحديد، كما تختلف فيما يتعلق بنفاذ �إحالة �أجز�ء من �مل�شتحقات �أو م�شلحة غري 

جمز�أة فيها. ومع ذلك، فالجتاه �لع�رشي هو �إقر�ر �شحة جميع تلك �لأنو�ع من �لإحالت �رشيطة �أن 

يكون يف �لو�شع تبنيُّ �أن �مل�شتحقات )�أو �لأجز�ء �أو �لفو�ئد( م�شمولة بالإحالة، و�لقت�شاء باأن �إحالة 

�مل�شتحقات �لآجلة تكون نافذة دون حاجة �إىل �إحالة جديدة لكل من �مل�شتحقات �لآجلة )�نظر �ملادة 8 

من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات(. ومربر هذه �لنتيجة هو �أنه ماد�م �ملحيل و�ملحال �إليه 

متفقني ب�شاأن نطاق �مل�شتحقات �ملحالة فال يلزم فر�ض �أي �إجر�ء�ت �إ�شافية لكي تكون �لإحالة نافذة 

بينهما. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 23(، �ت�شاقا مع �تفاقية �لأمم �ملتحدة 

لإحالة �مل�شتحقات.

2-  نفاذ �إحالة �أي م�شتحق جُترى رغم وجود �رشط 

بعدم �لإحالة

106- يف بع�ض �لنظم �لقانونية، تُعطي �لقيود �لتعاقدية على �إحالت �مل�شتحقات قوة �لنفاذ من �أجل 

نظم  ويف  بامل�شتحق(.  �ملدين  �أو  �ملحيل  )�أي  ل�شاحله  �لقيد  على  يُن�ض  �لذي  �لطرف  م�شلحة  حماية 

قانونية �أخرى، ل تعطي �لقيود �لتعاقدية على �إحالت �مل�شتحقات قوة �لنفاذ، وذلك بغية �حلفاظ على 

حرية �ملحيل �أو �ملانح يف �لت�رشف، وحقوق �ملحال �إليه )�أو �لد�ئن �مل�شمون(، وخ�شو�شا �إذ� كان �ملحال 

�إليه على غري علم بالقيد �لتعاقدي. ويف نظم قانونية غري هذه وتلك، ل تعطى للقيود �لتعاقدية على 

�إحالت �مل�شتحقات �شوى قوة نفاذ حمدودة )بني طريف �لتفاق(.
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107- وتتخذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات �لنهج �لأخري، من �أجل دعم قابلية �مل�شتحقات 

لالإحالة. ومربر هذ� �لنهج هو �أنه يعزز �لتمويل بامل�شتحقات، �لذي يحتمل بدوره �أن يزيد قدرة �ملحيل 

على تقدمي �لئتمان �إىل �ملدين بامل�شتحق. و�إذ� كان د�ئنون مب�شتحقات معّينون بحاجة �إىل حماية يف 

حالت خا�شة )مثال، �أنو�ع معينة من �مل�شتهلكني �ملدينني(، �أو �إذ� كانت هناك �أ�شباب تتعلق بال�شيا�شات 

�لعمومية تدعو �إىل عدم �لقابلية لالإحالة )مثال، فر�ض �لقيود على �إحالة م�شتحقات �لأجور و�ملعا�شات 

�لتقاعدية و�لرعاية �لجتماعية(، فينبغي �أن تقرر هذه �لقيود يف قانون �آخر )ول تُتاح مبقت�شى �لقانون 

�ملو�شى به يف �لدليل؛ �نظر �لتو�شية 18(.

108- ومبوجب �لفقرة 1 من �ملادة 9 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، تكون �لإحالة نافذة 

يف م�شطلحات  )"�ملانح"  �ملحيل  متفق عليه بني  �لإحالة  تعاقدي على  قيد  بالرغم من وجود  �ملفعول 

من  �حلكم حمدود  هذ�  مفعول  �أن  بيد  �لدليل(.  م�شطلحات  يف  بامل�شتحق"  )"�ملدين  و�ملدين  �لدليل( 

ناحيتني. فاأول، يقت�رش تطبيقه عموما على �مل�شتحقات �لتجارية �ملعّرفة تعريفا و��شعا )�نظر �ملادة 9، 

�لفقرة 3، من �لتفاقية(. ول ينطبق على ما ي�شمى "�مل�شتحقات �ملالية"، حيث يكون �ملدين بامل�شتحقات 

موؤ�ش�شة مالية، فحتى �لإبطال �جلزئي لل�رشط �ملانع لالإحالة ميكن �أن يوؤثر يف �للتز�مات �لتي تاأخذها 

�آثار� �شلبية على  �أن تخلق  �ملوؤ�ش�شة �ملالية على عاتقها جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ومن �شاأن هذه �لنتيجة 

ممار�شات مالية هامة، مثل �ملمار�شات �ملتعلقة باإحالة �مل�شتحقات �لنا�شئة من �لأور�ق �ملالية �أو �لعقود 

�ملالية �أو مبوجبها )وهي م�شتثناة من نطاق �لدليل؛ �نظر �لتو�شية 4، �لفقر�ت �لفرعية )ج(-)هـ((.

109- و�لقيد �لثاين على �لقاعدة �لو�ردة يف �لفقرة 2 من �ملادة 9 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة 

�مل�شتحقات هو �أنه �إذ� كان هذ� �لقيد �لتعاقدي �شحيحا مبقت�شى �لقانون �ملنطبق خارج نطاق �لتفاقية 

فاإن �شحته ل تبطل فيما بني �ملحيل و�ملدين بامل�شتحق. وتكون للمدين حرية �ملطالبة بتعوي�شات من 

�ملحيل لإخالله بالعقد، �إذ� كان هذ� �حلق مكفول يف �لقانون �ملنطبق خارج نطاق �لتفاقية، ولكن ل 

يجوز لـه تقدمي هذه �ملطالبة �شد �ملحال �إليه على �شبيل �ملقا�ّشة )�نظر �ملادة 18، �لفقرة 3(. وي�شاف 

يف م�شطلحات �لدليل( بوجود �لقيد ل يكفي  �إىل ذلك �أن جمرد علم �ملحال �إليه )"�لد�ئن �مل�شمون" 

لإبطال �لعقد �لذي ين�شاأ عنه �مل�شتحق �ملحال )�نظر �ملادة 9، �لفقرة 2(.

110- وهذ� �لنهج يرّوج معامالت �لتمويل بامل�شتحقات، لأنه يزيل عن كاهل �ملحال �إليه �لعبء �لذي 

ميكن �أن يكون مكلفا و�أن ي�شتغرق كثري� من �لزمن، �ملتمثل يف �ل�شطر�ر �إىل فح�ض كل من �لعقود �لتي 

ن�شاأت عنها �مل�شتحقات �ملحالة، للتاأكد مما �إن كانت �إحالة �مل�شتحقات قد حظرت �أو �أخ�شعت ل�رشوط. 

ويو�شي �لدليل باأن يُتَّبع يف هذه �مل�شائل نف�ض �لنهج �ملتَّبع يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات 

)�نظر �لتو�شية 24(.

3-  �إن�شاء حق �شماين يف حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن م�شتحقا 

�أو �شكا قابال للتد�ول �أو �أي موجود غري ملمو�ض �آخر

111- �إذ� �أن�شاأ مانح حقا �شمانيا يف م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو �أي موجود�ت غري ملمو�شة �أخرى 

ل�شالح د�ئن م�شمون، تن�شاأ م�شاألة ما �إن كان �لد�ئن �مل�شمون يتمتع �أي�شا، تلقائيا ودون �أي �إجر�ء �إ�شايف 

�أو حق ملكية )كاحلق  �لكفالة(  �أو  باأي حق �شخ�شي )كال�شمان  �مل�شمون،  �لد�ئن  �أو  �ملانح  من جانب 

�ل�شماين يف �ملمتلكات �ملنقولة �لأخرى �أو �لرهن على �ملمتلكات غري �ملنقولة( ي�شمن �شد�د �مل�شتحق �أو 

�ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �أي موجود غري ملمو�ض �آخر.
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�لآخر  �مللمو�ض  غري  �ملوجود  �أو  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  �أو  �مل�شتحق  يف  �ل�شماين  �حلق  112- و�إن�شاء 

�شيمنح تلقائيا �أي�شا للد�ئن �مل�شمون، يف معظم �لنظم �لقانونية، حق �لتمتع �لكامل بكّل جمموعة حقوق 

�ملانح �ملتعلقة بذلك �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو ذلك �ملوجود غري �مللمو�ض. وعليه، فاإذ� كان 

�للتز�م ب�شد�د �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر م�شمونا يف حد ذ�ته 

بحق �شماين يف موجود ما للمدين، فينبغي �أن ينال �لد�ئن �مل�شمون �أي�شا حق �لتمتع مبا للمانح من 

حقوق تتعلق باحلق �ل�شماين يف ذلك �ملوجود )�نظر �لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

113- وتنطبق �لقاعدة �ملبينة يف �لفقرة �ل�شابقة ب�رشف �لنظر عما �إن كان �ملانح مقيد� باتفاق مع 

�ملدين بامل�شتحق، �أو �ملدين مبوجب �ل�شك �لقابل للتد�ول، �أو �ملدين باأي موجود غري ملمو�ض �آخر، مينع 

�ملانح من �إن�شاء حق �شماين يف �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر �أو يف 

�حلق �ل�شخ�شي �أو حق �مللكية �لذي ي�شمن �ل�شد�د �أو �لقيام على نحو �آخر باأد�ء �مل�شتحقات �أو �ل�شك 

�لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر )�نظر �لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )د((. بيد �أن �أي �شيء 

و�رد يف هذه �حلكم ل ينبغي �أن مي�ض م�شوؤولية �ملانح عن �لإخالل بذلك �لتفاق، با�شتثناء �أنه ل يجوز 

للطرف �لآخر يف �لتفاق �أن يلغي، بحجة ذلك �لإخالل وحده، �لتفاق �لذي ن�شاأ منه ما ي�شمن �لتفاق 

)�نظر  �أو حق ملكية  �شخ�شي  �أو حق  �آخر  �أو موجود غري ملمو�ض  للتد�ول  قابل  �أو �شك  من م�شتحق 

�لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )هـ((.

114- غري �أنه مبا �أّن حقوق �لد�ئن �مل�شمون فيما يتعلق باحلق �ل�شخ�شي �أو حق �مللكية تنبع من حقوق 

�ملانح، فال ميكن �أن تزيد حقوق �لد�ئن �مل�شمون فيما يتعلق بذلك �حلق �ل�شخ�شي �أو حق �مللكية على 

حقوق �ملانح فيما يتعلق بذلك �حلق.

115- وعندما يكون �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �لأخرى م�شمونة 

�لتعهد  مبقت�شى  �ل�شحب  يف  �حلق  �إىل  ميتد  ل  �مل�شمون  للد�ئن  �ل�شماين  �حلق  فاإّن  م�شتقل  بتعّهد 

�مل�شتقل، بل ميتد فقط �إىل �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى هذ� �لتعهد )�نظر �لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية 

)ب((. وهذ� يتفق مع �لفكرة �لو�ردة يف �لدليل باأنه ل يجوز للم�شتفيد من تعهد م�شتقل �أن يحيل حق 

�ل�شحب دون مو�فقة �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �أي �شخ�ض م�شّمى �آخر.

116- وتوجد عدة �أ�شباب عملية توؤيد �لتو�شية �لد�عية �إىل �أن يكون للد�ئن �مل�شمون حق �شماين 

يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. فال�شبب �لأول هو �أن هذه �لنتيجة ل تزيد 

على �أن تزيل حاجة �لد�ئن �مل�شمون �إىل �تخاذ خطو�ت �إ�شافية معّينة يف وثائق قر�شه �لتي حترر 

مع �ملانح. ذلك لأنه حتى لو مّيز �لدليل بني �حلق �لتبعي و�حلق �مل�شتقل )وهذ� متييز و�رد يف قو�نني 

عدد من �لدول( فاإّن ذلك �لتمييز لن مينع �لد�ئن �مل�شمون من �حل�شول على حق �شماين يف حق 

تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل. ولن يزيد ذلك �لتمييز على �أن يُلزم �لد�ئن �مل�شمون 

باتخاذ �خلطو�ت �ل�شكلية �ملتمثلة يف �أن يدرج يف �تفاقه �ل�شماين مع �ملانح ن�شا �رشيحا باإن�شاء حق 

�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل. و�إز�لة �حلاجة �إىل هذه �ل�شكليات 

يعزز هدف �لدليل �ملتمثل يف �حلد من تكاليف �لئتمان و�إتاحة �ملزيد منه عن طريق تخفي�ض تكاليف 

�ملعامالت.

117- و�ل�شبب �لثاين هو �أّن من �شاأن قاعدة �لإن�شاء �لتلقائي حلق �شماين يف �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى 

تعهد م�شتقل �أن تكون قاعدة معقولة يف �ملمار�شة �لعملية، باعتبارها تتفق مع �لتوقعات �لعادية لالأطر�ف. 



95 �لف�شل �لثاين-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

لـه، ب�رشف  �أن يكون  �ملانح موجود�ت مرهونة �شيتوقع عادة  فالد�ئن �مل�شمون �لذي يعترب م�شتحقات 

�شو�ء مبا�رشة من  �ملثال،  �شبيل  بها )على  �ملدين  �مل�شتحقات  �شد�د  بها  �لتي جرى  �لطريقة  �لنظر عن 

�مل�شتحقات(،  من  �أكرث  �أو  و�حد�  يكفل  م�شتقل  تعهد  مبقت�شى  بال�شحب  �أم  بامل�شتحقات  �ملدينني  قبل 

حق �شماين يف �ملبلغ �مل�شدد باعتباره عائد�ت �مل�شتحقات. و�لو�قع �أّن �لد�ئن �مل�شمون قد يكون على 

��شتعد�د يف بع�ض �حلالت لأن يقدم �ئتمانا �إىل مقرت�ض معنّي ب�شعر �أقل �إذ� كان هذ� �لد�ئن يعلم �أّن 

حقه �ل�شماين يف �مل�شتحقات �ملدين بها للمقرت�ض ي�شمل حقا �شمانيا يف �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت 

�ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. ومن �شاأن �أي قاعدة تتفق مع �لتوقعات �لعادية لدى �لطرفني �أن جتتنب 

�ملفاجاأة غري �ملن�شفة و�أن توجد قدر� �أكرب من �ليقني لدى �لدول �لتي ت�شرتع تو�شيات �لدليل. و�شتجعل 

مي �لئتمان �أكرث ثقة يف تقدمي �لئتمان، وتعّزز بالتايل هدف �لدليل �ملتمثل يف �لت�شجيع  زيادة �ليقني مقدِّ

على زيادة تو�فر �لئتمان �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 1، �لفقرة )�أ((.

118- و�ل�شبب �لثالث هو �أّن هذه �لتو�شية ل مت�ض باأي طريقة حقوق �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �أي 

�شخ�ض م�شّمى �آخر مبقت�شى �لتعهد �مل�شتقل. ولي�ض على �لكفيل/�مل�شدر ول �أي مثبِّت �أو �أي �شخ�ض 

م�شّمى �آخر �أي �لتز�م بقبول طلب ت�شديد �شادر عن �أي �شخ�ض عد� �مل�شتفيد من �لتعهد �مل�شتقل، ولي�ض 

عليه �أي �لتز�م بال�شد�د لأي �شخ�ض، عد� �مل�شتفيد، دون مو�فقة �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �أي �شخ�ض 

م�شّمى.

119- ويقّيد �لدليل �لتو�شية �لآنفة �لذكر يف عدد من �جلو�نب �لهامة. فالقيد �لأول هو �أنها ل مت�ض 

�أي حق يف ممتلكات غري منقولة ميكن مبوجب قانون غري قانون �ملعامالت �مل�شمونة �أن يحال منف�شال 

يكفلها هذ� �حلق.  �لتي  �لأخرى  �مللمو�شة  �ملوجود�ت غري  �أو  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  �أو  �مل�شتحق  عن 

وتتناول هذه �لتو�شية �أد�ة قد توجد يف بع�ض �لدول ت�شمح ملالك �ملمتلكات غري �ملنقولة باإن�شاء حق 

)رهن( يف �ملمتلكات غري �ملنقولة حتى و�إن كان هذ� �حلق ل يكفل يف وقت �لإن�شاء �أي �لتز�م. ويجوز 

للمالك �أن يحيل ذلك �حلق بعدئذ �إىل د�ئن، ويجوز للد�ئن، بدوره، �أن يحيل هذ� �حلق �إىل د�ئن �آخر. 

�أي  م�شتقاًل يف حد ذ�ته من  �لتعهد �مل�شتقل، يبدو �حلق يف �ملمتلكات غري �ملنقولة حقاً  وعلى غر�ر 

�لتز�م.

120- و�لقيد �لثاين هو �أنه، �ت�شاقا مع �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، ل تنطبق هذه �لتو�شية 

�مللمو�شة �لأخرى  �أو �ملوجود�ت غري  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  �أو  �مل�شتحقات  �أنو�ع معّينة من  �إّل على 

)�نظر �لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )و((، مثل �مل�شتحقات �لتجارية )كامل�شتحقات �لتي تثبت بيع �لب�شائع 

وتقدمي �خلدمات(.

121- و�لقيد �لثالث هو �أن هذه �لتو�شية ل مت�ض �أيا من �لتز�مات �ملانح جتاه �ملدين بامل�شتحقات �أو 

�أو �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �لأخرى )�نظر �لتو�شية 25،  جتاه �ملدين مبقت�شى �ل�شك �لقابل للتد�ول 

�لفقرة �لفرعية )ز((.

122- و�أخري�، ل مت�ض هذه �لتو�شية �أي ��شرت�ط مبقت�شى قانون غري قانون �ملعامالت �مل�شمونة يت�شل 

ب�شكل �أو ت�شجيل �إن�شاء حق �شماين يف �أي موجود�ت يكفل �شد�د �أو �أد�ء �أي م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول 

�أو موجود�ت غري ملمو�شة �أخرى، ولكن فقط ما د�م ل يوجد �إخالل بالإن�شاء �لتلقائي حلق �لتمتع بهذ� 

�حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )ح((.
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4-   �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل 

�ملودعة يف ح�شاب م�رشيف

123- �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف هي �شكل خا�ض من �أ�شكال �مل�شتحقات و�جب �ل�شد�د ل�شاحب 

�حل�شاب. و�مل�رشف هو �ملدين بامل�شتحقات، �لتي تتقلّب قيمتها وفقا للمبلغ �ملودع يف �حل�شاب. وتو�شف 

�مل�شتحقات عند عامة �لنا�ض، باأنها �حلق يف �حل�شول على �شد�د �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب. ورهنا 

باأي قيود على �ل�شحب قد تفر�ض يف �لتفاق �لذي يفتح مبوجبه �حل�شاب، يجب �أن تدفع �لأمو�ل �ملودعة 

يف �حل�شاب �إىل �شاحب �حل�شاب عند �لطلب. ويف معظم �تفاقات �حل�شابات، يُن�ض على �أنه ل يجوز 

ل�شاحب �حل�شاب �أن يحيل �حلق يف تقا�شي �ل�شد�د �أو �أن ين�شئ حقا �شمانيا يف حق تقا�شي �ل�شد�د. 

وت�شابه هذه �لقيود كثري�، يف هدفها و�شكلها، �لقيود �لتعاقدية على �إحالة �مل�شتحقات.

124- ومثلما ذكر �آنفاً )�نظر �لفقر�ت 106-110(، ففي بع�ض �لنظم �لقانونية تُعطى قوة نفاذ كاملة 

لهذه �لقيود �لتعاقدية. ويف نظم قانونية �أخرى، ل تعطى لهذه �لقيود �أي قوة نفاذ �أو ل تعطى �شوى قوة 

نفاذ حمدودة. و�ملوقف �ملو�شى به يف �لدليل هو �أن �إحالة �مل�شتحقات تكون نافذة فيما بني �ملحيل و�ملحال 

�إليه على �لرغم من وجود �تفاق يحد من حق �ملحيل يف �إحالة �مل�شتحقات )�نظر �لتو�شية 24، �لفقرة 

�لفرعية )�أ((. و�لنهج �لذي ياأخذ به �لدليل، لنف�ض �لأ�شباب �ل�شيا�شاتية، هو �أن �حلق �ل�شماين �ملن�شاأ 

على نحو �شليم يف �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف يكون نافذ� على �لرغم من �أي 

�تفاق يرد فيه �أنه يحد من حق �شاحب �حل�شاب يف �إن�شاء حق �شماين )�نظر �لتو�شية 26(.

125- غري �أنه على �لرغم من �أن �حلق �ل�شماين قد يكون نافذ� فيما بني �شاحب �حل�شاب و�لد�ئن 

�مل�شمون، فاإن هذ� ل يعني �أن �لد�ئن �مل�شمون يح�شل تلقائيا على �أي حقوق ميكن �أن يُ�شتند �إليها جتاه 

�مل�رشف. فالطابع �خلا�ض للمعامالت �مل�رشفية يتطلب وجود قاعدة حتمي �مل�شارف عموما من �أن تكون 

ملزمة ب�شد�د �أمو�ل �إىل �أي �شخ�ض غري �شاحب �حل�شاب، �أو باأد�ء �أي �لتز�م �آخر )مثل توفري معلومات 

�ملودعة  �لأمو�ل  ب�شد�د  ملزما  �مل�رشف  يكون  ول  �ل�شماين.  �لتفاق  مبوجب  ين�شاأ  قد  �حل�شاب(  عن 

يف �حل�شاب �إىل �لد�ئن �مل�شمون �إل حني يو�فق �مل�رشف �رش�حة على �لتفاق �ل�شماين. و�ت�شاقا مع 

�ل�شيا�شة �لعامة �ملتمثلة يف مر�عاة �ملمار�شات �ملتخ�ش�شة �ملوجودة يف �لقطاعني �ملايل و�مل�رشيف، يو�شي 

�لدليل �أي�شا باتباع هذ� �لنهج فيما يت�شل بالتز�مات �مل�رشف جتاه �لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 26(.

5-   �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية 

مبقت�شى تعهد م�شتقل

بالغ  جزء  �مل�رشفية،  �لأعمال  ميد�ن  مثل  هو،  �مل�شتقلة  و�لتعهد�ت  �لعتماد  خطابات  126- جمال 

هذ�  من  كبري  وجزء  ر��شخة.  وممار�شات  قو�عد  فيه  توجد  �لع�رشي،  �لتجاري  �لقانون  من  �لتخ�ش�ض 

�لقانون وهذه �ملمار�شات عرب وطني �أو م�شرتك بني معظم �لدول. فمثال، يوجد مبد�أ م�شلَّم به عموما يحكم 

�لتعهد�ت �مل�شتقلة مفاده �أن �حلق يف طلب �ل�شد�د )"�ل�شحب"( مبقت�شى �لتعهد ل يجوز �أن يحال دون 

مو�فقة �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى مبوجب �لتعهد �مل�شتقل )�نظر مثال �تفاقية �لأمم 

 و�لأعر�ف و�ملمار�شات �ملوحدة �ملتعلقة 
)1(

�ملتحدة �ملتعلقة بالكفالت �مل�شتقلة وخطابات �لعتماد �ل�شامنة،

بالعتماد�ت �مل�شتندية، وقو�عد �ملمار�شات �ل�شامنة �لدولية، و�لقو�عد �ملوحدة للكفالت �مل�شتحقة عند 

�لطلب(. وبالنظر �إىل �لقبول �لو��شع �لنطاق لهذ� �ملبد�أ، فاإن �لدليل يو�شي به )�نظر �لتو�شية 27(.

.A.97.V.12 من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )1(
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127- �إل �أن �لدليل ميّيز �أي�شا بني حق �ل�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل وحق تقا�شي عائد�ت �ل�شحب 

مبقت�شى تعهد م�شتقل. وكما يف حالة �لقيود على �إمكانية �إحالة �مل�شتحقات وحق �حل�شول على تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، يعترب �لدليل �أنه يجوز للم�شتفيد من �لتعهد �مل�شتقل �أن ين�شئ حقا 

�شمانيا فيما يتعلق بحقوقه. وحتى �إذ� كان حق �ل�شحب مبقت�شى �لتعهد غري قابل يف حد ذ�ته لالإحالة 

مبقت�شى �لقانون �لو�جب �لتطبيق و�ملمار�شة، �أو حتى �إذ� كان ل يجوز �أن يُ�شتند جتاه �ملُ�شدر �إىل �أي 

�إحالة مزعومة للحق يف �ل�شحب، فاإن �لدليل يرتئي �أنه ل �شيء يف �لقانون �أو �ملمار�شة �للذين يحكمان 

ه يف تقا�شي �لعائد�ت  �لتعهد�ت �مل�شتقلة مينع �مل�شتفيد من �لتعهد �مل�شتقل من �إن�شاء حق �شماين يف حقِّ

�ملتاأتية مبقت�شى �لتعهُّد. وتبعا لذلك يقدم �لدليل تو�شية بهذ� �ملفاد )�نظر �لتو�شية 27(.

6-   �إن�شاء حق �شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود 

ملمو�ض م�شمول مب�شتند قابل للتد�ول

128- عندما ي�شدر م�شتند قابل للتد�ول، مثل �شند �شحن �أو �إي�شال م�شتودع، متعلق مبوجود�ت ملمو�شة، 

ويكون م�شتحق �لأد�ء، يج�شد هذ� �مل�شتند حق ملكية �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملحددة. ونتيجة لذلك، يجوز 

�أن ينتقل �حلق يف �ملوجود�ت �ملحددة بو��شطة نقل ملكية �مل�شتند �لقابل للتد�ول. ويرتتب على هذ� �ملبد�أ 

�لذي مفاده �أن �مل�شتند يج�ّشد �ملوجود�ت �أن �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف �مل�شتند �لقابل للتد�ول يكون له 

�أي�شا مفعول �إن�شاء حق �شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة نف�شها، �رشيطة �أن يتم �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف 

�مل�شتند بينما تكون �ملوجود�ت م�شمولة بامل�شتند )�نظر �لتو�شية 28(. ولهذ� �لغر�ض، تكون �ملوجود�ت 

م�شمولة بامل�شتند �إذ� كانت يف حيازة ُم�شدر �مل�شتند �أو وكيل يت�رشف نيابة عن ُم�شدر �مل�شتند وقت �إن�شاء 

�حلق �ل�شماين. وفيما عد� ��شرت�ط �أن تكون �حليازة لدى �ملُ�شدر، ل توجد �أي �رشوط م�شبَّقة �أخرى 

لإن�شاء حق �شماين يف �مل�شتند �لقابل للتد�ول يكون نافذ�ً بني �لأطر�ف خالف �ل�رشوط �لتي نوق�شت 

�أعاله )�نظر �لفقر�ت 12-33 �أعاله(.

جيم-  التو�سيات 28-13

الغر�ض

��شتيفاوؤها لكي  �لتي يجب  �ل�رشوط  باإن�شاء �حلق �ل�شماين هو حتديد  �ملتعلقة  �لغر�ض من �لأحكام 

ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� بني �لطرفني.

*
1- تو�سيات عامة

�إن�شاء �حلق �ل�شماين

و�لد�ئن  �ملانح  بني  يرُبم  باتفاق  يُن�شاأ  �ملوجود�ت  �ل�شماين يف  �أن �حلق  على  �لقانون  ين�ض  �أن  13- ينبغي 

�مل�شمون. ويف حالة �ملوجود�ت �لتي تكون للمانح، وقت �إبر�م �لتفاق، حقوق فيها �أو �شالحية رهنها، ين�شاأ 

�حلق �ل�شماين يف تلك �ملوجود�ت يف ذلك �لوقت. �أما يف حالة �ملوجود�ت �لتي يح�شل �ملانح، بعد ذلك �لوقت، 

على حقوق فيها �أو على �شالحية رهنها، فين�شاأ �حلق �ل�شماين يف تلك �ملوجود�ت عندما يح�شل �ملانح على 

حقوق فيها �أو على �شالحية رهنها.

تنطبق �لتو�شيات �لعامة على �حلقوق �ل�شمانية يف جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �لتي ي�شملها �لدليل، بال�شيغة �ملعّدلة بالتو�شيات 
 *

�لتي تخ�ض موجود�ت معّينة.
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�حلد �لأدنى ملحتوى �لتفاق �ل�شماين

14- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لتفاق �ل�شماين يجب �أن:

)�أ( يُبنيِّ عزم �لطرفني على �إن�شاء �حلق �ل�شماين؛

)ب( يحدد هويتي �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح؛

)ج(  ي�شف �للتز�م �مل�شمون؛

)د(   ي�شف �ملوجود�ت �ملرهونة على نحو ي�شمح يف حدود �ملعقول بالتعّرف عليها؛

)هـ(  يُبنيِّ �حلد �لأق�شى للمبلغ �لنقدي �لذي ميكن �إنفاذ �حلق �ل�شماين من �أجله، �إذ� ر�أت �لدولة 

�أّن تبيانه مفيد من �أجل تي�شري �لإقر��ض �لتبعي.

�شكل �لتفاق �ل�شماين

15- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لتفاق �ل�شماين يجوز �أن يكون �شفويا �إذ� كان م�شفوعا بحيازة �لد�ئن 

�مل�شمون للموجود�ت �ملرهونة. وبخالف ذلك، يجب �أن يربم �لتفاق �أو يثبت بكتابة تبني، بذ�تها �أو على �شوء 

م�شار �لت�رشفات بني �لطرفني، نية �ملانح �إن�شاء حق �شماين.

�للتز�مات �لتي يجوز �أن تُ�شَمن بحق �شماين

16- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �حلق �ل�شماين يجوز �أن ي�شمن �أي نوع من �للتز�مات، �حلا�رش منها 

د منها و�لقابل للتحديد، �مل�رشوط منها وغري �مل�رشوط، �لثابت و�ملتغري. و�لآجل، �ملحدَّ

�ملوجود�ت �لتي يجوز �أن تخ�شع حلق �شماين

�أّن �حلق �ل�شماين يجوز �أن ي�شمل �أي نوع من �ملوجود�ت، مبا يف ذلك  17- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على 

�أة يف �ملوجود�ت. ويجوز �أن ي�شمل �حلق �ل�شماين �ملوجود�ت �لتي رمبا  �أجز�ء �ملوجود�ت و�حلقوق غري �ملجزَّ

ل تكون وقت �إبر�م �لتفاق �ل�شماين قد ن�شاأت بعُد، �أو رمبا ل يكون �ملانح قد �متلكها بعد �أو مل تكن قد �آلت 

�إليه �شالحية رهنها بعد. ويجوز �أي�شا �أن ي�شمل جميع موجود�ت �ملانح. وينبغي �حلد من �أي ��شتثناء�ت من 

هذه �لقو�عد و�أن تبنّي يف �لقانون بطريقة و��شحة وحمّددة.

18- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن هذ� �لقانون، با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شيات 23-25، ل يُلِغي �أحكام 

�أي قانون �آخر حتد من �إن�شاء �أو �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �أنو�ع حمددة من �ملوجود�ت، �أو من �إمكانية نقلها.

�متد�د �حلق �ل�شماين �إىل �لعائد�ت

19- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة ي�شمل عائد�تها �لقابلة للتحديد 

)مبا يف ذلك عائد�ت �لعائد�ت(، ما مل يتفق �لطرفان يف �لتفاق �ل�شماين على خالف ذلك.

�لعائد�ت �ملمزوجة

20- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه عندما تكون �لعائد�ت �لتي هي يف �شكل نقود �أو يف �شكل �أمو�ل مودعة 

يف ح�شاب م�رشيف قد ُمزجت مبوجود�ت �أخرى من نف�ض �لنوع بحيث مل تعد هذه �لعائد�ت قابلة للتحديد، 

قابلة  عائد�ت  باعتباره  مبا�رشة  �لأخرى  باملوجود�ت  مزجها  قبل  �لعائد�ت  مبلغ  يعامل  �أن  ذلك  مع  ينبغي 

للتحديد بعد �ملزج. غري �أنه �إذ� كان �ملبلغ �لإجمايل للموجود�ت �أقل من مبلغ �لعائد�ت، يف �أي وقت بعد �ملزج، 
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فيجب معاملة �ملبلغ �لإجمايل للموجود�ت يف �لوقت �لذي يكون فيه مبلغها يف حده �لأدنى، �إ�شافة �إىل مبلغ 

�أي عائد�ت ُمزجت باملوجود�ت لحقا، باعتباره عائد�ت قابلة للتحديد.

�إن�شاء �حلق �ل�شماين يف ملحق و��شتمر�ره فيه

21- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجوز �إن�شاء حق �شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي تكون ملحقا وقت 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين �أو �أن ي�شتمر يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي ت�شبح ملحقا فيما بعد. ويجوز �إن�شاء حق 

�شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة مبوجب هذ� �لقانون �أو مبوجب �لقانون �لذي يحكم �ملمتلكات غري 

�ملنقولة.

�متد�د �حلق �ل�شماين �إىل �لكتلة �أو �ملنتج

22- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين �لذي ين�شاأ يف موجود�ت ملمو�شة قبل �أن مُتزج يف كتلة 

�أو يف منتج ميتد �إىل هذه �لكتلة �أو هذ� �ملنتج. ويقت�رش �ملبلغ �مل�شمون باحلق �ل�شماين �لذي ميتد �إىل �لكتلة 

�أو �ملنتج على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة قبل �أن ت�شبح جزء� من �لكتلة �أو �ملنتج مبا�رشة.

2- تو�سيات تخ�ض موجودات معّينة

نفاذ �لإحالة �لإجمالية للم�شتحقات و�إحالة م�شتحق �آجل �أو جزء من م�شتحق �أو م�شلحة غري جمز�أة فيه 

23- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( �أن تكون �إحالة م�شتحق تعاقدي غري معنّي حتديد� وم�شتحق �آجل �أو جزء من م�شتحق �أو م�شلحة 

غري جمّز�أة فيه، نافذة بني �ملحيل و�ملحال �إليه وجتاه �ملدين بامل�شتحق ما د�م من �ملمكن وقت �لإحالة �أو وقت 

ن�شوء �مل�شتحق، يف حالة �مل�شتحقات �لآجلة، عزوه �إىل �لإحالة �لتي يت�شل بها؛

)ب( �أن تكون �إحالة م�شتحق �آجل و�حد �أو �أكرث نافذة دون حاجة �إىل عملية نقل جديدة لإحالة كل 

)2(
م�شتحق، ما مل يُّتفق على خالف ذلك.

نفاذ �إحالة �أي م�شتحق جُترى رغم وجود �رشط بعدم �لإحالة

24- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( تكون �إحالة �مل�شتحق نافذة بني �ملحيل و�ملحال �إليه وجتاه �ملدين بامل�شتحق ب�رشف �لنظر عن �أي 

�تفاق بني �ملحيل �لأول �أو �أي حميل لحق و�ملدين بامل�شتحق �أو �أي حمال �إليه لحق يُقيِّد باأي �شكل من �لأ�شكال 

حق �ملحيل يف �إحالة م�شتحقاته؛

)ب(  لي�ض يف هذه �لتو�شية ما مي�ض باأي �لتز�م �أو م�شوؤولية تقع على عاتق �ملحيل لإخالله بالتفاق 

�ملذكور يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من هذه �لتو�شية، ولكن ل يجوز للطرف �لآخر يف ذلك �لتفاق �أن يُلغي �لعقد 

�لأ�شلي �أو عقد �لإحالة بحجة ذلك �لإخالل وحده. ول يكون �أي �شخ�ض غري طرف يف ذلك �لتفاق م�شوؤول 

ملجرد �أنه كان على علم بالتفاق؛

)ج(   ل تنطبق هذه �لتو�شية �إل على �إحالت �مل�شتحقات:

�أو خدمات غري �خلدمات  تاأجري ب�شائع  �أو  لتوريد  �أ�شلي يكون عقد�ً   '1' �لنا�شئة عن عقد 

�ملالية �أو عقَد ت�شييد �أو عقد�ً لبيع �أو تاأجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو

بخ�شو�ض �لتو�شيات 23-25، �نظر �ملو�د 8-10 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )2(
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�أو  �أخرى  �أو ممتلكات فكرية  تاأجري ممتلكات �شناعية  �أو  لبيع  �أ�شلي   '2' �لنا�شئة عن عقد 

معلومات �متالكية �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها؛ �أو

'3' �لتي متثل �لتز�ما بال�شد�د على معاملة �أُجريت با�شتخد�م بطاقة �ئتمان؛ �أو

باتفاق  �ل�شد�د عمال  �لو�جبة  للمدفوعات  �ل�شافية  �لت�شوية  عند  للمحيل  ت�شتحق   '4' �لتي 

معاو�شة ي�شمل �أكرث من طرفني.

�إن�شاء حق �شماين يف حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن م�شتحقا �أو �شكا قابال للتد�ول 

�أو �أي موجود غري ملمو�ض �آخر

25- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( يتمتع تلقائيا �أي د�ئن م�شمون لديه حق �شماين يف م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو �أي موجود 

غري ملمو�ض �آخر م�شمول بهذ� �لقانون باأي حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د ذلك �مل�شتحق �أو �ل�شك 

�لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �أو �لوفاء به على نحو �آخر،? دون �أن يّتخذ �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون 

�أي �إجر�ء �آخر؛

)ب( �إذ� كان �حلق �ل�شخ�شي �أو حق �مللكية تعّهد� م�شتقال، ميتّد �حلق �ل�شماين تلقائيا �إىل �حلق يف 

تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى �لتعّهد �مل�شتقل، ولكن ل ميتد �إىل �حلق يف �ل�شحب مبوجب ذلك �لتعّهد 

�مل�شتقل؛ 

)ج(  ل مت�ض هذه �لتو�شية باأي حق يف ممتلكات غري منقولة يكون، مبوجب قانون �آخر، قابال للنقل 

ب�شكل منف�شل عن �أحد �مل�شتحقات �أو �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو غري ذلك من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �لتي 

قد ي�شمنها؛ 

)د( يتمتع �أي د�ئن م�شمون لديه حق �شماين يف م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو �أي موجود�ت غري 

ملمو�شة �أخرى يتناولـها هذ� �لقانون باأي حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل 

للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر �أو �أد�ءه على نحو �آخر، ب�رشف �لنظر عن �أي �تفاق بني �ملانح و�ملدين 

بامل�شتحق �أو �مللتزم بال�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر يقيِّد باأي �شكل من �لأ�شكال حق 

�ملانح يف �إن�شاء حق �شماين يف �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر، �أو يف �أي 

حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض �لآخر �أو 

�أد�ءه على نحو �آخر؛

)هـ(  لي�ض يف هذه �لتو�شية ما مي�ض باأي �لتز�م �أو م�شوؤولية تقع على عاتق �ملانح لإخالله بالتفاق 

�ملذكور يف �لفقرة �لفرعية )د( من هذه �لتو�شية، ولكن ل يجوز للطرف �لآخر يف ذلك �لتفاق �أن يلغي �لعقد 

�لذي ين�شاأ عنه �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �أي موجود غري ملمو�ض �آخر، �أو �لتفاق �ل�شماين �ملن�شئ 

للحق �ل�شماين �ل�شخ�شي �أو �حلق �ل�شماين يف �ملمتلكات بحجة ذلك �لإخالل وحده. ول يكون �أي �شخ�ض 

غري طرف يف ذلك �لتفاق م�شوؤول ملجرد �أنه كان على علم بالتفاق؛

)و(  ل ت�رشي �لفقرتان �لفرعيتان )د( و)هـ( من هذه �لتو�شية �إل على �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات 

�أو �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �لأخرى:

�أو خدمات غري �خلدمات  تاأجري ب�شائع  �أو  لتوريد  �أ�شلي يكون عقد�ً   '1' �لنا�شئة عن عقد 

�ملالية �أو عقَد ت�شييد �أو عقد�ً لبيع �أو تاأجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو

 '2' �لنا�شئة عن عقد �أ�شلي لبيع �أو تاأجري ممتلكات �شناعية �أو ملكية فكرية �أخرى �أو معلومات 

�متالكية �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها؛ �أو

'3' �لتي متثل �لتز�ما بال�شد�د على معاملة �أجريت با�شتخد�م بطاقة �ئتمان؛ �أو

باتفاق  �ل�شد�د عمال  �لو�جبة  للمدفوعات  �ل�شافية  �لت�شوية  عند  للمحيل  ت�شتحق   '4' �لتي 

معاو�شة ي�شمل �أكرث من طرفني؛
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)ز( ل مت�ض �لفقرة �لفرعية )�أ( من هذه �لتو�شية باأي و�جبات على �ملانح جتاه �ملدين بامل�شتحق �أو 

�مللتزم بال�شك �لقابل للتد�ول �أو باأي موجود غري ملمو�ض �آخر؛

)ح( ما مل يَنَل ذلك من �لآثار �لتلقائية �ملن�شو�ض عليها يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من هذه �لتو�شية ويف 

�لتو�شية 48، ل مت�ض هذه �لتو�شية باأي ��شرت�ط يقت�شيه قانون �آخر ويت�شل ب�شكل �أو بت�شجيل �إن�شاء حق 

�شماين يف �أي موجود�ت، ي�شمن �شد�د م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو موجود غري ملمو�ض �آخر غري م�شمول 

بهذ� �لقانون، �أو �لوفاء به على نحو �آخر.

�إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف

26- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف يكون 

نافذ� ب�رشف �لنظر عن �أي �تفاق بني �ملانح و�مل�رشف �لوديع يقّيد باأي �شكل من �لأ�شكال حق �ملانح يف �إن�شاء 

ذلك �حلق �ل�شماين. غري �أنه لي�ض على �مل�رشف �لوديع �أي و�جب بالعرت�ف بالد�ئن �مل�شمون، ول يُفر�ض 

)3(
عليه بخالف ذلك وبدون مو�فقته �أي �لتز�م فيما يتعلق باحلق �ل�شماين.

�إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل

باإن�شاء حق �شماين يف �حلق يف  تعهد م�شتقل  �مل�شتفيد من  �لقانون على جو�ز قيام  ين�ض  �أن  27- ينبغي 

تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل، حتى �إذ� مل يكن �حلق يف �ل�شحب مبقت�شى �لتعّهد �مل�شتقل 

يف حّد ذ�ته قابال لالإحالة مبقت�شى �لقانون و�ملمار�شة �للذين يحكمان �لتعّهد�ت �مل�شتقلة. ولي�ض �إن�شاء حق 

�شماين يف �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل �إحالة للحق يف �ل�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل.

�متد�د �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �إىل �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة بامل�شتند �لقابل للتد�ول

28- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول ميتد �إىل �ملوجود�ت �مللمو�شة 

�إن�شاء  �أو غري مبا�رش، وقت  �أن يكون �ملُ�شدر حائز� للب�شائع، ب�شكل مبا�رش  �مل�شمولة بذلك �مل�شتند، �رشيطة 

�حلق �ل�شماين يف �مل�شتند.

بخ�شو�ض حقوق �مل�رشف �لوديع وو�جباته، �نظر �لتو�شيتني 125 و126 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة 
 )3(

و�لتز�ماتها(.
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ثالثا-  نفاذ احلق ال�سماين 

جتاه الأطراف الثالثة

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

نفاذه  �أي  �ل�شماين،  لإن�شاء �حلق  ��شتيفاوؤها  �لو�جب  �ل�رشوط  �لدليل  �لثاين من  �لف�شل  1- يتناول 

بني �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح. ويف بع�ض �لدول، ي�شبح �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة نافذ� بني 

�لطرفني وجتاه �لأطر�ف �لثالثة على �ل�شو�ء حاملا يربم �لتفاق �ل�شماين دون حاجة �إىل �أن يتخذ �لد�ئن 

�إ�شايف  �إجر�ء  �تخاذ  ت�شرتط  �أخرى  دول  هناك  ولكْن،  �إ�شايف.  �إجر�ء  �أي  �آخر(  �شخ�ض  )�أو  �مل�شمون 

لكي ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�لهدف من هذ� �لإجر�ء �لإ�شايف هو توفري 

�شكل �إ�شعار علني ما بالوجود �لفعلي، �أو �ملحتمل، حلق �شماين يف موجود�ت ما. ومن �لأمثلة على تلك 

�مل�شمون )مثال، مبوجب رهن حيازة  �لد�ئن  �إىل  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �لإ�شافية نقل حيازة  �لإجر�ء�ت 

تقليدي( �أو ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل عمومي. وهذه �لأنو�ع من ��شرت�طات �لإعالن ت�شهم، بعدة طر�ئق، يف 

حت�شني كفاءة نظام �ملعامالت �مل�شمونة ويف حتقيق �ليقني فيما يتعلق بالنظام و�إمكان �لتنبوؤ مبعامالته. 

فهي، �أول، توّفر للد�ئن �مل�شمون �ملحتمل �أدلة مو�شوعية على �أن موجود�ت �ملانح مرهونة فعال. وثانيا، 

مبا �أنها تنّبه د�ئني �ملانح و�مل�شرتيني �ملتوقعني و�شائر �لأطر�ف �لثالثة �إىل وجود حق �شماين حمتمل، 

تنتفي �حلاجة �إىل قو�عد خا�شة حتمي �لأطر�ف �لثالثة من �خلطر �ملتمثل يف وجود حقوق �شمانية 

مرتبة  لتحديد  ب�شهولة  ��شتخد�مه  ميكن  حمدد�  زمنيا  مرجعا  تر�ّشخ  ثالثا،  وهي،  )"�رشية"(.  م�شترتة 

�لأولوية بني �لد�ئن �مل�شمون و�ملُطاِلب �ملناف�ض.

2- ويناق�ض �لباب �ألف-2 من هذ� �لف�شل بع�ض م�شائل �ل�شيا�شة �لعامة �لأ�شا�شية �ملتعلقة بالتمييز 

بني �إن�شاء �حلق �ل�شماين ونفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويعالج �أي�شا �لتمييز �ملفاهيمي �لرئي�شي بني 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية. �أما �لأبو�ب �ألف-3 �إىل �ألف-5 من �لف�شل فتناق�ض بالتف�شيل 

�لأ�شاليب �لرئي�شية �لثالثة لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�أي ت�شجيل �إ�شعار باحلقوق 

�ل�شمانية يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية و�حليازة و�لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض ملوجود�ت معينة(. 

وتنظر �لأبو�ب �ألف-6 �إىل �ألف-8 يف �حلالت �لتي يظل فيها �حلق �ل�شماين �لنافذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة نافذ� يف موجود�ت كانت يف �لبد�ية غري خا�شعة للحق �ل�شماين )�لعائد�ت، و�مللحقات، و�لكتل 

�أو �ملنتجات(. ويتناول �لبابان �ألف-9 و�ألف-10 م�شائل �أخرى متعلقة بال�شتمر�رية، خا�شة يف حالة تغيري 

مكان �ملوجود�ت �أو �ملانح، �أو يف حالة زو�ل نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

�لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �شتى  و�شائل  ملناق�شة  �لف�شل  هذ�  من  باء  �جلزء  3- ويُكّر�ض 

�أنو�ع حمددة من �ملوجود�ت. فيعالج �لباب باء-1 �حلالت �ملهمة �لتي ينتفع فيها �لد�ئن  تنطبق على 

�مل�شمون بحقوق م�شاعدة ل�شمان �شد�د م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو موجود�ت �أخرى غري ملمو�شة. 

وي�شتعر�ض �لباب باء-2 نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �حلق يف تقا�شي مبالغ مودعة 

باء-3 م�شاألة تقدير كيف ميكن حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه  �لباب  يف ح�شاب م�رشيف. ويتناول 

�لأطر�ف �لثالثة يف حالة �حلق �ل�شماين �لذي يرهن �حلق يف تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعهد 
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م�شتقل. و�أخري�، يعالج �لباب باء-4 نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف م�شتند قابل للتد�ول 

�أو يف موجود�ت م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول.

4- ويختتم �لف�شل، يف �لباب جيم، ب�شل�شلة تو�شيات ب�شاأن طر�ئق حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، و�لآثار �لقانونية �ملرتتبة على تطبيق تلك �لطر�ئق.

2-  م�شائل �ل�شيا�شات �لأ�شا�شية

�حلق  �إنفاذ  يحكم  نظام  و�شع  عند  �لعامة  بال�شيا�شة  تتعلَّق  �أ�شا�شية  خيار�ت  عدة  �لدول  5- تو�جه 

ر ما �إذ� كان �حلق  �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، من بينها �خليار�ت �لتالية. �أول، يجب عليها �أن تقرِّ

�شيلزم  �أنه  �أم  �لثالثة،  �لأطر�ف  تلقائية جتاه  ب�شورة  �أي�شاً  نافذ�ً  يكون  �لطرفني  �لنافذ بني  �ل�شماين 

يلزم  �أنه  بافرت��ض  وثانيا،  �لثالثة.  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  �ل�شماين  �حلق  �إ�شايف جلعل  �إجر�ء  ��شرت�ط 

�تخاذ �إجر�ء �إ�شايف، يجب عليها �أن حتدد من هم �لأ�شخا�ض �لآخرون )مثال، �لد�ئنون �مل�شمونون وغري 

�لقو�عد  لأغر��ض  ثالثة  �أطر�فا  �شيعتربون  �لذين  �لإع�شار(  وممثل  �لالحقون،  و�حلائزون  �مل�شمونني، 

�ملتعلقة بالنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وثالثا، يجب على �لدول �أن تُبنّي �لعالقة بني حتقيق نفاذ �حلق 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة وحتديد �لأولوية �لتي �شيحظى بها ذلك �حلق �ل�شماين. ور�بعا، يجب 

�أنو�ع �لإجر�ء�ت �لأخرى �لتي �شتكفي جلعل حق �شماين ما نافذ� جتاه  على �لدول �أن حتدد ما هي 

�لأطر�ف �لثالثة. وتُعالج م�شائل �ل�شيا�شات هذه بدورها يف هذ� �لباب.

)�أ( �لتمييز بني �لإن�شاء و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

6- توجد بني �لدول �لتي ت�شرتط �إجر�ًء �إ�شافيا لإ�شهار حّق �شماين بع�ض �لدول �لتي تعتربه �رشطا 

�أي�شا لإن�شاء  �رشوريا ل يقت�رش على حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، بل تعتربه �رشطا �رشوريا 

�حلق �ل�شماين ذ�ته. و�لفكرة هنا هي �أنه ل جدوى من �لتمييز بني �لنفاذ فيما بني �لطرفني و�لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، طاملا �أن �لهدف �لرئي�شي من �تخاذ �ل�شمان هو �حل�شول على حقوق ملكية 

قابلة لالإنفاذ جتاه �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة. وثمة دول �أخرى ل ت�شرتط �لإجر�ء �لإ�شايف �إّل لغر�ض 

�لثالثة. فاحلق �ل�شماين، كما هي �حلال بني �لطرفني، ي�شبح  نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

نافذ� مبا�رشة عند دخول �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين ويف حالة �ملوجود�ت �لآجلة عند �كت�شاب �ملانح 

�حلقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �شالحية رهنها. فالفكرة هي �أنه طاملا كان ��شرت�ط �تخاذ �لإجر�ء 

�لإ�شايف يهدف ح�رش� �إىل حتقيق تو�زن بني حقوق �لد�ئن �مل�شمون و�لأطر�ف �لثالثة، ل يوجد مربر 

جلعل �تخاذه �رشطا م�شبقا لكي يتمّكن �لد�ئن �مل�شمون من �إنفاذ حقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

جتاه �ملانح )لالطالع على نظام ثالث هجني، �نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرة 

4، و�لفقرة 8 �أدناه(.

7- ويو�شي �لدليل باتباع �لنهج �لثاين مت�شيا مع �لنهج �ملّتبع يف معظم �لدول �لتي حّدثت قو�نينها 

�خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة، و�شعيا �إىل ترويج �لئتمان �مل�شمون �لفّعال. وبالتايل، حاملا تُ�شتوفى �رشوط 

و�لد�ئن  �ملانح  نافذ� بني  �ل�شماين  �لثاين(، ي�شبح �حلق  �لف�شل  يتناولها  )�لتي  �ل�شماين  �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين  �حلق  يكون  �أن  �أريَد  �إذ�  ذلك،  ومع   .)30 �لتو�شية  �نظر  �لطرفني؛  بني  فيما  )�أي  �مل�شمون 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة )جتاه �لغري(، فال بد �أي�شا من ��شتيفاء �رشوط �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

)�ملبيَّنة( يف هذ� �لف�شل )�نظر �لتو�شية 29(.
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8- ويف �لدول �لتي ل تعرتف قو�نينها �لعامة �ملتعلقة بامللكية بالتمييز بني �آثار �لنفاذ بني �لطرفني 

و�لنفاذ جتاه �لغري على حقوق �مللكية، فاإن �عتماد هذ� �لنهج قد يثري بع�ض �ل�شو�غل �ملفاهيمية. ومع 

ذلك، فاإن عدم �لتمييز يف هذ� �ل�شدد ميكن �أن ي�شعف كفاءة نظام �ملعامالت �مل�شمونة. فمن جانب، 

�إذ� كان �لإجر�ء �لإ�شايف �لالزم لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة مطلوبا �أي�شا لإن�شاء حق �شماين، 

فاإن ذلك �شيوؤدي �إىل �رشط �شكلي �آخر ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين من دون �أي مزية تعوي�شية للمانحني 

و�لد�ئنني �مل�شمونني و�لأطر�ف �لثالثة. ومن جانب �آخر، �إذ� مل يكن �ل�رشط �ل�شكلي �لإ�شايف مطلوبا، 

فاإن هذ� �لنهج �شيوؤدي �إىل �إن�شاء حق �شماين �رشي )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، 

�لفقر�ت 1-3(. ورمبا كان �خليار �لبديل هو �عتبار �حلق �ل�شماين، عند �إن�شائه، نافذ� جتاه جميع 

�لنتائج  �إىل نف�ض  با�شتثناء �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين. وهذ� �خليار �لبديل يوؤدي عموما  �لأطر�ف 

�لتي يوؤدي �إليها ثاين �لنهجني �ملذكورين �أعاله مع بع�ض �لتباينات فيما يت�شل بحقوق �لد�ئنني بحكم 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرة 4، و�لفقر�ت  �إع�شار �ملانح )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن  �لق�شاء وممثل 

9-14 �أدناه(.

)ب( معنى "�لأطر�ف �لثالثة"

9- تتخذ �لدول نهوجا خمتلفة متاما �إز�ء فئات �لأطر�ف �لثالثة �لتي ل ينطبق جتاهها نفاذ �حلق 

�ل�شماين ما مل يُتخذ �لإجر�ء �لإ�شايف �ملطلوب. ويف بع�ض �لدول، ل ينطبق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، مهما كانت و�شعيتها، �إل بعد �تخاذ �لإجر�ء �لإ�شايف. وتعتمد دول �أخرى نهجا �آخر 

�أكرث تقييد�. فتعامل �حلق �ل�شماين باعتباره نافذ� متاما جتاه فئات معينة من �لأطر�ف �لثالثة حال 

�إن�شائه )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرتني 3 و4(.

�مل�شمون  و�لد�ئن  �ملانح  بني  لي�ض  �إن�شائه،  حال  نافذ�  �ل�شماين  �حلق  يكون  �لدول،  بع�ض  10- ويف 

فح�شب، بل �أي�شا جتاه د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني وممثل �لإع�شار )يق�شد مبمثل �لإع�شار �مل�شار �إليه 

�إذ� ما �أ�شبح �ملانح مع�رش�(. وي�شتند هذ� �لنهج �إىل �فرت��ض �أن  هنا ممثل �لإع�شار �لذي يعنّي لحقاً 

�لإ�شعار باحلق �ل�شماين ل ينبغي �أن تكون لـه �أهمية �إل لالأطر�ف �لثالثة �لتي تاأخذ حقا �شمانيا �أو 

ت�شرتي موجود�ت مرهونة �أو تعطي قيمة بطريقة �أخرى نظر� لعتمادها ب�شكل مبا�رش على حق ملكية 

�ملانح يف �ملوجود�ت �لتي تبدو غري مرهونة. ويُفرت�ض �أن د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني وممثليهم )ممثل 

�لإع�شار، مثال( ل يعتمدون على وجود �أو غياب حقوق �شمانية يف موجود�ت �ملانح، لأن �إجر�ء توفري 

�لئتمان على �أ�شا�ض غري م�شمون بحد ذ�ته يعني �شمنا قبول �ملجازفة و�حتمال �حل�شول على مرتبة 

�أدنى من مرتبة �لد�ئنني �مل�شمونني �لذين قد يكت�شبون فيما بعد حقوقا �شمانية يف موجود�ت �ملانح.

11- ومع ذلك، هناك عدة �أ�شباب ل�شرت�ط �تخاذ �لإجر�ء �لإ�شايف �لالزم لنفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، وحتى جتاه د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني وممثل �لإع�شار. فاأول، يف حني �أن �لد�ئنني 

غري �مل�شمونني يبنون قر�رهم ب�شاأن �لإقر��ض على �لو�شع �ملايل �لعام للمانح، فاإن وجود حقوق �شمانية 

�أو عدمه قد يكون �أحد �لعو�مل �لتي ي�شتند �إليها ذلك �لتقدير وقد ت�شتند �إليه �أي�شا وكالت �لإبالغ 

عن �لئتمانات �لتي قد يعتمد �لد�ئنون غري �مل�شمونني على خدماتها. وثانيا، فاإن ��شرت�ط �لت�شجيل 

�لعمومي يف �لوقت �ملنا�شب �أو �تخاذ �إجر�ء �إ�شايف مكافئ يقلل من �حتمال �أن يكون هناك حق �شماين 

مزعوم ولكنه يف �لو�قع ترتيب قائم على تو�طوؤ بني مانح مع�رش ود�ئن مف�شل بهدف �إبطال مطالبات 

ن ذلك �ل�شرت�ط �لد�ئنني بحكم �لق�شاء من �أن يتبّينو�،  �لد�ئنني �لآخرين غري �مل�شمونني. وثالثا، ميكِّ

قبل �ل�رشوع يف �إجر�ء�ت �إنفاذ مكلفة، ما �إذ� كانت موجود�ت �ملانح مرهونة فعال بقدر يجعل من �إجر�ء 
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�إذ يتيح ملمثل �لإع�شار  �لإنفاذ �إجر�ء عقيما. ور�بعا، يقلّل �ل�شرت�ط كذلك تكاليف �إجر�ء�ت �لإع�شار 

و�شيلة �شهلة للتاأّكد من موجود�ت �ملانح �ملع�رش �لتي يحتمل �أن تكون مرهونة. وهذه �لأ�شباب جمتمعة توفر 

حافز� مهما للد�ئنني �مل�شمونني جلعل حقوقهم �ل�شمانية نافذة بالكامل يف �لوقت �ملنا�شب.

12- وتعرتف دول �أخرى بحالة ��شتثنائية بخ�شو�ض �ل�شرت�طات �ملاألوفة للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. 

نافذ�  �ل�شماين  حقه  �لالزمة جلعل  �لإجر�ء�ت  �مل�شمون  �لد�ئن  يتخذ  مل  ولو  حتى  �لدول،  هذه  ففي 

بالكامل جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن حقه �ل�شماين ميكن مع ذلك �أن يكون نافذ� جتاه د�ئن م�شمون 

لحق �أو �مل�شرتي �لذي يكت�شب حقوقا يف موجود�ت مرهونة وهو على علم باإن�شاء �حلق �ل�شماين �شلفاً. 

وهناك �أ�شباب لعتبار هذ� �لتحفظ غري منا�شب متاما لنظام معامالت م�شمونة مت�شم بالكفاءة. �أول، 

�إن �أحد �لأغر��ض �لرئي�شية لنظام فعال هو توفري يقني �شابق )�أي قبل �إبر�م �لتفاق �ل�شماين �أو �تفاق 

�ل�رش�ء( ب�شاأن ترتيب �حلقوق �ملتناف�شة يف �ملوجود�ت �ملرهونة. وقاعدة �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي 

تعتمد على �لتحقيق �أو �لتقا�شي باأثر رجعي بخ�شو�ض وقائع معينة، هي قاعدة منافية لذلك �لهدف. 

وذلك ف�شال عن �إن �إثبات علم �شخ�ض �آخر وحتديد مدى علمه حتديد� دقيقا يثري م�شائل �إثباتية �شعبة. 

وي�شاف �إىل ذلك �أن جمرد �لعلم بوجود �تفاق �شماين �شابق ل يعني �شمنا وجود �شوء نية من جانب 

�ل�شابق �خلطو�ت �لالزمة جلعل  �لد�ئن �مل�شمون  و�إذ� مل يتخذ  �مل�شرتي.  �أو  �لد�ئن �مل�شمون �لالحق، 

حقه �ل�شماين نافذ� بالكامل جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فمن �ملعقول �أن يفرت�ض �لد�ئن �مل�شمون �لالحق، 

�أو �مل�شرتي، �أنه و�فق �شمنيا على �حتمال عدم نفاذ حقه جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

13- وترف�ض بع�ض �لدول �أي�شا توفري �حلماية للمتلقي �لالحق للموجود�ت �ملرهونة بناء على �لنظرية 

�لقائلة باأنه ما بني �لد�ئن �مل�شمون �لذي يكون قد �أعطى بالتاأكيد قيمة حلقه �ل�شماين و�ملتلقي �لذي 

مل يفعل ذلك، ينبغي حماية �لد�ئن �مل�شمون، على �لرغم من �أنه مل يتخذ �خلطو�ت �ل�رشورية لتحقيق 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وهناك �أ�شباب مماثلة لتلك �لتي نوق�شت يف �لفقرة �ل�شابقة جتعل هذ� 

�إليه  �أحيلت  من  و�شعية  فتحديد  بالكفاءة.  مت�شم  م�شمونة  معامالت  لنظام  منا�شب متاما  �لقيد غري 

�ملوجود�ت �ملرهونة ي�شتدعي تقا�شيا باأثر رجعي وهو �أمر مناف لالأهد�ف �ملتمثلة يف توفري يقني �شابق 

وقابلية للتنبوؤ. عالوة على ذلك، حتى لو مل يُطعن يف و�شعية متلقي �ملوجود�ت �ملرهونة، فقد يكون هذ� 

�ملتلقي قد غريَّ موقفه �عتماد� على و�شعية �ملوجود�ت �ملتمثلة يف كونها غري مرهونة )من خالل �إن�شاء 

حق �شماين ل�شالح د�ئن �آخر، على �شبيل �ملثال(.

14- ويو�شي �لدليل باتخاذ �لنهج �لأول �ملذكور �آنفاً )�نظر �لتو�شية 29( لتحقيق �لكفاءة و�ل�شفافية 

وقابلية �لتنبوؤ يف نظام �ملعامالت �مل�شمونة. ويبقى �حلق �ل�شماين غري نافذ جتاه جميع �حلقوق �لتي 

تكت�شبها �أطر�ف ثالثة يف �ملوجود�ت �ملرهونة يف هذه �لأثناء بغ�ض �لنظر عن نوعها، �إىل حني ��شتيفاء 

�رشوط �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�إذ� كان هناك قانون �آخر �شاري �ملفعول يف دولة م�شرتعة ل يُعامل 

د�ئني �ملانح غري �مل�شمونني �أو ممثل �لإع�شار باعتبارهم �أطر�فاً ثالثة، فاإن قانون �ملعامالت �مل�شمونة 

ينبغي �أن ين�ض ب�شكل و��شح على �أن عدم ��شتيفاء �رشوط �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يعني �أي�شا عدم 

نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه هذه �لفئات من �ملطالبني.

)ج( �لعالقة بني �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لأولوية

�أن �حلق  بالأولوية مبعنى  �ملتعلقة  �لنتائج  بع�ض  �إىل  �لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  قو�عد  15- توؤدي 

�ل�شماين �لذي مل يُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة ل ميكن �إقامته جتاه �حلقوق �لتي تكت�شبها �أطر�ف 

ثالثة يف �ملوجود�ت �ملرهونة نف�شها. ومع ذلك، فاإن حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ل يكون كافيا 

د�ئما ل�شمان �أولوية مطلقة على حقوق �ملطالبني �ملناف�شني. ويرد يف �لف�شل �خلام�ض �رشح �أوفى مفاده 
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�أن �لأولوية تعتمد على طبيعة وو�شعية �حلقوق �لتي يكون �حلق �ل�شماين مناف�شا لها. مثال، �إذ� ُجعل 

�أكرث من حق �شماين و�حد نافذ� جتاه �أطر�ف ثالثة، �شيكون من �ل�رشوري و�شع قاعدة لتقرير �لأولوية 

وترتيب �لأولويات فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة.

16- وكقاعدة عامة، يقر �لدليل باأن للد�ئن �مل�شمون، �لذي �متثل ل�رشوط �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�ملرهونة.  �ملوجود�ت  مالحقة"  يف  "�حلق  معينة،  مرهونة  موجود�ت  يف  �ل�شماين  بحقه  يت�شل  فيما 

وذلك يعني بقاء �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لطرف �لثالث �لذي ينقل �إليه �ملانح �حلقوق يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة )�نظر �لتو�شية 31، و�لفقرة 89 �أدناه؛ �نظر �أي�شا �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، 

�لفقر�ت 89-72(.

17- ومع ذلك، وكما يرد �رشحه يف �لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين، فاإن �لدليل يقر ببع�ض 

"حق �ملالحقة". فمثال، عندما يحدث نقل ملوجود�ت مرهونة خالل �شري عمل  �ل�شتثناء�ت من مبد�أ 

�ملانح �ملعتاد، فاإن م�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة، �أو م�شتاأجرها �أو �ملرخ�ض له بها، يكت�شب عموما حقوقه 

�ل�شمانية يف تلك �ملوجود�ت �ملرهونة خال�شة من �حلق �ل�شماين حتى و�إن كان �حلق �ل�شماين نافذ� 

�أدناه و�لف�شل �خلام�ض  �أي�شا �لفقرة 89  جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شيات 31 و79-81؛ �نظر 

ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 89-60(.

18- و�خلال�شة هي �أنه، حتى و�إن كان مفهوم �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ومفهوم �لأولوية مفهومني 

خمتلفني، ل بد من مر�عاة قو�عد �لأولوية �لتي تُعالج يف �لف�شل �خلام�ض لدى تقدير درجة �حلماية 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، و�لتي مُتنح بالمتثال ل�شتى و�شائل حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لتي تُقّر 

يف هذ� �لف�شل. ومت�شيا مع �ملفهوم �ل�شامل للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �ملو�شى به يف هذ� �لف�شل، فاإن 

نطاق مفهوم �لأولوية �لو�رد يف �لف�شل �خلام�ض من �لدليل و��شع كذلك. ول يقت�رش �لف�شل �خلام�ض، 

بالتايل، على تناول قو�عد لرتتيب �ملطالبات �ملتناف�شة للد�ئنني �مل�شمونني وغري �مل�شمونني يف موجود�ت 

�ملانح فح�شب، بل ينظر �أي�شا يف ��شتثناء�ت "حلق �ملالحقة" �لذي يتمتع به �لد�ئن �مل�شمون يف نز�ع بني 

�لد�ئن �مل�شمون ومناف�شه �لذي تنقل �إليه موجود�ت مرهونة �أو ي�شتاأجرها �أو يرّخ�ض لـه بها. ويف هذه 

�حلالة �لأخرية، فاإن م�شاألة "�لأولوية" ذ�ت �ل�شلة لي�شت م�شاألة ترتيب، ولكنها تتعلق مبا �إذ� كان �ملنقول 

�إليه يح�شل على حق �مللكية يف �ملوجود�ت �ملرهونة، �أو كان �مل�شتاأجر يح�شل على حق حيازة �ملوجود�ت 

�مل�شتاأجرة، �أو كان �ملرّخ�ض لـه يح�شل على حق ��شتعمال �ملوجود�ت �ملرّخ�ض بها، يف كل حالة خالية من 

�حلق �ل�شماين �لذي يكون خالفا لذلك نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

)د( ��شتعر��ض طر�ئق حتقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف �لثالثة

19- تاريخيا، فر�شت معظم �لدول حظر� عاما على �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف �ملوجود�ت 

�ملنقولة. ونتيجة لهذ� �لنهج، �أ�شبح �لرهن �حليازي �لتقليدي هو �لأد�ة �ل�شمانية �لوحيدة �ملتاحة، مع 

قيام نقل حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �لد�ئن �مل�شمون بدوَري �إن�شاء �لرهن وتزويد �لأطر�ف �لثالثة 

تطور  مع  ولكن،  �ملعنية.  �ملوجود�ت  مرهونة يف  غري  ملكية  حقوق  ل ميلك  �ملانح  باأن  �شمني  باإ�شعار 

�لقت�شاد�ت، �أ�شبحت حدود هذ� �لرهن �لتقليدي �أكرث و�شوحا. فاأول، يحتاج �ملانح عادة �إىل �أن يظل 

�أن ي�شمل �ملوجود�ت  �لتقليدي  حائز� ملوجود�ته �لتجارية لكي يو��شل جتارته. وثانيا، ل ميكن للرهن 

�لآجلة، نظر� لأنه ي�شتحيل عمليا نقل حيازة موجود�ت �آجلة يف وقت �إن�شاء �لرهن. وثالثا، ل ميكن للرهن 

�لتقليدي �أن ي�شمل �ملوجود�ت غري �مللمو�شة نظر� لأنه يتطلب نقل حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة و�ملوجود�ت 
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غري �مللمو�شة غري قابلة للحيازة )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �لنطباق، �لفقرتني 57 و58(. وبالتايل، 

ل بد من تطوير �شكل ما للحق �ل�شماين غري �حليازي. وقد ��شتجابت �لدول لهذ� �ملطلب بطر�ئق �شتى 

)�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �لنطباق، �لفقر�ت 100-62(.

20- وت�شمح بع�ض �لدول للطرفني با�شتخد�م �لأد�ة �خلا�شة ببيع �ملانح موجود�ته �ملنقولة �إىل �لد�ئن 

�شد�د  لدى  �ملوجود�ت  ملكية  رهن �حلق يف  �ملانح يف فك  بحق  رهنا  نقل حيازتها(،  )بدون  �مل�شمون 

�لئتمان �لذي ميثله �شعر �لبيع. وبهذ� �لنهج يكفي �تفاق �لبيع )�ل�شماين( لإن�شاء �حلق �ل�شماين ولنفاذه 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �ل�شو�ء. وعلى �لرغم من �أن هذ� �لنهج ميتاز بب�شاطته �لظاهرية، فاإنه ينطوي 

على خماطر قانونية كبرية. فالأطر�ف �لثالثة، مبا فيها �لد�ئنون �مل�شمونون �ملحتملون، لي�شت لديهم 

�لتي يف حيازة �شخ�ض ما خا�شعة حلق �شماين.  �ملوجود�ت  كانت  �إذ�  للتحقق مما  و�شائل مو�شوعية 

وعالوة على ذلك، نظر� لطابع هذه �لو�شيلة �ل�رشي، فاإن �لدول �لتي تعتمد هذ� �لنهج ترى عادة �أن من 

�ل�رشوري حماية حقوق �لأطر�ف �لثالثة �لتي تتعامل مع �ملوجود�ت يف حيازة �ملانح من دون علم فعلي 

بنقل حق �مللكية �شلفاً )�حلق �ل�شماين( ل�شالح د�ئن م�شمون. ومبا �أن هذه �ملخاطر �لقانونية ت�شعف 

�شلبي على تكلفة �لئتمان  �أثر  �أن يرتتب عليها  فاإنها ميكن  �ل�شمانية،  �لتنبوؤ باحلقوق  �ليقني وقابلية 

�مل�شمون و�إمكان �حل�شول عليه.

21- وقد ��شتجابت دول �أخرى للحاجة �لعملية لتمويل م�شمون غري حيازي باإقر�ر �لرهون �لعتبارية 

�إطار هذ� �لنهج يجوز للمانح  �أو �لرمزية. مثال، يف  �لتي يكفي مبقت�شاها جمرد �حليازة �ل�شتدللية 

�إعالن �أنه يحوز �ملوجود�ت �ملرهونة ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون. وهذ� �لنهج ينطوي على �ملخاطر �لقانونية 

نف�شها �ملذكورة يف �لفقرة �ل�شابقة. وهناك دول �أخرى قامت باإ�شالح قو�نينها لالعرت�ف باأ�شكال جديدة 

للحقوق �ل�شمانية غري �حليازية دون �أن حت�شم، يف �لوقت نف�شه، م�شاألة �لإ�شهار ب�شورة �شاملة. فهي 

حتاول، بدل عن ذلك، �حتو�ء �لإ�رش�ر �ملحتمل بحقوق �لأطر�ف �لثالثة بفر�ض �رشوط �شكلية م�شبقة 

خمتلفة، مكلفة وم�شتهلكة للوقت، بهدف �حلد من نطاق �نطباق هذه �لأدو�ت �جلديدة على موجود�ت 

بعينها. وقد ت�شمل هذه، مثال، ��شرت�ط �أن يودع �ل�شك �لذي منح �ل�شمان مبقت�شاه يف مكتب كاتب عدل، 

و�أن يكون متاحا لالطالع عليه يف ذلك �ملكتب فقط.

22- وبدل من �لنهوج �ملذكورة �أعاله، و�أحيانا بالإ�شافة �إليها، جلاأت بع�ض �لدول �إىل تكييف و��شتخد�م 

مفهوم �لت�شجيل �لعمومي للحقوق �ل�شمانية من �شياق �ملمتلكات غري �ملنقولة كو�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة يف �ملوجود�ت �ملنقولة. وكما قيل من قبل، فاإن مزية �ل�شجل �لعمومي �لكربى تتمثل يف 

�أنه مينح �لد�ئنني �مل�شمونني �ملحتملني م�شدر� مو�شوعيا للمعلومات عن �حتمال �أن تكون موجود�ت 

�ل�شخ�ض �ملعني مرهونة فعال. ومبا �أن �ل�شجل �لعمومي، عالوة على ذلك، ينّبه د�ئني �ملانح �لآخرين ومن 

ي�شرتون موجود�ته �إىل �حتمال وجود حق �شماين و�أي حق �آخر و�جب �لت�شجيل، ل تكون هناك حاجة 

�إىل قو�عد خا�شة حلماية �لأطر�ف �لثالثة �إز�ء �ملخاطر �لكامنة يف وجود حقوق �رشية يف موجود�ت ذلك 

�ل�شخ�ض. وهذه �ل�شمة بدورها تعّزز �ليقني و�إمكانية �لتنبوؤ فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية.

23- ويف حني �أنه توجد �أنو�ع خمتلفة لنظام �لت�شجيل يف �لدول �ملختلفة، فاإن �لنهج �ل�شائع يف �لدول 

�لتي �عتمدت ��شرت�تيجية �إ�شالح �شاملة يتمثل يف �إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية جلميع �ملوجود�ت 

�ملنقولة. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 32(، وذلك لالأ�شباب �لتي تناق�ض بالتف�شيل 

يف �لباب �لتايل.
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24- وحتى يف �لدول �لتي �عتمدت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية، قد توجد �أي�شا و�شائل �أخرى خمتلفة 

لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة وفقا لطبيعة �ملوجود�ت �ملرهونة. مثال، ما ز�لت جميع هذه �لدول 

تقريبا تعرتف باأن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة يجوز �أن يكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بنقل 

حيازة �ملوجود�ت �إىل �لد�ئن �مل�شمون. ويف بع�ض هذه �لدول، ل يز�ل نقل �حليازة يف حد ذ�ته ميثل حقا 

�شمانيا مميز� ومعروفا با�شم "�لرهن"، بينما توجد بلد�ن يُعترب فيها �تفاق �لطرفني �إجر�ء كافياً لإن�شاء 

�حلق �ل�شماين، ويُفهم نقل �حليازة باعتباره طريقة بديلة للت�شجيل من �أجل حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. وهذ� �لنهج �لأخري هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 34(.

متخ�ش�شة  قو�عد  �لعمومي،  �لت�شجيل  �أو  �حليازة  من  بدل  كذلك،  �لدول  بع�ض  �عتمدت  25- وقد 

�لثالثة  �لأطر�ف  �ل�شماين جتاه  نفاذ �حلق  تنطبق على  �ملرهونة  �ملوجود�ت  على  "بال�شيطرة"  متعلقة 

يف �أنو�ع حمددة من �ملوجود�ت، ل �شيما �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف و�حلق يف 

تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل. ويف �لعديد من هذه �لدول ميكن، بالإ�شافة �إىل ذلك، 

حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ملوجود�ت �ملنقولة �مللحقة مبمتلكات غري منقولة، 

وذلك بالت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، �إما كبديل للت�شجيل يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية 

�أو بالإ�شافة �إىل هذ� �لت�شجيل. و�أخري�، ميكن مبوجب قانون �آخر يف �لعديد من �لدول ت�شجيل �حلق 

�ل�شماين يف موجود�ت منقولة معّينة ذ�ت قيمة عالية يف �شجل حلقوق �مللكية )مثال، يف �شجل لل�شفن(، 

�أو �لتاأ�شري ب�شاأنه يف �شهادة بحق �مللكية )مثال، يف حالة �ل�شيار�ت(.

�حلق  نفاذ  �أنه ميكن حتقيق  للم�شتحقات، مبعنى  منف�شل  نظام  �أي�شا  يُن�شاأ  �لدول،  بع�ض  26- ويف 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف م�شتحق من خالل �إخطار �ملدين بامل�شتحق بوجود �حلق �ل�شماين. 

بيد �أن هذ� �لنهج يتعار�ض مع �ملمار�شات �ملالية �حلديثة. فاملحيل لن يرغب ب�شفة عامة يف تنبيه زبائنه 

)من �ملدينني بامل�شتحقات( �إىل وجود حق �شماين يف م�شتحقاته، لأن هذ� قد يثري ت�شاوؤل يف �أذهانهم 

يكون  ما  كثري�  تامة،  �إحالة  �مل�شتحقات  �أنه حتى عندما حتال  و�لو�قع  �ملايل.  �ملحيل  و�شع  بخ�شو�ض 

�ملحال �إليه ر�غبا يف ترك مهمة �لتح�شيل للمحيل. وعلى �أي حال، ل ميكن للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

من خالل �إخطار �ملدينني بامل�شتحقات �أن يوؤدي وظيفة �ل�شجل، لأنه �شيتعني على �لأطر�ف �لثالثة يف 

�أولئك �ملدينني. وعلى �شوء هذه  �أن تعتمد على �ملعلومات �لتي يوفرها �ملحيل عن هوية  هذه �حلالة 

�لثالثة.  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �لطريقة  ��شتخد�م هذه  لإلغاء  يوجد �جتاه متز�يد  �ملمار�شات، 

و�لدول �لتي �عتمدت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية تعترب على �لدو�م توجيه �إ�شعار �إىل �ملدين بامل�شتحق 

�أو �لإنفاذ ل كطريقة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويف هذه �لدول،  �أ�شلوب للتح�شيل  جمرد 

يُنظر �إىل �لت�شجيل باعتباره يتيح و�شيلة �أجنع للمحال �إليهم، مبا يف ذلك �لد�ئنون �مل�شمونون، لتقدير 

�ملخاطر �ملتعلقة بالأولوية منذ بد�ية �ملعاملة، وخ�شو�شا حيثما ت�شمل �لإحالة جميع م�شتحقات �ملانح 

�حلالية و�لآجلة. عد� ذلك، �شيتعر�ض �ملحال �إليهم خلطر فقد�ن �أولويتهم على �أ�شا�ض قر�ر من �شخ�ض 

حمال �إليه مناف�ض بتوجيه �إ�شعار �إىل �ملدين بامل�شتحق.

27- وهذه �لو�شائل �لبديلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة لي�شت مانعة بع�شها لبع�ض يف معظم 

�لدول. فكما �أ�شري �أعاله، على �شبيل �ملثال، تن�ض قو�نني معظم �لدول على �أنه حيثما جاز جعل �حلق 

�ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بنقل �حليازة �إىل �لد�ئن �مل�شمون، جاز �أي�شا جعله نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل. وبالتايل، حينما تكون �أنو�ع خمتلفة من �ملوجود�ت م�شمولة بالتفاق 

�ل�شماين ذ�ته، تن�ض قو�نني معظم �لدول على جو�ز ��شتخد�م و�شائل خمتلفة بح�شب �ختالف �ملوجود�ت 

)�نظر �لتو�شية 36(. و�ل�شتثناء �لوحيد من مبد�أ عدم �ملمانعة هذ�، �لذي يعرتف به �لدليل، ينبع من 

�لطابع �خلا�ض للمعامالت �لتي ت�شتند �إىل خطابات �عتماد )ي�شتخدم �لدليل م�شطلح "�لتعهد �مل�شتقل"؛ 

�نظر �لفقر�ت 149-153 �أدناه، و�لتو�شية 35(. بيد �أنه يجوز، عمليا، يف �لدول �لتي �أن�شاأت �شجال عاما 
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للحقوق �ل�شمانية، �أن يكون �لت�شجيل طريقة ح�رشية لتحقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف �أنو�ع حمددة من �ملوجود�ت، مبعنى �أنه ل توجد طريقة �أخرى لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف تلك �لأنو�ع من �ملوجود�ت )كامل�شتحقات(.

جتاه  �ل�شماين  �حلق  نفاذ  لتحقيق  �إ�شايف  �إجر�ء  �تخاذ  ي�شرتط  �لذي  �ملبد�أ  من  �لرغم  28- وعلى 

�لأطر�ف �لثالثة، فاإن قو�نني بع�ض �لدول تن�ض على �أنه يف عدة حالت ��شتثنائية يكون �حلق �ل�شماين 

نافذ� تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة دون �أن يحتاج �لد�ئن �مل�شمون �إىل �لت�شجيل �أو �أخذ �حليازة �أو �تخاذ 

�إيجابي. وهناك مثال تعرتف به بع�ض �لدول ويُناق�ض بالتف�شيل  �إ�شهار  �آخر بهدف حتقيق  �إجر�ء  �أي 

لحقا يف هذ� �لف�شل، وهو يتج�ّشد يف �حلق �ل�شماين ل�شالح م�رشف وديع يف حق �ملانح يف تقا�شي 

معظم  عامة يف  كقاعدة  ولكْن،  �أدناه(.   148-138 �لفقر�ت  )�نظر  �مل�رشيف  ح�شابه  مودعة يف  �أمو�ل 

�لدول، ل ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل �إذ� ُجعل نافذ� جتاهها بطريقة م�شممة 

لتوفري معلومات متاحة علنا.

3-  �لت�شجيل يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية

)�أ( ��شتعر��ض عام

�لأطر�ف  جتاه  �لنفاذ  لتحقيق  و��شع  نطاق  على  مقبولة  طريقة  �لعمومي  �لت�شجيل  يعترب  29- بينما 

�لثالثة، فاإن نظم �لت�شجيل للحقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة تختلف �ختالفا كبري�. ففي �لكثري 

من �لدول، تطورت �رشوط �لت�شجيل ب�شكل متز�يد على �متد�د فرتة زمنية طويلة، مما �أدى �إىل ت�شكيلة 

من �لنظم غري �ملن�شقة د�خل �لدولة �لو�حدة، جرى تنظيمها ��شتناد� �إىل معايري متنوعة. قد تكون بع�ض 

هذه �لنظم منظمة بح�شب نوع �ملعاملة )ك�شجالت �لحتفاظ بحق �مللكية و�شجالت �ل�رش�ء �لتاأجريي على 

�شبيل �ملثال(. وقد تكون نظم �أخرى منظمة بح�شب و�شعية �ملانح )كال�رشكات �أو �ملن�شاآت �لتجارية، مثال( 

�أو بح�شب هوية �لد�ئن �مل�شمون )كامل�شارف على �شبيل �ملثال(. بل وقد تكون نظم �أخرى منظمة بح�شب 

نوع �ملوجود�ت �ملرهونة )كاملعد�ت �أو �لآلت �أو �مل�شتحقات(.

30- وتتخذ �لدول �أي�شا نهوجا خمتلفة �إز�ء �إجر�ء�ت �لت�شجيل، وخا�شة فيما يتعلق مبا يجب �أن يقدمه 

�لطرفان �ل�شاعيان �إىل �لت�شجيل. وت�شرتط بع�ض �لدول ت�شجيل ملخ�ض �شامل للحقوق �لو�ردة يف �لتفاق 

�ل�شماين. وتذهب دول غريها �إىل ما هو �أبعد من ذلك فت�شرتط ت�شجيل �مل�شتند�ت �ل�شمانية كاملة �إىل 

جانب �ل�شهاد�ت �لر�شمية �أو �لإقر�ر�ت �لكتابية �لتي تثبت هوية �مل�شاركني وموثوقية توقيعاتهم و�أهليتهم 

�لقانونية.

31- ويف �ل�شنو�ت �لأخرية من �لقرن �لع�رشين، على وجه �خل�شو�ض، بد�أ عدد متز�يد من �لدول ين�شئ 

فا�شتعا�شت  ي�شتبدلها.  �أو حتى  �إىل حد كبري  لديه  �لقائمة  �ل�شجالت  تنظيم  يعيد  �أو  �شجالت جديدة 

�لدول عن �لنظم �لقائمة �لتي كانت م�شّتتة وجمّز�أة ب�شجل عام مركزي ي�شمل جميع �حلقوق �ل�شمانية 

يف �ملوجود�ت �ملنقولة، ب�رشف �لنظر عن هوية �لأطر�ف �أو طبيعة �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �شكل �ملعاملة 
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�ملن�شئة للحق �ل�شماين. وباملثل، �ختارت �لدول �لتي �أن�شاأت للمرة �لأوىل �شجال للحقوق �ل�شمانية يف 

�ملوجود�ت �ملنقولة دون ��شتثناء �شجال عاما مركزيا.

32- و�لدول �لتي قامت باإ�شالح نظم �شجالتها بهذه �لطريقة فقد غرّيت �أي�شا تقنيات �لت�شجيل يف معظم 

هذه �لنظم تغيري� جوهريا. وكان �لهدف هو �ل�شتعا�شة عن ت�شجيل �إ�شعار ب�شيط ل يحتوي �إّل على قدر 

�شئيل من �لتفا�شيل �لأ�شا�شية عن �حلق �ل�شماين �لذي يت�شل به، بنظام �أكرث تعقد� لت�شجيل �مل�شتند�ت 

 �ل�شمانية �أو ملخ�ض لها م�شّدق على �شحته. وهذ� يعني �أن �لتفاق �ل�شماين �ملن�شئ للحق �ل�شماين 

ل يُ�شجل يف هذه �لنظم كما ل يتحقق �لنظام من وجوده �أو من حمتو�ه. ويو�شف هذ� �لنوع من �ل�شجالت 

عادة باأنه �شجل قائم على �لإ�شعار، خالفا لل�شجل �لقائم على �لوثائق.

�بتعاد� كبري� عن مفهوم  بالن�شبة للعديد من �لدول،  �ل�شجل �لقائم على �لإ�شعار،  33- وميثل �عتماد 

ت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية �ملقبول عموما. وحتى يف �لدول �لتي ل يتم فيها ت�شجيل وثائق كاملة، تتلخ�ض 

فكرة �ل�شجل �لقائم على �لوثائق ب�شكل عام يف �أنه يوفر للباحثني دليال فعليا �أو �فرت��شيا على �لأقل 

لإثبات وجود حق �شماين ما ونطاق �حلق �ل�شماين �مل�شار �إليه يف �لت�شجيل. �أما يف نظام �لت�شجيل �لقائم 

على �لإ�شعار فاإن �لت�شجيل، خالفا لذلك، ل يوّفر �شوى �إ�شعار باأن �لد�ئن �مل�شمون قد يكون لديه حق 

�شماين يف �ملوجود�ت �ملذكورة يف �لإ�شعار. وكما يُناق�ض بالتف�شيل يف �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �ل�شجل، فاإن 

�لت�شجيل قد ي�شبق كاًل من �إبر�م �لتفاق �ل�شماين وحيازة �ملانح حقوقا يف �ملوجود�ت �ملرهونة �ملُبيَّنة يف 

ل )�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �ل�شجل، �لفقر�ت 101-98(. �لإ�شعار �مل�شجَّ

بالبيانات �ملحفوظة يف �شجل مركزي �شامل  �لإ�شعار  �لقائم على  �لت�شجيل  يُقرن نظام  34- وعندما 

�لو�قع على عاتق �لد�ئنني �مل�شمونني ويوّفر  �لت�شجيل  �إىل تب�شيط هائل لعبء  وحمو�شب، فاإنه يوؤدي 

عملية ت�شجيل وبحث عالية �لكفاءة وفّعالة من حيث �لتكلفة. ولهذه �لأ�شباب، يو�شي �لدليل باأن تن�شئ 

�لدول نظم ت�شجيل عمومية: )�أ( تكون مركزية وعامة و�شاملة جلميع �حلقوق �ل�شمانية؛ )ب( ل تتطلب 

�لف�شل  يعالج  وبينما  به.  يت�شل  �لذي  �ل�شماين  للحق  �لأ�شا�شية  �لتفا�شيل  يبنّي  �إ�شعار  ت�شجيل  �شوى 

�لر�بع من �لدليل تفا�شيل ت�شميم �لنظام وت�شغيله )�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �ل�شجل، �لفقر�ت 46-7( 

�إ�شعار بحق �شماين يف مثل هذ� �ل�شجل ينبغي �أن  فاإن هذ� �لف�شل يوؤيد �لفكرة �لقائلة باأن ت�شجيل 

يُعتمد كطريقة متاحة ب�شفة عامة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ملعظم �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة 

)�نظر �لتو�شية 32(.

)ب( �لت�شجيل م�شتقل عن �إن�شاء �حلق �ل�شماين

35- لقد ُذِكر يف �لفقر�ت �ل�شابقة �أن �لت�شجيل يف �لنظام �لقائم على �لإ�شعار من �لنوع �ملو�شى به يف 

�لدليل يتم عن طريق ت�شجيل �إ�شعار ب�شيط ل يحتوي �شوى �لتفا�شيل �لأ�شا�شية ب�شاأن �حلق �ل�شماين 

ل فعليا، ول يُبنيَّ وجوده �أو  �لذي يتعلق به �لإ�شعار. فالتفاق �ل�شماين �لذي يتعلق به �لإ�شعار ل يُ�شجَّ

حمتو�ه لل�شجل ول يتحقق هذ� منه. وبالتايل فاإن �لت�شجيل ل يثبت �إن�شاء �حلق �ل�شماين، كما ل يلزم 

لإن�شائه )�نظر �لتو�شية 33(.

36- وبا�شتخد�م هذ� �لنهج، ل ميكن من خالل �لبحث يف �ل�شجل معرفة ما �إذ� كان �حلق �ل�شماين قد 

دخل حيِّز �لوجود بالفعل. ويعتمد وجوده على �إثبات )من خالل ��شتعر��ض �أدلة ووثائق غري مدّونة يف 

�ل�شجل( ��شتيفاء �لطرفني �ل�رشوط �مل�شتقلة لإن�شاء �حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شيات 13-15(. وباملثل، 
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�لإ�شعار  يف  ولي�ض  �ل�شماين  �لتفاق  يف  �ملبني  �لو�شف  على  ن�شبياً  �ملرهونة  �ملوجود�ت  نطاق  يعتمد 

من  �أ�شيق  �ملوجود�ت  من  نطاقا  يغطي  �ل�شماين  �لتفاق  يف  �ملقّدم  �لو�شف  كان  �إذ�  مثال،  �مل�شجل. 

�لو�شف �ملقّدم يف �لإ�شعار �مل�شجل، كانت �لعربة بالو�شف �لو�رد يف �لتفاق �ل�شماين. ول يخ�شع مدى 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة للو�شف �لو�رد يف �لإ�شعار �مل�شّجل �إل �إذ� كان و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة 

�ملقّدم يف �لإ�شعار �مل�شجل �أ�شيق نطاقا من �لو�شف �ملقّدم يف �لتفاق �ل�شماين.

)ج( �لت�شجيل بدون �لإن�شاء غري كاٍف للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

37- من �لنتائج �لهامة لنظام �لت�شجيل �لقائم على �لإ�شعار من �لنوع �لذي يو�شي به �لدليل �أن �لت�شجيل 

ل ي�شمن وجود �حلق �ل�شماين فعلياً. وبعبارة �أخرى، فاإن �لت�شجيل �لقائم على �لإ�شعار، خالفا للنُهوج 

�لتقليدية �إز�ء �لت�شجيل يف كثري من �لدول، ل يوّفر �أدلة، ولو حتى �فرت��شية، على وجود �حلق �ل�شماين. 

وهذ� يعني �أن �لت�شجيل بحد ذ�ته ل يوؤدي �إىل نفاذ �حلق �ل�شماين �ملبنيَّ يف �لإ�شعار جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. فال تُكت�شب هذه �لو�شعية �إل �إذ� ��شتوفيت �أي�شا �رشوط �إن�شاء �حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شيتني 

29 و32(.

38- وهذ� �لنهج �إز�ء �لت�شجيل يزيد من مرونة نظام �ملعامالت �مل�شمونة وفعاليته. �أول، رغم �أن �إن�شاء 

�حلق �رشط �أ�شا�شي للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فال حاجة لأن ي�شبق �لت�شجيل. وكما �شبق �رشحه )�نظر 

�لفقرة 33 �أعاله(، يجوز ت�شجيل �لإ�شعار باحلق �ل�شماين �إما قبل �إبر�م �لتفاق �ل�شماين �أو بعده، وحتى 

قبل �إن�شاء �حلق �ل�شماين �لذي ي�شمل �ملوجود�ت �ملذكورة يف �لإ�شعار )مثال، يف �حلالة �لتي ي�شمل فيها 

�لتفاق �ل�شماين موجود�ت �آجلة(.

39- وبينما ل ترتتب يف �لغالب عو�قب كبرية على �لختالف يف ترتيب �إن�شاء �حلق �ل�شماين وت�شجيل 

يف  حقوقا  ثالث  طرف  �كت�شب  �إذ�  هام  �لإن�شاء  وقت  �إن  د�ئما.  ي�شح  ل  فذلك  به،  �ملتعلق  �لإ�شعار 

�ملوجود�ت �ملبينة يف �إ�شعار م�شجل بعد حدوث �لت�شجيل )مثال، عن طريق �لهبة �أو عن طريق �لبيع �أو 

نتيجة �إجر�ء�ت �لإع�شار �أو �لإنفاذ بحكم �لق�شاء(. و�إذ� ��شتوفيت كذلك �رشوط �لإن�شاء قبل �كت�شاب 

طرف ثالث حقوقا يف موجود�ت مرهونة، ي�شبح �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه هذ� �لطرف �لثالث وتتحدد 

��شتوفيت بعد،  �إذ� مل تكن �رشوط �لإن�شاء قد  �أولويته وفقا للقو�عد �ملبينة يف �لف�شل �خلام�ض. ولكن 

�كت�شب �لطرف �لثالث �ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين �ملن�شاأ لحقا، ب�رشف �لنظر عما �إذ� كان 

قد بحث يف �ل�شجل و�أ�شبح على علم بالإ�شعار �لذي �أودعه �لد�ئن �مل�شمون. وما مل يتم �لإن�شاء و�لت�شجيل 

كالهما، ل يتحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

40- وهناك ��شتثناء دقيق جد�، متعلق بالأولوية، من �ملبد�أ �لقائل باأن �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�لت�شجيل.  وقت  ولي�ض فقط من  و�لت�شجيل كالهما،  �لإن�شاء  فيه  يكون قد مت  �لذي  �لوقت  يبد�أ من 

وكقاعدة عامة، على �شبيل تعزيز �ليقني و�شفافية �حلقوق بني �لد�ئنني �مل�شمونني، ُجعلت �لأولوية بني 

�حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة �لنافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بفعل �لت�شجيل متوقفة على �لرتتيب �لذي 

جاء فيه �لت�شجيل ولي�ض على وقت �لإن�شاء )�نظر �لتو�شية 76(. �أي �أنه يف حال وجود د�ئنني �ثنني 

م�شمونني، �شبق �أحدهما �لآخر يف �لت�شجيل ولكنه �أن�شاأ حقه �ل�شماين بعد قيام �لآخر باإن�شاء حقه 

�ل�شماين وت�شجيل �إ�شعار به )�أي �أنه حقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، تكون �لأولوية ملن �شبق �لآخر 

يف �لت�شجيل.
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)د( تو�شيع نطاق �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام لي�شمل معامالت �أخرى

ن �لباحثني من �كت�شاف  41- �إن �إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية من �لنوع �ملرتاأى يف �لدليل �أمر ميكِّ

�أي حقوق �شمانية حمتملة يف موجود�ت �ملانح و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة حلماية حقوقهم. وقد ��شتنتجت 

هو  �ل�شجل  من  �لرئي�شي  �لغر�ض  �أن  رغم  �أنه  �ل�شجالت  من  �لأنو�ع  هذه  �عتمدت  �لتي  �لدول  بع�ض 

من  نطاقه  تو�شيع  �ملمكن  فمن  �ملحتملة،  �ل�شمانية  باحلقوق  �ملتعلقة  للمعلومات  كم�شتودع  ��شتخد�مه 

�أجل ��شتخد�مه ب�شكل مفيد �أي�شا لت�شجيل �ملعلومات �ملتعلقة باأنو�ع �أخرى من �حلقوق غري �حليازية يف 

�ملوجود�ت �ملنقولة.

�ملتعلقة  �لإ�شعار�ت  ت�شجيل  �أخرى غري  لأغر��ض  �ل�شمانية  للحقوق  عام  �شجل  ��شتخد�م  42- وفكرة 

لت�شجيل  متخ�ش�شة  �شجالت  �أن�شاأت  �لتي  �لدول  فقو�نني  جديدة.  فكرة  لي�شت  �ل�شمانية  باحلقوق 

�أحيانا على ت�شجيل  �حلقوق �ل�شمانية يف مطالبات �لدفع )مثال، �حلق يف م�شتحقات جتارية( تن�ض 

�إحالتها �لتامة.

43- وتن�ض قو�نني معظم �لدول �لتي �عتمدت نظام �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية على �أن �لإحالة 

�لتامة للم�شتحقات تخ�شع ل�رشوط �لت�شجيل ذ�تها ولقو�عد �لأولوية �ملنطبقة على �حلق �ل�شماين يف 

�مل�شتحقات. وي�شتند هذ� �إىل منطق مفاده �أنه، من منظور �حتياجات �لأطر�ف �لثالثة بخ�شو�ض �لإ�شهار، 

هناك فرق عملي �شئيل بني �لإحالة �لتامة و�لإحالة �ل�شمانية. وبالتايل، ينبغي �أن تنطبق �لقو�عد نف�شها 

على نوعي �ملعامالت. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 32(. 

44- وبع�ض �لدول �لتي �عتمدت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية تعترب �لت�شجيل �رشطا �أ�شا�شيا للنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ملعامالت �لتي تنقل حيازة �ملوجود�ت �ملنقولة �مللمو�شة ولكنها ل تنقل ملكيتها. 

و�ل�شحنات  �أكرث(  �أو  �شنة  ملدة  )مثال،  طويلة  ملدة  �لت�شغيلية  �لإيجار�ت  �شيوعا  �لأكرث  �حلالتان  وت�شمل 

�لتجارية �لتي يكون فيها �ملر�شل �إليه حائز� للمخزون بو�شفه وكيل بيع حل�شاب �ملالك. و�ملربر �ملنطقي 

لهذ� �لنهج �أن �لأطر�ف �لثالثة �ملعنية مبوجود�ت ملمو�شة يف حيازة �رشكة جتارية، ل متلك يف حالة عدم 

�لت�شجيل و�شائل مو�شوعية ملعرفة ما �إذ� كانت هذه �ملوجود�ت مملوكة لل�رشكة �أو للموؤجر �أو للمر�ِشل. ويف 

�لدول �لتي تعتمد هذ� �لنهج، فاإن �أولوية حقوق �ملوؤجر و�ملر�شل يف مقابل �لأطر�ف �لثالثة تخ�شع عادة 

للقو�عد نف�شها �ملنطبقة على �شاحب �حلق �ل�شماين �حليازي )�نظر �لف�شلني �خلام�ض ب�شاأن �أولوية 

�حلق �ل�شماين و�لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(. وعلى �ل�شعيد �لدويل، فاإن تو�شيع �رشوط ت�شجيل �حلقوق 

�ل�شمانية لت�شمل �لإيجار�ت �ل�شحيحة يتج�ّشد على �ل�شعيد �لدويل يف �تفاقية �ل�شمانات �لدولية على 

�ملعد�ت �ملنقولة، �لتي تو�ّشع نطاق �ل�شجل �لدويل �ملرتاأى فيها ليتعّدى �حلقوق �ل�شمانية و�لإيجار�ت 

�لتمويلية في�شمل ترتيبات �لإيجار �لت�شغيلي.

�لرهن  مفهوم  طويل  �أمد  منذ  تعرف  عديدة  دول  هناك  �ملنقولة،  غري  باملمتلكات  يتعلق  45- وفيما 

�أن ي�شجل مبلغا من �ملال �ل�شادر ب�شدده �حلكم  �لق�شائي �لذي ميكن مبوجبه للد�ئن بحكم �لق�شاء 

ل�شاحله جتاه �ملمتلكات غري �ملنقولة ملدين بحكم �لق�شاء ويح�شل بالتايل على رهن لتلك �ملمتلكات غري 

�ملنقولة. ومن بني �لدول �لتي �عتمدت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية، توجد دول تن�ض قو�نينها �أي�شا 

على �أن ت�شجيل �إ�شعار يف ذلك �ل�شجل باحلكم �ل�شادر ين�شئ حقا ل�شالح �لد�ئن بحكم �لق�شاء، معادل 

�أن يعّزز هذ� �لنهج ب�شورة غري  للحق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة للمدين بحكم �لق�شاء. وميكن 

مبا�رشة �لوفاء �لطوعي �لفوري بالديون �ملحكوم ب�شد�دها، لأن �لأطر�ف �لثالثة لن تكون ر�غبة يف �رش�ء 

ل.  د �لدين �ملحكوم ب�شد�ده ويلغى �لإ�شعار �مل�شجَّ �أو �أخذ حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة حتى يُ�شدَّ
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�لق�شاء، على  �لد�ئن �مل�شمون و�لد�ئن بحكم  �لأولوية بني  ب�شاأن  �أي�شا، �شمن تو�شيته  �لدليل  وين�ض 

�إمكانية قيام دولة م�شرتعة باعتماد هذ� �لنهج )�نظر �لتو�شية 84(.

46- وتوجد، بني �لدول �لتي تعتمد هذ� �لنهج، دول تن�ض قو�نينها على �أن �حلق �ل�شماين ل�شالح د�ئن 

بحكم �لق�شاء ينتهي نفاذه حاملا تبد�أ �إجر�ء�ت �لإع�شار جتاه �ملانح، �إما تلقائيا �أو، بطلب يقّدمه ممثل 

�أخرى  بالت�شجيل. ويف دول  �لق�شاء  �لد�ئن بحكم  قيام  زمنية حمددة عقب  �لإع�شار، يف غ�شون فرتة 

ل للد�ئن بحكم �لق�شاء، وذلك ل�شالح جميع �لد�ئنني  يحق ملمثل �لإع�شار تاأكيد �حلق �ل�شماين �مل�شجَّ

ل لتعوي�شه عن  غري �مل�شمونني )يكون ذلك عادة رهنا بامتياز خا�ض ل�شالح �لد�ئن بحكم �لق�شاء �مل�شجَّ

ل بحكم  �مل�شاريف و�جلهود(. و�لغر�ض من هذين �لنهجني هو �شمان عدم تعار�ض حق �لد�ئن �مل�شجَّ

�لق�شاء مع �شيا�شات �لإع�شار �لتي تقت�شي �مل�شاو�ة يف �ملعاملة بني د�ئني �ملدين غري �مل�شمونني. وي�شعى 

�لنهج �لثاين �إىل حتقيق هذ� �لهدف مع متكني ممثل �لإع�شار من تاأكيد �لأولوية ل�شالح جميع �لد�ئنني 

ل يتمتع بالأولوية  غري �مل�شمونني يف مقابل �لد�ئنني �مل�شمونني، �لذين كان �لد�ئن بحكم �لق�شاء �مل�شجَّ

قانون  �خت�شا�ض  من  م�شاألة  لأنها  �لنقطة،  هذه  ب�شاأن  تو�شية  �لدليل  يقّدم  ول  �لإع�شار.  قبل  عليهم 

�لإع�شار ولي�شت من �خت�شا�ض قانون �ملعامالت �مل�شمونة.

4-   �حليازة

)�أ( ��شتعر��ض عام

)�لرهن �حليازي  �مل�شمون  �لد�ئن  �إىل  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  نقل حيازة  �لدول، يحظى  47- يف معظم 

�لثالثة يف  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  �ل�شماين وجعله  �إن�شاء �حلق  لإثبات  كاإجر�ء كاف  بالقبول  �لتقليدي( 

�لوقت نف�شه. ومن حيث �لإن�شاء، يرتكز ذلك �إىل نظرية مفادها �أن تنازل �ملانح عن �حليازة دليل على 

مو�فقته �ل�شمنية على �حلق �ل�شماين وعلى نطاق �ملوجود�ت �ملرهونة بذلك �حلق �ل�شماين. ومن حيث 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، لي�ض هذ� �لتنازل �إ�شهار� �إيجابيا بوجود حق �شماين، لأن حيازة �ملنقول �إليه 

مت�شقة بالقدر نف�شه مع ترتيب غري �شماين )مثال، �إيجار ت�شغيلي �أو جمرد �إيد�ع(. بيد �أن نقل �حليازة 

ل يزيل خطر �أن توؤدي حيازة �ملانح �مل�شتمرة للموجود�ت �إىل ت�شليل �لأطر�ف �لثالثة، �لتي قد تعتقد �أن 

�ملانح يتمتع بحق ملكية غري مرهون يف هذه �ملوجود�ت.

�إ�شعار باحلق �ل�شماين يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية حمل  48- ويف بع�ض �لدول، يحل ت�شجيل 

�حليازة ويكون �لو�شيلة �لوحيدة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية 

�أ�ش�ض  ثالثة  م  وتُقدَّ �ملنقولة(.  غري  �ملمتلكات  حالة  يف  عادة  يفعل  كان  )كما  �ملنقولة  �ملوجود�ت  يف 

منطقية مت�شابكة لهذ� �لنهج. �أولها هو �أّن �حليازة تنال من موثوقية �ل�شجل كم�شدر �شامل للمعلومات 

�ملتعلقة باحتمال وجود حقوق �شمانية يف موجود�ت �ملانح. وهكذ�، ل ي�شتطيع �لد�ئنون �مل�شمونون �أو 

�مل�شرتون �ملحتملون �لعتماد على بحث يف �ل�شجل ل�شتنتاج �أن �ملوجود�ت �ملعنية لي�شت مرهونة. بل 

على �لعك�ض، فال بد لهم �أي�شا من �لتحقق من �أّن �ملوجود�ت ل تز�ل يف حيازة �ملانح. ويتعلق �لأ�شا�ض 

لنفاذ �حلق �ل�شماين جتاه  مو�شوعياً  �لت�شجيل وقتاً  �لثاين ب�شعوبة �لإثبات. فبينما يحدد  �ملنطقي 

�أدلة، يجوز �لطعن فيها، فيما يتعلق بتحديد  �أولويته، يتطلب نقل �حليازة  �لأطر�ف �لثالثة ولتقرير 

�لوقت �لذي حدث فيه نقل �حليازة �ملادي فعال. �أما �لأ�شا�ض �ملنطقي �لثالث فهو �أن �حليازة من جانب 
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�لد�ئن قد توؤدي بالأطر�ف �لثالثة �إىل �لعتقاد خطاأ باأن �لد�ئن يحوز موجود�ت غري مرهونة يجوز 

له �أن مينح حقا �شمانيا فيها. �أي �أن نقل �حليازة �إىل �لد�ئن ل يوّفر يف حد ذ�ته �شمانا باأن للد�ئن 

�حلائز حق رهن �ملوجود�ت.

49- ورغم هذه �ل�شو�غل، فاإن غالبية �لدول �لتي �أن�شاأت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية حتتفظ �أي�شا 

باإجر�ء نقل �حليازة كو�شيلة بديلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية 

�لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  فكفاية �حليازة  لذلك عدة.  و�لأ�شباب  �ملوجود�ت.  من  معيَّنة  �أنو�ع  يف 

�لثالثة �أمر ر��شخ يف �ملمار�شة �لتجارية. وي�شاف �إىل ذلك �أّن من �ل�رشوري �أن يظل نقل �حليازة كو�شيلة 

لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة متاحا على �أي حال للم�شتند�ت و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول من �أجل 

�حلفاظ على قابليتها �لتد�ولية وعلى �لأولوية �ملت�شلة بها. وعالوة على ذلك، ففيما يتعلق بالتعّدي على 

�شمولية هذ� �ل�شجل، فاإن �لد�ئن �مل�شمون �ملحتمل، �أو �مل�شرتي �ملحتمل، يريد عادة �أن يتحقق مما �إذ� 

كانت �ملوجود�ت �ملعنية موجودة فعال )لأنه ل يوجد �شجل عام حلقوق �مللكية يف �ملوجود�ت �ملنقولة(، 

وبالتايل يحتاج �إىل �لتحقق من ��شتمر�ر حيازة �ملانح لها. ولي�ض من �ملرّجح �أن ت�شّبب �مل�شاكل �ل�شتدللية 

�ملت�شلة بوقت نقل �حليازة �أي �شعوبات يف �ملمار�شة �لعملية. فمن م�شلحة �أي د�ئن م�شمون ح�شيف �أن 

يتاأكد من �أّن �لوقت �لذي �آلت �إليه �حليازة فيه موّثق بال�شكل �لالزم. و�أخري�، فنظر� لطبيعة عمل �لد�ئن 

�مل�شمون )كاملقر�ض ب�شمان �لرهن مثاًل(، لي�ض من �ملرّجح عموما خد�ع �لأطر�ف �لثالثة ب�شاأن ما �إذ� 

كان �لد�ئن يحوز �ملوجود�ت كمالك �أو كد�ئن م�شمون )ُمرتهن(.

�حلق  نفاذ  لتحقيق  بديلتني  و�شيلتني  باعتبارهما  و�حليازة  �لت�شجيل  تقبل  �لتي  �لدول  50- ويف 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، لي�شت هاتان �لو�شيلتان عمليا مت�شاويتني من حيث �لنطاق. �أول، لأن 

�لثالثة ما مل تكن �ملوجود�ت �ملعنية  تـــجاه �لأطر�ف  �لنــفاذ  نقل �حليازة لي�ض و�شيلة متاحة لتحقيق 

قابلة للحيازة فعال )�أي موجود�ت مادية ملمو�شة(. وثانـيا، ل ي�شلح نقل �حليازة ما مل يكن �ملانح على 

�ملانح  كان  �إذ�  �حليازة  نقل  �ملرهونة. فال ميكن  �ملوجود�ت  ��شتخد�م  مو��شلة  للتخلي عن  ��شتعد�د 

بحاجة �إىل �لحتفاظ باملوجود�ت �ملرهونة من �أجل توفري خدماته �أو �إنتاج منتجاته �أو لكي تدر لـه 

�لدخل ب�شكل �آخر.

51- ولهذين �ل�شببني، ما �أن ي�شبح نظام �شامل وفّعال لت�شجيل �لإ�شعار�ت متاحا، متيل �لغالبية �لعظمى 

من �لد�ئنني �مل�شمونني �إىل تف�شيل �لت�شجيل على �حليازة كو�شيلة لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�إىل  �أو موجود�ت حمددة ويحتاجان عادة  �لثالثة. و�ل�شتثناء�ن �لرئي�شيان يخ�شان معامالت  �لأطر�ف 

متويل ق�شري �لأجل. وهكذ� على �شبيل �ملثال، عندما متنح �حليازة ميزة �لأولوية، كما يف حالة �ل�شكوك 

�لقابلة للتد�ول و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول، �شريغب �لد�ئنون �مل�شمونون يف �أخذ �حليازة حتى لو كانو� 

�لد�ئن  كان  �إذ�  ذلك،  على  وعالوة  و109(.   101 �لتو�شيتني  )�نظر  �شمانيا  حقا  �شّجلو�  قد  �أنف�شهم 

�مل�شمون يز�ول �أعمال تنطوي على �أخذ حقوق �شمانية حيازية )مثل �ملقر�شني ب�شمان �لرهن(، فمن 

�لنادر �أن يعمد �أي�شا �إىل ت�شجيل حقه �ل�شماين. وبالنظر �إىل �أن: )�أ( �لرهن �حليازي معروف حق �ملعرفة 

كو�شيلة  باحليازة  �ل�شماح  �لكفاءة يف  �ملمكن حتقيق  �أّن من  �لدول؛ )ب(  �لفهم يف معظم  ومفهوم حق 

لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛ )ج( �أن حالت عدم �شمول �ل�شجل لي�شت ذ�ت �شاأن، فاإن �لدليل 

يوؤيد ت�شجيل �لإ�شعار ونقل �حليازة �إىل �لد�ئن �مل�شمون كو�شيلة بديلة لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة يف �ملوجود�ت �مللمو�شة )�نظر �لتو�شية 37(.
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)ب( �حليازة �حلكمية غري كافية

52- �إن حيازة �ملانح �مل�شتمرة، �أو حيازة �أي �شخ�ض تربطه �شلة وثيقة باملانح، لن تكفي عادة لتنبيه 

�لأطر�ف �لثالثة �إىل �أن ملكية �ملانح يحتمل �أن تكون مرهونة. وهذ� هو �أ�شا�ض �ملبد�أ �لثابت منذ زمن 

طويل باأن �لرهن �لتقليدي يتطلب نقل حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �لفعلي من �ملانح )�لر�هن( �إىل �لد�ئن 

�مل�شمون )�ملرتهن(. ولكن، مثلما �شبق ذكره يف هذ� �لف�شل )�نظر �لفقرة 21 �أعاله(، قامت بع�ض �لدول، 

�أ�شبحت  �لدول،  �لد�ئن. ويف بع�ض  ي�شّكل حيازة  �أن  ب�شاأن ما ميكن  بتلطيف قو�عدها  �لوقت،  مبرور 

�حليازة �حلكمية )كالتفاق على تعيني �ملانح وكيال للد�ئن �مل�شمون( مقبولة �لآن باعتبارها و�شيلة كافية 

لت�شكيل �حليازة وحتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويف دول 

�أخرى �أ�شبحت �حليازة �لرمزية مقبولة، كاأن يل�شق �ملانح تنبيها على �شيء �أو على باب موؤ�ش�شة يعلن فيه 

�أن هذ� �ل�شيء �أو حمتويات هذه �ملوؤ�ش�شة مرهونة للد�ئن �مل�شمون. وكانت هذه �لتطور�ت عادة نتيجة 

�أعم  �آلية  �أن ت�شتجيب للطلب �لتجاري على �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف غياب  ملحاولة �لدول 

لإن�شاء حق �شماين غري حيازي وحتقيق نفاذه يف �ملوجود�ت �ملنقولة. ثم �إن �لعديد من �لدول �لتي ل 

ت�شمح �ليوم باحلقوق �ل�شمانية غري �حليازية، مع ذلك، ل تز�ل تفر�ض �رشوطا �شارمة باأن تكون حيازة 

�لد�ئن حقيقية: �أي علنية، ومتو��شلة، ول لب�ض فيها )لالطالع على مناق�شة �حليازة ك�رشط لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين �حليازي، �نظر �لفقرة 33 من �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين(.

53- و�لدول �لتي �أن�شاأت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية، مع مو��شلتها �ل�شماح بحيازة �لد�ئن كو�شيلة 

�إز�ء �حليازة. فتتطلب حيازة �لد�ئن  �لنهج �ل�شارم  �لثالثة عموما، تعتمد  للنفاذ جتاه �لأطر�ف  بديلة 

�أنه نظر� لأن وجود �شجل للحقوق  �أي  �أن يتخلى �ملانح فعليا عن �لعهدة �ملادية للموجود�ت �ملرهونة. 

�ل�شمانية يجعل بالإمكان منح حقوق �شمانية غري حيازية، فال د�عي للت�شاهل يف مفهوم �حليازة لتي�شري 

�إن�شاء حقوق �شمانية غري حيازية. وهذ� هو �أي�شا �لأ�شا�ض �ملنطقي �لذي ��شتند �إليه �لدليل و�لنهج �لذي 

يو�شي به )�نظر �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري، �مل�شطلح "�حليازة" و�لتو�شيتني 15 و32(.

)ج( حيازة طرف ثالث

54- تتخذ معظم �لدول موقفا ينطوي على �أن نقل �حليازة لي�ض بحاجة �إىل �أن ي�شمل عهدة مبا�رشة من 

�لد�ئن �مل�شمون لكي يوؤدي �إىل نفاذ �حلق جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فحيازة وكيل �أو ممثل للد�ئن �مل�شمون 

تعادل حيازة �لد�ئن �مل�شمون، �رشيطة �أّل ي�شتنتج �أي �شخ�ض عابر حمايد �أّن �ملوجود�ت �ملرهونة ل تز�ل 

يف حيازة �ملانح. وتوجد عدة �أ�شباب عملية لحتمال تف�شيل حيازة �لأطر�ف �لثالثة.

ب�شكل  �لقدرة على حماية �ملوجود�ت �ملرهونة  �إىل  �لد�ئن �مل�شمون  55- ففي بع�ض �حلالت، يفتقر 

منا�شب. وعادة يحدث هنا �أن ياأخذ �حليازة با�شم �لد�ئن �مل�شمون وديع يعمل بالنيابة عنه. وقد يكون 

ذلك مفيد� مثال يف �حلالت �لتي تكون فيها �ملوجود�ت ما�شاً �أو ذهبا �أو ف�شة �أو معادن �أخرى نفي�شة 

ل �أن تكون مودعة يف �أمان يف عهدة �رشكة �شمان. يف�شّ

56- ويف حالت �أخرى، قد تكون �ملوجود�ت �ملرهونة �أ�شال يف حيازة �شاحن �أو متعهد م�شتودع لطرف 

ثالث. ويف هذه �حلالة، ميكن �أن يحدث �شكل من �أ�شكال �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة من خالل �حليازة 
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عندما ي�شدر هذ� �لطرف �لثالث �إي�شال با�شم �لد�ئن �مل�شمون �أو يو�فق على �لحتفاظ باملوجود�ت 

�ملرهونة بالنيابة عن �لد�ئن �مل�شمون؛ وحيث توؤّكد ت�رشفات �لطرف �لثالث �أنه يتوىل �حليازة بالنيابة 

عن �لد�ئن �مل�شمون.

57- وبدل من ذلك، �إذ� قام �لطرف �لثالث متمثال يف �ل�شاحن �أو متعهد �مل�شتودع باإ�شد�ر �إي�شاله على 

�شكل م�شتند ملكية قابل للتد�ول، فاإن ذلك يعني �أن �ل�شاحن �أو متعهد �مل�شتودع ملزم بت�شليم �ملوجود�ت 

�ملبّينة يف �مل�شتند �إىل �ل�شخ�ض �حلائز لـه يف ذلك �حلني بالتحديد. وبالتايل، كما نوق�ض يف هذ� �لف�شل 

)�نظر �لفقر�ت 154-158 �أدناه(، فاإن �لقيام بت�شليم �لد�ئن �مل�شمون هذ� �مل�شتند مع ما يلزم من تظهري 

يتيح و�شيلة بديلة لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي ي�شملها جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

58- وتوؤدي �إمكانية ممار�شة حيازة �لد�ئن �مل�شمون للموجود�ت �ملرهونة عن طريق عهدة وكيل �أو ممثل 

�إىل تعزيز كفاءة وفعالية �حلقوق �ل�شمانية �حليازية بكونها ت�شمح للد�ئنني بتفوي�ض م�شوؤولية �لعهدة 

�لد�ئن  �لدليل جو�ز حتقيق حيازة  يوؤّكد  �لأ�شباب،  ولهذه  �لثالثة.  �لأطر�ف  �لنتقا�ض من حقوق  دون 

"�حليازة"  م�شطلح  و�لتف�شري،  �مل�شطلحات  باء،  �لق�شم  �ملقّدمة،  )�نظر  ثالث  عهدة طرف  طريق  عن 

و�لتو�شيتني 15 و32(.

59- ويف بع�ض �لدول جرى تو�شيع فكرة حيازة �لأطر�ف �لثالثة بهدف �إز�لة �حلاجة �إىل نقل �ملوجود�ت 

�ملثال، يقوم ممثل  �شبيل  �مليد�نية"، على  "�مل�شتودعات  ترتيبات  �ملانح. ففي  �ملادي من مكان  �ملرهونة 

للد�ئن �مل�شمون )وهو عادة موظف لدى �ملانح �شار وكيال ل�رشكة �مل�شتودعات �مليد�نية( باأخذ �حليازة 

�ملادية للموجود�ت �ملرهونة يف عهدته على �أر�ض �ملانح )مثال بو�شعها يف خمزن ُمقَفل ل �أحد يحمل 

مفتاحه �شوى �ملمثل(. و�أي �إفر�ج عن موجود�ت خمزونة يف "�مل�شتودع �مليد�ين" بغية ت�شليمها �إىل �ملانح 

�أمر ي�شتلزم مو�فقة �لد�ئن �مل�شمون من خالل ممثله.

60- وترتيبات �مل�شتودعات �مليد�نية �أكرث �شيوعاً يف �لدول �لتي يكون فيها �لرهن �حليازي هو �ل�شكل 

�لوحيد �ملتاح للحق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة. ومع ذلك، فاإن �لد�ئن �مل�شمون، يف �لدول �لتي تتيح 

�لبديل يف �شكل �ل�شجل �لعمومي، قد يرغب يف ��شتخد�م �مل�شتودعات �مليد�نية كو�شيلة عملية ملر�قبة 

�ل�شماين  بحقه  �إ�شعار  بت�شجيل  �أي�شا  �مل�شمون  �لد�ئن  يقوم  عادة  ولكن  �ملرهونة.  �ملوجود�ت  حركة 

لتاأكيد �ليقني �لقاطع فيما يتعلق بالنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة حتى و�إن حدث طعن ناجح يف ترتيب 

�مل�شتودعات �مليد�نية بحّجة �أنه ينطوي على جمرد حيازة حكمية ل على نقل حقيقي للحيازة.

)د( عدم �نطباق مفهوم �حليازة على �ملوجود�ت غري �مللمو�شة

�ل�شفافية يف  �لثالثة من فكرة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  كو�شيلة ممكنة  61- تنبع فكرة �حليازة 

�لعهدة �ملادية للموجود�ت. وهذ� هو �ل�شبب �لذي جعل �لدول �لتي تاأذن باإن�شاء �حلقوق �ل�شمانية من 

�ملوجود�ت  وت�شتبعد  ملمو�شة.  موجود�ت  �ملرهونة  �ملوجود�ت  تكون  �أن  ت�شرتط  �لرهن  �تفاقات  خالل 

غري �مللمو�شة لأّن من �مل�شتحيل ماديا حيازة موجود�ت غري ملمو�شة. وكثري� ما ي�شعى �لد�ئن �إىل �تخاذ 

حق �شماين يف م�شتحقات �ملانح، ولكنه ل ي�شتطيع حتقيق نفاذ حقه �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

يف �مل�شتحقات باحليازة. وفقط بجعل �مل�شتحقات مادية يف �شك قابل للتد�ول ميكن �أن ت�شّكل حيازة 
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�لد�ئن و�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة حلقه �ل�شماين يف �مل�شتحقات باأخذ �لعهدة �ملادية 

لل�شك �لقابل للتد�ول. وعلى �لعك�ض من ذلك، �إذ� �أخذ د�ئن م�شمون يف عهدته �ملادية �شهادة �إيد�ع �أو 

�أي �شك �إيد�ع �آخر يقت�رش على �إثبات �لدين ول يكون قابال للتد�ول مبوجب �لقانون �ملنّظم لل�شكوك 

�لقابلة للتد�ول، فاإن هذه �لعهدة لن ت�شكل من حيث �ملبد�أ و�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

للحق �ل�شماين يف �مل�شتحقات �ملثبتة يف تلك �ل�شهادة �أو ذلك �ل�شك. وباملثل، �إذ� �شعى �ملانح �إىل �إن�شاء 

حق �شماين يف �إيجار قطعة من �ملعد�ت، بحكم حقه كم�شتاأجر، فهو لن ي�شتطيع حتقيق نفاذ هذ� �حلق 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شليم �لد�ئن �مل�شمون �ملعد�ت )�لتي ل ميلكها(؛ ولن ي�شتطيع كذلك 

حتقيق نفاذ حقه كم�شتاأجر بت�شليم �لد�ئن �مل�شمون عقد �لإيجار لأن هذ� �لعقد لي�ض م�شتند ملكية 

)لالطالع على �لقو�عد �خلا�شة �ملنطبقة على حيازة م�شتند�ت �مللكية، �نظر �لفقر�ت 154-158 �أدناه(.

)ه( مدى كفاية �حليازة لأغر��ض �لإنفاذ

62- لن ي�شعى جميع �لد�ئنني �مل�شمونني فور� �إىل حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

يف وقت �إن�شاء �حلق �ل�شماين. وقد ل يقومون، لأي �شبب من �لأ�شباب، بت�شجيل �إ�شعار يف �ل�شجل �لعام 

للحقوق �ل�شمانية، �أو بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة. ويف هذه �حلالة، من �ل�رشوري تقرير �ل�رشوط �لتي 

ت�شّكل مبوجبها حيازة �لد�ئن �لفعلية �لالحقة و�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

بعد  �أو  �ملانح  تق�شري  قبل  �حليازة  �مل�شمون  �لد�ئن  يكت�شب  فقد  و�شعان:  ين�شاأ  �أن  �ملمكن  63- ومن 

�حليازة  )حالة  �لأوىل  �حلالة  ففي  �آخر.  نحو  على  �أد�ئه  يف  �أو  �مل�شمون  �لتز�مه  �شد�د  يف  تق�شريه 

وذلك  باحليازة،  �لثالثة  �لأطر�ف  نفاذ حقه جتاه  بتحقيق  للد�ئن  �لدول  ت�شمح جميع  �لتق�شري(،  قبل 

بب�شاطة عن طريق �أخذ �ملوجود�ت �ملرهونة من �ملانح. وميكن حتقيق �حليازة �إما لأن �ملانح يقوم بت�شليم 

�ملوجود�ت �ملرهونة طو�عية، و�إما نتيجة حل�شول �لد�ئن على �أمر ق�شائي باحليازة )خارج عملية �إنفاذ 

�حلق �ل�شماين( على �أ�شا�ض �أن هذ� كان من �رشوط �لتفاق �ل�شماين.

ل  دول  فهناك  نهوجا خمتلفة.  �لدول  تعتمد  �لتق�شري(،  بعد  �حليازة  )حالة  �لثانية  �حلالة  64- ويف 

جتعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باحليازة �إذ� كانت �حليازة ناجتة عن ��شتيالء �لد�ئن 

�أ�شا�ض منطقي من حيث �ملفهوم  �مل�شمون على �ملوجود�ت �ملرهونة ب�شبب تق�شري �ملانح. ولهذ� �لنهج 

و�ل�شيا�شة �لعامة. فمن حيث �ملفهوم، ينطوي تنازل �ملانح عن �حليازة طو�عية للد�ئن �مل�شمون يف بد�ية 

�ملعاملة �مل�شمونة على �عرت�ف �لطرفني باأّن حقوق �لد�ئن �مل�شمون جتاه �لأطر�ف �لثالثة �شتحمى بهذه 

�لطريقة. وينطوي �ل�شتيالء لأغر��ض �لإنفاذ عادة على تخلي �ملانح ��شطر�رياً عن حيازة �ملوجود�ت 

�ملرهونة نتيجة تق�شريه. وي�شاف �إىل ذلك، �أنه حتى عندما يتنازل �ملانح طو�عية عن �ملوجود�ت فاإنه 

يفعل ذلك مكرها حتت �شغط �إجر�ء�ت �لإنفاذ. �أما �لأ�شا�ض �ملنطقي من حيث �ل�شيا�شة �لعامة، فينطلق 

بحقه  �إ�شعار�  ي�شجل  مل  �لذي  �مل�شمون  �لد�ئن  عادة  عليه  يعتمد  �لإنفاذ  لأغر��ض  �ل�شتيالء  �أن  من 

�إ�شعار� معيبا. وتوجد خماوف، يف �شياق �ملناف�شة مع ممثل �إع�شار �ملانح على وجه  �ل�شماين �أو �شجل 

�خل�شو�ض، من �أن يكون �لعرت�ف بال�شتيالء كت�رشف كاف للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبثابة مكافاأة 

على �شلوك غري حكيم و�أن ي�شّجع على �لت�رّشع يف �لإجر�ء �لإنفاذي ويقرتن مب�شائل �شعبة تتعلق باإثبات 

ما �إذ� كان �ل�شتيالء قد حدث قبل بدء �إجر�ء�ت �لإع�شار �أم بعدها.

65- وهناك يف �ملقابل دول �أخرى ل تعترب فيها حيازة �لد�ئن ول �شياقها �أمر� هاما لتقرير عو�قبها 

�لقانونية. فحيازة �لد�ئن �مل�شمون توؤدي �إىل نفاذ حقه جتاه �لأطر�ف �لثالثة حتى لو ح�شل على هذه 

�حليازة عن طريق �ل�شتيالء على �ملوجود�ت �مل�شمونة لأغر��ض �لإنفاذ. وي�شتند هذ� �لنهج �إىل �لفكرة 



119 �لف�شل �لثالث-  نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�لقائلة باأّن وظيفة �حليازة تتمثل يف كفالة عدم ت�رشر �لأطر�ف �لثالثة من �لنطباع �خلاطئ بالرث�ء �لذي 

قد ينجم عن ��شتمر�ر �ملانح يف حيازة موجود�ت لي�ض لـه فيها حق ملكية خال من �لرهون. وحيازة �لد�ئن 

�مل�شمون للموجود�ت حتقق هذ� �لهدف مهما كان �لد�فع ور�ء حيازتها، وبغ�ض �لنظر عن �لظروف �لتي 

ح�شل فيها على �حليازة.

66- وكما ُذكر من قبل، فاإن �ل�شياق �لرئي�شي �لذي تن�شاأ فيه هذه �مل�شاألة �ملتعلقة بال�شيا�شة �لعامة ينطوي 

على �لتناف�ض ب�شاأن �لأولوية بني �لد�ئن �مل�شمون وممثل �إع�شار �ملانح. ولهذ�، ل يت�شمن �لدليل تو�شية 

حمددة يف هذ� �ل�شدد، ولكنه يعطي نظام �لإع�شار يف �لدولة �ملعنية �أ�شبقية )�نظر دليل �لأون�شيرت�ل 

لالإع�شار، �جلزء �لثاين، �لف�شل �خلام�ض، �لفقر�ت 57 و62-65 و71-67(.

5-  �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض �أو �لتاأ�شري على �شهادة �مللكية

)�أ( ��شتعر��ض عام

جرى  �للذين  �لثالثة،  �لأطر�ف  جتاه  �لنفاذ  لتحقيق  �لرئي�شيني  �لنهجني  يف  م�شبقا  67- يُفرت�ض 

��شتعر��شهما �آنفا )�أي �لت�شجيل يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية وحيازة �لد�ئن(، �أّن �لهدف �لرئي�شي 

�لآن  حتى  �أن�شاأت  �لتي  �لدول  يف  وحتى  �شماين.  حق  وجود  �حتمال  �إىل  �لثالثة  �لأطر�ف  تنبيه  هو 

�شجالت جمّز�أة، مثل �شجالت يرّكز فيها �لهيكل �لتنظيمي على نوع �ملعاملة )�شجالت �لرهون �لتجارية، 

�أو  )�مل�شارف، مثال(،  �مل�شمون  �لد�ئن  نوع  �أو  �ل�رشكات، مثال(  )�شجالت  �ملانح  �أو على و�شعية  مثال( 

 نوع �ملوجود�ت �ملرهونة )�شجالت �ملعد�ت �أو �مل�شتحقات، مثال(، يرّكز �ل�شجل على �حلقوق �ل�شمانية. 

ول تفتح هذه �ل�شجالت، �إّل ب�شورة ��شتثنائية، لأغر��ض غري غر�ض ت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية �أو لغري 

ت�شجيل ما يُر�د �أن يكون يف عد�د �حلقوق �ل�شمانية )مثال، �لإحالت �لتامة للم�شتحقات، و�لإيجار�ت 

�لطويلة �لأمد، و�ل�شحنات �لتجارية(.

�أ�شكال �أخرى لإ�شهار �حلقوق �لقائمة تقليدياً.  68- ومع ذلك، درج �لعديد من �لدول على ��شتخد�م 

فقد ين�شاأ �أحيانا �شجل متخ�ش�ض لنوع حمّدد من �ملوجود�ت لت�شجيل جميع �ملعامالت �ملت�شلة بذلك 

�لنوع من �ملوجود�ت، مبا يف ذلك �إحر�ز ونقل حق �مللكية و�حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت. و�لنموذج 

لهذه �لأنو�ع من �ل�شجالت هو �ل�شجل �لعادي للحقوق يف �ملمتلكات غري �ملنقولة، �لذي كثري� ما ميكن 

�أن ت�شجل فيه حقوق �مللكية و�لرهون و�لتكليفات �لعمومية، بل وحتى �لتحذير�ت �لر�شمية من مقا�شاة 

و�شيكة. وتن�شئ �لدول �أي�شا نظم �شجالت متخ�ش�شة للموجود�ت �ملنقولة، ومنها �شجالت لأنو�ع حمددة 

و�لعالمات  كالخرت�عات  �لفكرية  �ملمتلكات  من  معينة  و�أنو�ع  و�لطائر�ت  �ل�شفن  مثل  �ملوجود�ت،  من 

�لتجارية وحقوق �لتاأليف و�لن�رش. وقامت دول �أي�شا باإن�شاء نظم حتدد فيها �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة 

ب�شهادة ملكية ميكن �أن تذكر فيها مبا�رشة خمتلف �ملعامالت �ملت�شلة بتلك �ملوجود�ت. وقد ثبتت فائدة 

هذه �لآليات عرب �لزمن بحيث �إنها، حتى يف �لدول �لتي �أن�شاأت �شجالت عامة للحقوق �ل�شمانية، كثري� 

ما ت�شتخدم كو�شائل بديلة للت�شجيل وحيازة �لد�ئن لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

)ب( �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض

69- عادة ما حُتدد يف �لقانون �لذي ين�شئ �ل�شجل �ملتخ�ش�ض و�أي لو�ئح تنظيمية مت�شلة به، �لقو�عد 

�لأ�شا�شية و�لإجر�ئية �لتي حتكم �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض. ومن �ل�شمات �لعامة �ملميزة لل�شجالت 
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�ملتخ�ش�شة �أنها قائمة على �ملوجود�ت )مثال، �ل�شفن �أو �لطائر�ت �أو �لخرت�عات �أو �لعالمات �لتجارية(، 

وبالتايل فهي مفتوحة لت�شجيل �حلقوق يف �أنو�ع حمددة من �ملوجود�ت. ومن �شماتها �أي�شا �أنها �شجالت 

حلقوق �مللكية �أول وقبل كل �شيء. ومبا �أن ت�شجيل نقل غري ماأذون به قد ي�رش بحقوق �ملحال �إليه �أو 

�لد�ئن �مل�شمون �لذي يعتمد على �لبيانات �ملحفوظة يف �شجل �مللكية، فاإن قانون �لت�شجيل �ملتخ�ش�ض 

ي�شرتط على �مل�شجلني عادة، يف حالة نقل �مللكية، توفري �إثبات للوثائق �لأ�شا�شية �ملتعلقة بالنقل. ويجوز، 

�إىل  ملخ�شة  �أو  كاملة  �ملعاملة  وثائق  ت�شجيل  من  �لإثبات  �أن ميتد  �ملحددة،  �ملنطبقة  �لقو�عد  بح�شب 

ت�شجيل �إ�شعار. وي�شاف �إىل ذلك �أن �لآثار �لقانونية لت�شجيل �حلق �ل�شماين يف �شجل متخ�ش�ض قد 

تتفاوت، من �إن�شاء �حلق �ل�شماين �أو نفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إىل �لآثار �ملتعلقة بالإثبات �أو �لإ�شهار 

�أو �لآثار �لتنظيمية. وبالتايل، فاإن �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، عالوة على �أنه يي�رش �إ�شهار �حلقوق وحتقيق �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ميكن �أي�شا �أن ي�شاعد على �أد�ء وظائف هامة �أو�شع ل ميكن تكر�رها يف �شجل 

عام للحقوق �ل�شمانية. وعلى �شبيل �ملثال، يعد �شجال �ل�شفن و�لطائر�ت مثالني معرتف بهما على نطاق 

و��شع يوؤدي فيهما �ل�شجل �ملتخ�ش�ض دور تبديد �ل�شو�غل �لتنظيمية �لدولية ب�شاأن �ل�شالمة و�ل�شو�غل 

�لوطنية بخ�شو�ض �أمن �لدول، �إ�شافة �إىل تي�شري �ملعامالت �لتجارية.

�أول  تقرر  �أن  �ملوجود�ت  على  قائمة  متخ�ش�شة  �شجالت  لديها  توجد  �لتي  �لدول  على   70- ويجب 

ما �إذ� كان يجوز �أن ت�شجل فيها �حلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت معيَّنة. فهناك دول كثرية ل ت�شمح بهذ� 

�إىل ت�شجيل �تفاقات من قبيل �لنقل �مل�رشوط حلقوق �مللكية  �إذ يجب على �لد�ئنني �للجوء  �لت�شجيل، 

كو�شيلة لإ�شهار �حلق �ل�شماين. وكما �رُشح من قبل )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �لتطبيق، �لفقر�ت 

110-112(، ل يحبذ �لدليل �لأخذ بهذه �لأنو�ع من �أدو�ت �مللكية كو�شيلة ملنح �حلق �ل�شماين. وبالتايل، 

�ض �شت�شمح بت�شجيل �إ�شعار باحلق �ل�شماين كو�شيلة  يفرت�ض �لدليل �أن �لدولة �لتي لديها �شجل متخ�شّ

لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 34، �لفقرة �لفرعية )�أ( '3'، و�لتو�شية 

38، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

�شة يجوز ت�شجيل �لإ�شعار�ت باحلقوق �ل�شمانية  71- ويجب على �لدول �لتي لديها �شجالت متخ�شّ

فيها �أن تقرر ما �إذ� كان �لت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �شيكون �لطريقة �حل�رشية لتحقيق نفاذ �حلقوق 

وتختلف  �ملتخ�ش�ض.  �ل�شجل  يف  للت�شجيل  �خلا�شعة  �ملوجود�ت  يف  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شمانية 

�ملمار�شة بني �ل�شجالت، حتى يف �لبلد �لو�حد. وبع�ض �لدول �لتي ت�شمح بت�شجيل �إ�شعار بحق �شماين 

يف �أنو�ع معينة من �ملوجود�ت يف �شجل متخ�ش�ض كطريقة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، جتعل 

هذ� �لت�شجيل �لطريقة �حل�رشية للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فال يجوز فيها للد�ئن �مل�شمون �ملطالبة 

�ض �إ�شعار، �أو م�شتند �آخر،  ل يف �ل�شجل �ملتخ�شِّ باأي حقوق يف �ملوجود�ت جتاه �أطر�ف ثالثة �إذ� مل يُ�شجَّ

متعلق بهذه �حلقوق. وتتخذ دول �أخرى موقفا �أقل ت�شدد�، فت�شمح بطر�ئق بديلة لتحقيق نفاذ �حلقوق 

�ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مل�شمولة بال�شجل �ملتخ�ش�ض جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�لأ�شا�ض �ملنطقي يف هذه 

�لدول هو �أنه، با�شتثناء �ملطالبني �ملناف�شني �لذين ي�شعون �إىل حماية حقوقهم عن طريق ت�شجيل �إ�شعار 

بال�شجل �ملتخ�ش�ض و�لذين �عتمدو� على هذ� �ل�شجل على نحو �أ�رش بهم، ل يوجد �أي �شبب ينفي �إمكانية 

حتقيق �لنفاذ جتاه جميع �لأطر�ف �لثالثة �لأخرى بطر�ئق �أخرى متاحة عموما، مبا فيها �لت�شجيل يف 

�شجل عام للحقوق �ل�شمانية �أو بنقل حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة يف �حلالت �لتي يكون فيها هذ� �أمر� 

ممكنا. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شيتني 32 و34(.

هذه  باإحدى  نافذ�ً  �لثالثة  �لأطر�ف  �ل�شماين جتاه  �حلق  يجعل  عندما  �لدول،  هذه  يف  72- ولكن، 

�لطر�ئق �لأخرى، فاإن مرتبته من حيث �لأولوية تكون �أدنى من مرتبة �لد�ئنني �مل�شمونني �ملناف�شني ومن 

تنقل �إليهم �ملوجود�ت �ملرهونة �لذين ي�شجلون حقوقهم يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض. وبالتايل، فيما بني �حلق 

�ل�شماين �مل�شجل يف �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية و�حلق �ل�شماين �مل�شجل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، 
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يخ�شع �لأول لأولوية �لثاين بغ�ض �لنظر عن وقت �لت�شجيل يف �ل�شجلني. ومع ذلك، فاإن �ل�شماح بتحقيق 

نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيله يف �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية ميّكن �لد�ئن 

�مل�شمون، �لذي ياأخذ حقا �شمانيا يف جميع موجود�ت �ملانح �ملنقولة �أو يف فئات موجود�ت عامة، من 

�أو �لد�ئنني بحكم �لق�شاء، وذلك باإدر�ج ت�شجيل و�حد يف �شجل  �إع�شار �ملانح  حماية نف�شه من ممثل 

�حلقوق �ل�شمانية �لعام.

73- و�لت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، يف �إطار هذ� �لنهج، لي�ض �رشوريا كم�شاألة عملية، �إل �إذ� ��شتنتج 

�لد�ئن �مل�شمون �أن �حتمال ح�شول د�ئن م�شمون مناف�ض على حق �شماين غري م�رشح به �أو �إجر�ء 

ل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض كبري �إىل درجة ترّبر عبء �لقيام بت�شجيل �إ�شايف  عملية نقل �إىل منقول �إليه يُ�شجِّ

�ملوجود�ت  �أنو�ع  �ملتخ�ش�شة حمدود وكذلك  �ل�شجالت  �ملتخ�ش�ض. ونظر� لأن عدد هذه  �ل�شجل  يف 

�لتي ت�شملها، فاإن �إعطاء �لأولوية للحقوق �مل�شجلة يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض ل ينتق�ض كثري� من كفاءة 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام و�شالمته. ولهذه �لأ�شباب، يو�شي �لدليل باأنه يجوز، يف حالة ��شتخد�م 

�لت�شجيل يف  مثل  بديلة  بطر�ئق  �لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  يتم حتقيق  �أن  �ملتخ�ش�شة،  �ل�شجالت 

�ل�شجل �ملتخ�ش�ض )�نظر  للم�شجلني يف  �لعليا  �لأولوية  �لد�ئن، رهنا بحماية  �أو حيازة  �لعام  �ل�شجل 

�لتو�شيات 38 و77 و78(.

74- وعلى �لرغم من �أن �لدليل ل يقّدم �أي تو�شية فيما يتعلق بالقانون �لذي يحكم �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة، 

فاإن �أ�شا�ض �لكفاءة �ملنطقي لعتماد نهج �لت�شجيل �لقائم على �لإ�شعار من �أجل نفاذ �حلقوق �ل�شمانية 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة ينطبق بالقدر نف�شه، من حيث �ملبد�أ، على �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة. وبالتايل، قد 

ترغب �لدول �لتي لديها �شجالت متخ�ش�شة يف �أن تنظر يف �إمكانية �إ�شالح قو�نينها �ملتعلقة بال�شجل 

�ملتخ�ش�ض لكي ت�شمح بت�شجيل �لإ�شعار باحلق �ل�شماين كو�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�لإ�شعار  �لقائم على  �لت�شجيل  لنظام  �لأخرى  �ل�شمات  �ل�شلة جميع  باأن تدرج يف قو�نينها ذ�ت  وذلك 

)�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين ب�شورة عامة، ول �شيما �لباب �ألف-10؛ و�نظر �أي�شا 

�لتو�شية 38(.

)ج( تن�شيق �لت�شجيالت يف �شجل متخ�ش�ض ويف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية

ت�شجيل  �آخر،  قانون  فيها، مبوجب  يجوز  �لتي  �حلالة  �أنه يف  موؤد�ه  �فرت��ض  �إىل  �لدليل  75- ي�شتند 

�لإ�شعار�ت �أو �مل�شتند�ت �ملتعلقة باحلقوق �ل�شمانية يف �أنو�ع معينة من �ملوجود�ت يف �شجل متخ�ش�ض، 

�شجل  يف  بالت�شجيل  �ملوجود�ت  تلك  يف  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شمانية  �حلقوق  نفاذ  يجوز حتقيق 

متخ�ش�ض �أو يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية )�نظر �لتو�شية 38(. بيد �أن �لدليل ل يو�شي بت�شجيل 

�أنو�ع معينة من �ملوجود�ت يف �شجل متخ�ش�ض  �ل�شماين يف  �ملتعلقة باحلق  �مل�شتند�ت  �أو  �لإ�شعار�ت 

�إذ� كان هذ� غري ممكن مبوجب قانون �آخر؛ كما ل يو�شي بالت�شجيل �ملزدوج لالإ�شعار�ت �أو �مل�شتند�ت 

�ملتعلقة باحلقوق �ل�شمانية يف �أنو�ع معينة من �ملوجود�ت يف كل حالة.

76- وقد يحتاج �لد�ئن �مل�شمون �إىل ت�شجيل �إ�شعار بحقه �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام 

�أو �إ�شعار �أو م�شتند يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض ذي �ل�شلة؛ ويتوقف ذلك على ما �إذ� كان يرغب يف �شمان 

يف  �مل�شمون  �لد�ئن  ل  ي�شجِّ �أن  �شيكفي  �حلالت،  بع�ض  ويف  �ملناف�شني.  �ملطالبني  جميع  على  �أولويته 

�آخرين معتمدين على  د�ئنني م�شمونني  ح وجود  يُرجَّ �لعام )مثال، عندما ل  �ل�شمانية  �شجل �حلقوق 

حق م�شجل يف �شجل متخ�ش�ض(. ويف حالت �أخرى، �شيكون من �ل�رشوري �أن ي�شجل �لد�ئن �مل�شمون 
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ل يف  يف �شجل متخ�ش�ض )مثال، عندما يُرجح وجود د�ئنني م�شمونني �آخرين معتمدين على حق م�شجَّ

�شجل متخ�ش�ض، �أو وجود �أطر�ف ثالثة �أخرى متعدية على حق ملكية فكرية(؛ بل، يف حالت �أخرى، 

�شيكون من م�شلحة �لد�ئن �مل�شمون ت�شجيل �إ�شعار بحقه �ل�شماين يف كل من �ل�شجلني. و�شيكون هذ� 

هو �لإجر�ء �ل�شائع يف كثري من �لأحيان، �إذ� رهن �حلق �ل�شماين �لأويل جميع موجود�ت �ملانح، وبع�شها 

موجود�ت تخ�شع �حلقوق �ل�شمانية فيها للت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض.

77- وبدل من ��شرت�ط قيام �لد�ئن �مل�شمون بالت�شجيل يف كل من �ل�شجلني، قد يكون من �مل�شت�شوب 

يف هذه �حلالت �إن�شاء نظام يكون من �ملمكن �أن يتم فيه تلقائيا حتويل �حلقوق �ل�شمانية �مل�شجلة يف 

�ل�شجل �لعام �إىل �ل�شجل �ملتخ�ش�ض لت�شجيلها فيه، �أو �لعك�ض. وبهذه �لطريقة، �شيحتاج �شاحب �لت�شجيل 

�إىل �لقيام بت�شجيل و�حد فقط يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض ذي �ل�شلة. 

و�شيحتاج �لباحث �إىل �لبحث فقط يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض لأنه ل يبنّي �حلقوق �ل�شمانية فح�شب و�إمنا 

يبني حقوقا �أخرى. ولكن هذ� �لنهج �شيتطلب تن�شيق نظامي �لت�شجيل، و�شتنجم عنه �أعباء �إ�شافية على 

�ل�شجلني و�أ�شحاب �لت�شجيل على �ل�شو�ء. ومبا �أن �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة قائمة على �ملوجود�ت، �شيتعني 

على �شاحب �لت�شجيل تقدمي و�شف حمدد للموجود�ت ذ�ت �ل�شلة يف �لإ�شعار لكي يكون �لإ�شعار باحلق 

�ل�شماين �مل�شجل يف �ل�شجل �لعام قابال للت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض. وعلى �شبيل �ملثال، �شيتعني 

على �شاحب �لت�شجيل �أن يحدد ب�شكل �رشيح �أن �لإ�شعار �لذي ي�شمل "جميع �ملوجود�ت �مللمو�شة" ي�شمل 

�شمنها �أي�شا �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملحددة )مثال، �ل�شفن و�لطائر�ت( �خلا�شعة لل�شجل �ملتخ�ش�ض، و�أن 

�إذ� �شمل  للت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض. وباملثل،  ي�شف تلك �ملوجود�ت �مللمو�شة بالطريقة �ملطلوبة 

�لإ�شعار �لأويل "جميع �ملوجود�ت"، �شيتعني على �لد�ئن �مل�شمون �أن ي�شف بر�ء�ت �لخرت�ع �أو �لعالمات 

�لتجارية �ملحددة �ملزمع رهنها و�شفا من �شاأنه �أن يجعل من �ملمكن ت�شجيلها يف �شجل بر�ء�ت �لخرت�ع 

�أو يف �شجل �لعالمات �لتجارية )بح�شب �حلالة(، �إذ� كان يرغب يف ت�شجيل حقه �ل�شماين يف هذه �مللكية 

�لفكرية يف �شجل متخ�ش�ض لرب�ء�ت �لخرت�ع �أو �لعالمة �لتجارية.

78- ويُ�شاف �إىل ذلك �أن �ل�شجل �ملتخ�ش�ض يجب �أن يقبل �إ�شعار�ت �حلقوق �ل�شمانية لهذ� �لنظام 

�لذي ي�شمح بتحويل �لإ�شعار�ت من �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية �إىل �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، حتى يوؤدي 

�لنظام وظيفته. ولتي�شري �إجر�ء�ت �لبحث �خلا�ض باحلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت �لأ�شخا�ض، ينبغي �أن 

يكون لل�شجل �ملتخ�ش�ض فهر�ض للمدينني، بالإ�شافة �إىل �لفهر�ض �لعادي للموجود�ت. وعالوة على ذلك، 

�شيحتاج موظفو �ل�شجل �إىل �لتحقق من �ملعلومات �ملذكورة يف �لإ�شعار و�إدخالها يف نظام �ل�شجل �لآخر. 

وميكن �أن يعترب هذ� �ملطلب غري من�شجم مع �ملبد�أ )�لذي يتناوله بالتف�شيل �لف�شل �لر�بع من �لدليل 

ب�شاأن �ل�شجل، �لفقرتان 13 و16( و�لذي مفاده �أن �مل�شلحة �ملتمثلة يف زيادة �لكفاءة وتقييد �لتكاليف 

للت�شجيل يف �شجل �حلقوق  �أ�شا�شيا  بيانات �لإ�شعار �رشطا  �ل�شجل من  تاأكُّد موظفي  �أل يكون  تقت�شي 

�ل�شمانية �لعام. ولهذ�، ينبغي �لنظر يف �إمكانية �ل�شماح بتحويل �لإ�شعار�ت �إلكرتونيا من دون �أي تدخل 

من موظفي �ل�شجل. وميكن، كبديل، �أن يرُتك للد�ئن �مل�شمون خيار �لت�شجيل يف �لنظام �ملنف�شل. وينبغي 

�أل ي�شكل هذ� عبئا ثقيال، �إذ� جرى تعديل ��شرت�طات �لت�شجيل يف �لنظام �لآخر بحيث ت�شمح باإجر�ء�ت 

ت�شجيل ب�شيطة لالإ�شعار�ت.

�حلقوق  بت�شجيل  متعلق  �آخر  م�شتند  �أو  �إ�شعار  �لأمر حتويل  �قت�شى  �إذ�  �شعوبات مماثلة  79- و�شتن�شاأ 

�ل�شمانية يف �شجل متخ�ش�ض �إىل �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. و�شيتعني بالإ�شافة �إىل ذلك �أن تُدخل 

يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �ملعلومات �مل�شّجلة يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، وذلك يف �شكل مقبول لذلك 

�ل�شجل؛ وميكن و�شع هذ� �لعبء على �أكتاف موظفي �ل�شجل �أو على �أكتاف �أ�شحاب �لت�شجيل. و�إ�شافة 
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�إىل ذلك، �شيتعني على �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أي�شا �أن يحتفظ بفهر�ض للموجود�ت، بالإ�شافة �إىل 

�لفهر�ض �لعادي للمدينني، وذلك لتي�شري �إجر�ء �لبحث بح�شب ��شم �ملدين وبح�شب و�شف �ملوجود�ت كليهما.

80- وميكن �أن يكون �لبديل لنظام حتويل �لإ�شعار�ت من �شجل �إىل �ل�شجل �لآخر �أن يوؤخذ بنظام لتنفيذ 

مدخل م�شرتك ل�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام ول�شجالت متخ�ش�شة متنوعة. فهذ� من �شاأنه �أن ميّكن 

�مل�شجلني من �إدخال �لإ�شعار يف �ل�شجلني معا يف �آن و�حد. و�شيتطلب �لأمر �تخاذ عدة خطو�ت ل�شمان 

كفاءة �ملدخل �مل�شرتك وفعاليته.

بو��شطة  �ل�شمانية  �حلقوق  ت�شجيالت  �ملتخ�ش�ض  �ل�شجل  يقبل  �أن  �ل�رشوري  من  �شيكون  81- �أول، 

�إ�شعار ب�شيط من �لنوع �ملقبول ل�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. وثانيا، �شيُطلب من �مل�شجلني �أن يدرجو� 

يف �لإ�شعار ��شم �ملانح )لأغر��ض �ل�شجل �لعام( وو�شفا حمدد� للموجود�ت يف �شكل يكفل تي�شري �إجر�ء 

ت�شجيل �لإ�شعار يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض. ويف عديد من �حلالت، كاحلالت �لتي ت�شمل �أو�شاف فئات 

ا هو مطلوب يف حالة ت�شجيل �لإ�شعار  من �ملوجود�ت، يجب �أن يكون �لو�شف �ملحدد �أكرث تف�شيال ممَّ

يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. وثالثا، لن يكون �ملدخل �مل�شرتك فّعال �إل �إذ� كان من �ملمكن �أي�شا 

�إذ� كانت  �لبحث يف �ل�شجلني عن طريق طلب و�حد. وهذ� يعني �أن �لباحث قد يرغب يف معرفة ما 

�ملوجود�ت �ملحددة، �لتي �شتكون �شمن فئة �ملوجود�ت �ملرهونة بحق �شماين م�شجل يف �شجل �حلقوق 

�ل�شمانية �لعام، خا�شعة �أي�شا لت�شجيل حمدد يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض. وعلى �لرغم من �أن �لباحث قد 

 يعرف ��شم �ملانح، فاإنه - ح�شب �ل�رشوط �ملتعلقة بفئة �ملوجود�ت )مثال، �شفينة �أو بر�ءة �خرت�ع( - قد 

�ملدخل  وظيفة  لأد�ء  تي�شري�  ولهذ�،  �ملتخ�ش�ض.  �ل�شجل  �مل�شجلة يف  �ملوجود�ت  د هوية  حُمدِّ يعرف  ل 

�مل�شرتك بكفاءة من �أجل �لبحث، �شيكون من �ل�رشوري �لحتفاظ بفهر�شني، �أحدهما للمانحني و�لآخر 

للموجود�ت، مع �شمان �لإحالة �ملرجعية بني �ل�شجلني.

ى �أن �لدول قد ترغب يف حتديث �شجالتها �ملتخ�ش�شة �ملختلفة  82- وعلى �لرغم من �أن �لدليل يتوخَّ

)�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �ل�شجل ب�شورة عامة، و�لباب �ألف-10 ب�شورة خا�شة(، فاإنه ل يقدم تو�شية 

حمددة ب�شاأن �لطريقة �لتي ميكن بها للدول �أن ت�شمن �أجنع �أ�شاليب �لتن�شيق فيما يت�شل بالت�شجيالت 

�لتي تتم يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام ويف �أي �شجل متخ�ش�ض معني للموجود�ت �ملنقولة.

)د( �لتاأ�شري على �شهادة �مللكية

83- على �لرغم من �أّن لدى معظم �لدول نظما لت�شجيل ملكية �ملركبات �لآلية ومثيالتها من �ملوجود�ت 

ونقل ملكيتها، فاإن نظم �لت�شجيل هذه ل تعامل عادة باعتبارها تثبت �شحة �مللكية لأغر��ض �ملعامالت 

�لتجارية. بل �إّن �لغر�ض منها يف �ملقام �لأول غر�ض تنظيمي يتمثل يف متكني �ل�شلطات من �قتفاء �أثر 

�مللكية يف حالة وقوع حادث �أو �إخالل باملعايري �جلنائية �أو معايري �ل�شالمة، ومتكني �ل�شلطات من توزيع 

�مل�شوؤوليات و�للتز�مات �ملتعلقة بالتاأمني �لإلز�مي. ونظر� لأن نظم �لت�شجيل هذه ل ت�شلح كاآلية لتحقيق 

نفاذ حقوق �ملالك جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فهي غري متاحة لكي يبحث فيها �جلمهور.

84- وهذه �لنظم �خلا�شة بت�شجيل �ملركبات عادة تزّود �ملالك ب�شهادة ت�شجيل. ويقت�شي بيع �ملركبة 

د�ئما تخلي �ملالك عن �ل�شهادة �لقدمية لل�شلطة �لتنظيمية �ملخت�شة و�لتي �شت�شدر �شهادة جديدة با�شم 

�ملالك �جلديد. ويف بع�ض �لدول، ت�شتخدم �شهادة ت�شجيل �مللكية كاأ�شا�ض لإ�شهار �حلقوق �ل�شمانية يف 
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�ملوجود�ت �ملبينة يف �شهادة �لت�شجيل. ويف هذه �لدول، يعترب �لتاأ�شري باحلق �ل�شماين على وجه �ل�شهادة 

كافيا لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين �ملبنّي جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

85- ويف �لدول �لتي يوجد فيها بالفعل هذ� �لنوع من نظم �لتاأ�شري على �ل�شهاد�ت وثبت فيما يبدو جدو�ه 

يف �ملمار�شة �لعملية، قد ل يكون ثمة �شبب يذكر لإلغائه عند �إقامة نظام ع�رشي للحقوق �ل�شمانية. ومع 

ذلك، �شيكون من �ل�رشوري معاجلة �لعالقة �ملتبادلة بني �لنظام �لقائم و�شائر طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، �مل�شموح با�شتخد�مها يف �لنظام �جلديد. وعادة ما يكون �لتاأ�شري على �شهادة �مللكية 

طريقة كافية لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف موجود�ت ملمو�شة خا�شعة لهذ� 

�لنظام. وميثل �لت�شجيل يف �ل�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام وحيازة �لد�ئن طريقتني �أخريني. ولكن لو 

��شتخدم �أي من هاتني �لطريقتني فاإن مرتبة �حلق �ل�شماين �لذي تت�شالن به تكون عادة �أدنى من حيث 

�لأولوية من مرتبة حقوق �أي م�شرٍت �أو د�ئن م�شمون مناف�ض �عتمد على نظام �لتاأ�شري على �ل�شهادة.

86- ونظر� �إىل �أن نظم �لتاأ�شري على �ل�شهاد�ت هذه تعالج جمموعة حمدودة جد� من �ملوجود�ت، وهي 

مفهومة جيد� يف �لدول �لتي �عتمدتها، فاإن �إن�شاء حق ذي �أولوية عليا لأولئك �لذين ي�شتخدمون نظام 

تاأ�شري على �ل�شهاد�ت ل ينتق�ض بقدر يُعتد به من فعالية �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. وعلى غر�ر 

�لنهج �ملتخذ �إز�ء �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض حلقوق �مللكية، يُق�شد لهذ� �لنهج �أن يحمي موثوقية 

نظام �شهاد�ت �مللكية و�شالمته مع زيادة �ملرونة و�لفعالية يف �لنظام �لعام للمعامالت �مل�شمونة. ولهذه 

�لأ�شباب، يو�شي �لدليل باإمكانية جعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبجرد �لتاأ�شري على 

�شهادة �مللكية، وباإنز�ل مرتبة �أولوية �حلق �ل�شماين �مل�شجل يف �ل�شجل �لعام فقط و�إخ�شاعها لأولوية 

حقوق �ملطالب �ملناف�ض �لذي قام بتاأ�شري حقوقه على �شهادة �مللكية )�نظر �لتو�شيات 38 و77 و78(.

6-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�مل�شمون غري  �للتز�م  �لتي يظل فيها  �لفرتة  بيعها خالل  و�إعادة  �ملرهونة  �ملوجود�ت  بيع  87- يجوز 

م�شدد، ولكن دون تق�شري يف �شد�ده. و�شو�ء كان �لبيع ماأذونا به )كما يف حالة �ملخزون عموما( �أو غري 

ماأذون به )كما يف حالة �ملعد�ت عادة( من جانب �لد�ئن �مل�شمون يف �لتفاق �ل�شماين �أو يف �تفاق �آخر، 

فاإن بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لت�رشف فيها بطريقة �أخرى ي�شفر عادة عن عائد�ت يف �شكل نقود �أو 

�شكوك قابلة للتد�ول �أو م�شتحقات �أو موجود�ت �أخرى ح�شل عليها كمقابل، �أو خليط من جميع هذه 

�لأ�شكال. ويف بع�ض �لدول، ين�شاأ �حلق �ل�شماين تلقائيا يف �أي عائد�ت )مبا يف ذلك عائد�ت �لعائد�ت( 

م�شتمدة من �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية مبجرد ن�شوء هذه �لعائد�ت �رشيطة �أن تظل قابلة للتحديد. 

وكما يناق�ض يف �لف�شل �لثاين )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 72-85(، فاإن 

هذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل �إز�ء �لعائد�ت )�نظر �لتو�شية 19(. ولكن لي�شت هذه هي �مل�شاألة 

�لوحيدة �لتي حتتاج �إىل معاجلة. فمن �ل�رشوري �أي�شا �لبت فيما �إذ� كان ينبغي للد�ئن �مل�شمون �أن 

ل �أو يتخذ �أي خطوة �أخرى جلعل �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ي�شجِّ

88- ورغم �أن �لإ�شعار�ت �مل�شجلة يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية تكون منّظمة ومفهر�شة، عادة بح�شب 

��شم �ملانح �أو �أي �إثبات �آخر لهويته، فال بّد من �أن يت�شّمن �لإ�شعار �مل�شجل كذلك و�شفا للموجود�ت 

�ملرهونة )�نظر �لتو�شيتني 57 و63(. وبالتايل، من �ل�رشوري �أن مُتّيز �أول �حلالة �لتي ُجعل فيها �حلق 
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�ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل �إ�شعار ي�شمل �ملوجود�ت 

�لآجلة، ويف حالة �لعائد�ت من �لنوع �ملندرج �شمن و�شف تلك �ملوجود�ت �ملبنّي يف �لإ�شعار �مل�شّجل. 

باأنها "كّل �ملوجود�ت �مللمو�شة  �إذ� كان �لإ�شعار �مل�شّجل ي�شف �ملوجود�ت �ملرهونة  وعلى �شبيل �ملثال، 

�حلالية و�لآجلة" وباع �ملانح جّر�رة زر�عية ثم ��شتخدم �لعائد�ت ل�رش�ء �آلة حلب، فاإن �لو�شف �لو�رد يف 

�لإ�شعار �مل�شّجل ي�شمل �آلة �حللب �شمن �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية يف �شكل موجود�ت ملمو�شة �آجلة. 

ومبا �أّن �لت�شجيل رمبا يكون قد �شبق �حتياز �ملانح حقوقه يف �ملوجود�ت �ملو�شوفة يف �لإ�شعار �مل�شجل، 

يكون �لت�شجيل �لأ�شلي كافياً لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين �لذي ين�شاأ لحقا يف �آلة �حللب جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة عندما يحتاز �ملانح حقوقا يف تلك �لآلة. وبالتايل فاإن �لدول �لتي تن�ض قو�نينها على حق تلقائي 

يف �لعائد�ت تن�ض قو�نينها �أي�شا على نفاذ هذ� �حلق تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف هذه �حلالت. 

وهذه هي �لنتيجة �ملو�شى بها يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 39(.

نافذ� جتاه  �لأ�شلية  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �ل�شماين يف  يُجعل �حلق  �أ�شعب عندما  م�شائل  89- وتن�شاأ 

�شكل  على  �ملتلقاة  �لعينية  �ملوجود�ت  �إىل  فيه  �لو�شف  ي�شري  ل  �إ�شعار  بت�شجيل  �إما  �لثالثة،  �لأطر�ف 

عائد�ت �أو بطريقة تكون غري كافية لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �إذ� كانت �لعائد�ت موجود�ت 

مرهونة �أ�شلية. وين�شاأ �لو�شع �لأول، با�شتخد�م �حلالة �لأوىل �ملذكورة �أعاله مثالً، �إذ� و�شف �لإ�شعار 

هذ�  يكون  ولن  و�لآجلة".  �حلالية  �لزر�عية  �ملعد�ت  "كّل  باأنها  �لأ�شلية  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �مل�شّجل 

�لو�شف �شامال لآلة �حللب. �أما يف �حلالة �لثانية، فاإذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة �أ�شال متثل حقا يف 

تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف ُجِعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بال�شيطرة، و�شحب �ملانح 

�أمو�ل دون �إذن من �أجل �رش�ء �آلة حلب، فاإن طريقة حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �مل�شتخدمة من 

�أجل �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية، لن تكون كافية من �أجل �لعائد�ت.

90- وتثري هذه �لأمثلة �عتبار�ت متناف�شة على �شعيد �ل�شيا�شة �لعامة. فاإعطاء �حلق �ل�شماين 

�لتي ترتكز عليها �رشوط  �ل�شيا�شة  ينال من  �لثالثة  تلقائية جتاه �لأطر�ف  �لعائد�ت قوة نفاذ  يف 

يف  �شماين  حق  وجود  �حتمال  �إىل  تنّبه  لن  �لثالثة  �لأطر�ف  لأن  �لثالثة،  �لأطر�ف  جتاه  �لنفاذ 

�لذي  �مل�شّجل  �لإ�شعار  �أن  بال�رشورة  يفهم  لن  �ملانح  لآلة �حللب من  �ملحتمل  فال�شاري  �لعائد�ت. 

�آلة  �أي�شا  ي�شمل  �لأ�شلية(  �ملرهونة  �ملوجود�ت  )�أي  �لزر�عية  �ملعد�ت  يف  �شماين  حق  �إىل  ي�شري 

�إّن  �أخرى،  ناحية  ومن  �لأ�شلية(.  �ملرهونة  �ملوجود�ت  عائد�ت  )�أي  عائد�ت  باعتبارها  �حللب 

نافذ� جتاه  �لعائد�ت  يف  �ل�شماين  �حلق  فورية جلعل  خطو�ت  باتخاذ  �مل�شمون  �لد�ئن  مطالبة 

�لأولوية.  بخ�شو�ض  خطر�  وي�شّكل  بالر�شد،  متعلقا  �شعبا  عبئا  يفر�ض  قد  �لثالثة  �لأطر�ف 

�لأ�شلية. ويف هذه �حلالت،  �ملرهونة  باملوجود�ت  �إذن  �ملانح بدون  تعامل  نتيجة  تتاأتى  وكثري� ما 

طويل.  بزمن  وقوعه  بعد  �إل  به  �ملاأذون  غري  �لت�رشف  هذ�  �مل�شمون  �لد�ئن  يدرك  لن  عادة 

�أن  عموما  �مل�شمون  �لد�ئن  حق  من  كان  �لأمر،  و�قع  به يف  ماأذون  غري  �لت�رشف  هذ�  كان  و�إذ� 

قد  ولكن  �أي �رشر.  بالتايل  يتكبد  ولن  �إليه  �ملحال  �إىل  و�شول  �أ�شال  �ملرهونة  �ملوجود�ت   يالحق 

�إىل  �إليه. وي�شاف  �ملنقول  �أو مكان  ��شتبانة مكان �ملوجود�ت  �لت�رشف  يت�شنى د�ئما بعد وقوع  ل 

ذلك �أن مبلغ �لعائد�ت �ملتقا�شاة قد يكون يف بع�ض �حلالت �أكرب يف �لو�قع من قيمة �ملوجود�ت 

حني ي�شبح �إنفاذ �حلق �ل�شماين �رشوريا. وبالتايل، على �لرغم من �أن �لد�ئن �مل�شمون ل ميكن 

�أن يح�شل على �أكرث من �لدين �مل�شتحق، فاإنه ميكن �أن يكون م�شمونا متاما �إذ� ��شتطاع �أن يعتمد 

على قيمة �لعائد�ت، ولكن �شمانه يكون �أقل من �لالزم �إذ� �عتمد على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لأ�شلية.
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91- و�شعيا �إىل حتقيق تو�زن معقول بني هذه �ل�شيا�شات �ملتناف�شة، تعمد �لدول �لتي تن�ض قو�نينها 

�لعائد�ت  �إىل معاملة �حلق �ل�شماين يف  للتحديد  �لقابلة  �لعائد�ت  �لتلقائي يف  على �حلق �ل�شماين 

�لتي ل تكون م�شمولة باأ�شلوب �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �مل�شتخدم بالن�شبة �إىل �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لأ�شلية باعتباره نافذ� ب�شكل تلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إما ب�شفة د�ئمة و�إما لفرتة موؤقتة فح�شب. 

ويتوقف مدى هذ� �لنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة ومدته على طبيعة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية 

وطبيعة �لعائد�ت.

92- وعموما يتمتع بالنفاذ �لد�ئم جتاه �لأطر�ف �لثالثة �حلق يف �لعائد�ت �لقابلة للتحديد �لتي تكون 

يف �شكل نقود �أو م�شتحقات �أو �شكوك قابلة للتد�ول �أو حقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف. 

وي�شتند هذ� �لنهج �إىل �لفكرة �لقائلة باأّن غياب �أي �إجر�ء م�شتقل لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف 

هذه �لأنو�ع من �لعائد�ت ل ي�شّكل �أي خطر ذي �شاأن يف حدوث �عتماد �شار بالن�شبة لالأطر�ف �لثالثة.

�أو �لد�ئنني  �إليهم  93- ويف حالة �لعائد�ت على �شكل �لنقود و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، فاإن �ملنقول 

�مل�شمونني �لالحقني �لذين ياأخذون �حليازة، ل يتكبدون �أ�رش�ر� نتيجة لغياب �إجر�ء م�شتقل للنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة لأنهم ياأخذون هذه �لأنو�ع من �ملوجود�ت عادة خال�شة من �أي حق �شماين على �أي 

حال. ومن تنقل �إليه �أمو�ل من ح�شاب م�رشيف ياأخذ �لأمو�ل عموما خال�شة من �أي حق �شماين. وبالتايل 

ل يوؤدي غياب �لإ�شهار �إىل �لنتقا�ض من حقوقه. �أما �ملحال �إليهم )مبا يف ذلك �لد�ئنون �مل�شمونون( 

�أّن �ملطالبني �ملناف�شني يعلمون �أن �أولويتهم  حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، فيُفرت�ض 

معّر�شة للتدين )�أو حتى �أنهم معر�شون لفقد�ن �حلق �ل�شماين يف حالة �شحب نقود من �حل�شاب يف 

ظروف جتعل حتديدها �أمر� مل يعد ممكنا(، ما مل يحمو� �أنف�شهم بفر�ض �ل�شيطرة على �حل�شاب �مل�رشيف. 

ويوّفر �لدليل تو�شيات ب�شاأن �لآثار �ملتعلقة بالأولوية �ملرتتبة على هذه �ملبادئ يف �لف�شل �خلام�ض )�نظر 

�لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 154-164 و�لتو�شيات 106-101(.

94- ونظر� لهذه �لعتبار�ت، فاإن �لدول �لتي تعرتف قو�نينها باحلق �ل�شماين �لتلقائي يف �لعائد�ت، 

تقوم عادة باإتاحة �لنفاذ �لد�ئم جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �لعائد�ت يف �شكل نقود وم�شتحقات و�شكوك 

�ل�شماين يف  يكون �حلق  �أن  �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، �رشيطة  تقا�شي  للتد�ول وحقوق  قابلة 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة عندما تن�شاأ �لعائد�ت. وهذه هي �أي�شا �لنتيجة 

�ملو�شى بها يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 39(.

95- وت�رشي جمموعة خمتلفة من �ل�شيا�شات على �لعائد�ت �لتي تاأخذ �شكل �أنو�ع �أخرى من �ملوجود�ت. 

ورجوعاً �إىل �ملثالني �ل�شابقني، فلنفرت�ض �أن �حلق �ل�شماين �لأويل ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة عن 

ثم نّفذ  طريق ت�شجيل �إ�شعار ي�شف �ملوجود�ت �ملرهونة باأنها "كّل �ملعد�ت �لزر�عية �حلالية و�لآجلة" 

�ملانح فيما بعد مبادلة ح�شل بها على �آلة حلب مقابل جر�رة. وبدلً من ذلك، لنفرت�ض �أن �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية هي عبارة عن حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�أن  �لو�رد  من  يكون  وقد  حلب،  �آلة  ل�رش�ء  �إذن  بدون  مالً  �ملانح  و�شحب  �ل�شيطرة  طريق  عن  �لثالثة 

�ملعامالت �لتي �أ�شفرت عن �لعائد�ت قد متت بدون �إذن ودون �أن يعلم �لد�ئن �مل�شمون بذلك �لت�رشف 

�أن  �لثالثة ميكن  �ل�شابقة، فاإن �لأطر�ف  ب�رشعة. ولكن، خالفا لأنو�ع �ملوجود�ت �ملطروحة يف �لفقرة 

ت�شار ب�شهولة �إذ� كان هناك �عرت�ف باأن نفاذ �حلق �ل�شماين �ملن�شاأ تلقائيا يف �آلة �حللب هو نفاذ د�ئم 

�لأطر�ف  �شتاأخذ  �ل�رشيحة  �لقبيل لأنه بدون �حلماية  و�شين�شاأ و�شع من هذ�  �لثالثة.  �لأطر�ف  جتاه 

�لثالثة �آلة �حللب �خلا�شعة لذلك �حلق �ل�شماين، حتى ولو �أن �لطريقة �مل�شتخدمة للنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية لن تنبهها للحق �ل�شماين �ملن�شاأ تلقائيا يف �آلة �حللب كعائد�ت. 
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96- ومنعا للنيل بال مربر من حقوق �لأطر�ف �لثالثة، فاإن معظم �لدول �لتي تعرتف باحلق �ل�شماين 

�لتلقائي يف �لعائد�ت من �لنوع �ملذكور يف �لفقرة �ل�شابقة حتد من مدة نفاذه �لتلقائي جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة وجتعله �شاريا لفرتة وجيزة بعد ن�شوء �لعائد�ت. ولكي يحقق �لد�ئن �مل�شمون �لنفاذ �لد�ئم جتاه 

ل �إ�شعار� �أو يتخذ خطو�ت �إيجابية �أخرى جلعل حقه �ل�شماين يف  �لأطر�ف �لثالثة، يجب عليه �أن ي�شجِّ

�لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �نق�شاء تلك �لفرتة �ملوؤقتة، �لتي تبقى عادة ق�شرية ن�شبيا 

ولكن يجب يف �لوقت نف�شه �أّل تكون من �لق�رش بحيث حترم �أي د�ئن م�شمون على درجة معقولة من 

�لثالثة  �حلكمة من فر�شة �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة للحفاظ على نفاذ حقه �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

)�حلل �لو�شط �لذي يعترب مقبول عادة هو مدة ترت�وح بني 20 و30 يوما(. ويعتمد �لدليل منطق حتديد 

فرتة ق�شرية للنفاذ �لتلقائي �ملوؤقت جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �لعائد�ت، يجب يف غ�شونها على �لد�ئن 

�مل�شمون �أن يتخذ �إجر�ء�ت �إيجابية لتحقيق نفاذ حقه �ل�شماين يف �لعائد�ت جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�إذ� كانت تلك �لعائد�ت من نوع خمتلف عن �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية ولي�شت �أمو�ل �أو م�شتحقات 

�أو �شكوكا قابلة للتد�ول �أو حقوقا يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف )�نظر �لتو�شية 40(.

7-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف �مللحقات جتاه �لأطر�ف �لثالثة

)�أ( ��شتعر��ض عام

97- يجوز �أن تكون �ملوجود�ت �ملرهونة بحق �شماين ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة ملحقة �أ�شال 

�شبيل  وعلى  بعد.  فيما  بها  ملحقة  ت�شبح  �أن  �أو  منقولة  غري  مبمتلكات  �أو  �أخرى  منقولة  مبوجود�ت 

�ملثال، ميكن �إحلاق حمرك خا�شع �أ�شال حلق �شماين مبركبة، �أو ميكن ملرجل تدفئة خا�شع �أ�شال حلق 

�شماين �أن يُلحق فيما بعد مببنى. ويوؤدي �لإحلاق يف عديد من �لدول �إىل و�شع نهاية للحق �ل�شماين 

تلقائيا مبجرد �أن ت�شبح �ملوجود�ت �ملرهونة ملحقة مبوجود�ت �أخرى منقولة �أو مبمتلكات غري منقولة. 

وي�شتند هذ� �لنهج �إىل �شو�غل تتعلق بال�شيا�شة �لعامة فيما يت�شل بحماية مركز �مل�شرتين وغريهم من 

�لأطر�ف �لثالثة ممن يكت�شبون فيما بعد حقوقا يف �ملوجود�ت �لتي �أحلقت بها �ملوجود�ت �ملرهونة. و�إذ� 

�أ�شبحت �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية ملحقة مبمتلكات غري منقولة �شتن�شاأ �شو�غل �إ�شافية فيما يتعلق 

بال�شيا�شة �لعامة، لأن ف�شل �ملوجود�ت �مللحقة فيما بعد يف �شياق �إنفاذ �حلق �ل�شماين قد يوؤدي �إىل 

تكبُد �ملمتلكات غري �ملنقولة �أ�رش�ر� فادحة.

با�شتمر�ر �حلق  �لتي �عتمدت نظام �شجل �شامل للموجود�ت �ملنقولة، فت�شمح عادة  98- �أما �لدول 

�ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللحقة مبوجود�ت �أخرى، وذلك بني �لطرفني على �لأقل. ولكن ملعاجلة حقوق 

جتاه  �لنفاذ  قو�عد  من  كاملة  جمموعة  �أي�شا  �لنظم  هذه  توّفر  �لثالثة،  و�لأطر�ف  �مل�شمون  �لد�ئن 

�لأطر�ف �لثالثة وقو�عد �لأولوية. وهذ� هو �لنهج �لعام �لذي يو�شي به �لدليل. وهكذ�، يوؤكد �لف�شل 

�لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين �أنه يجوز �إن�شاء �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي تكون 

ملحقة �آنذ�ك �أو �لتي تُلحق فيما بعد )�نظر �لتو�شية 21(. ويتناول هذ� �لف�شل م�شاألة �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، بينما يعالج �لف�شل �خلام�ض م�شاألة �لأولوية. �أما �ل�شاغل �لإ�شايف �ملتعلق بال�شيا�شة 

�لعامة، �لذي ين�شاأ من �حتمال تكبُّد �ملمتلكات غري �ملنقولة �أ�رش�ر� فادحة يف حالة ف�شل �ملوجود�ت 

�مللحقة فيما بعد، فيُعالج كم�شاألة متعلقة باإنفاذ �حلق �ل�شماين )�نظر �لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق 

�ل�شماين، �لفقر�ت 89-85(.
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)ب( �مللحقات باملوجود�ت �ملنقولة

)�نظر  ذلك  بعد  �أو  ملحقة  ت�شبح  �أن  قبل  �إما  ملمو�شة،  �إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت  99- يجوز 

�لتو�شية 21(. و�شو�ء �أن�شئ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة قبل �أن ت�شبح �ملوجود�ت ملحقة �أو 

بعد ذلك، تنطبق �ل�رشوط �لعامة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ففي كلتا �حلالتني، ل تُعامل 

�مللحقات معاملة خا�شة.

100- و�نطباق هذ� �ملبد�أ على �حلقوق �ل�شمانية �ملن�شاأة بعد �أن ت�شبح �ملوجود�ت �ملرهونة ملحقات 

نافذ�  ظّل  �لإحلاق،  قبل  بالت�شجيل  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  نافذ�  �ل�شماين  �حلق  ُجعل  �إذ�  �أنه  يعني 

بعد �لإحلاق دومنا حاجة �إىل �أي خطو�ت �أخرى )�نظر �لتو�شية 41(. وذلك لأنه، خالفا للحالة �لتي 

حتّل فيها �لعائد�ت حمّل �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية، حتتفظ �مللحقات بهويتها �ملتمّيزة بعد �إحلاقها 

مبوجود�ت �أخرى. وكثري� ما ينطوي هذ� على خطر حدوث �لتبا�ض �إىل حد ما. وبالتايل، فمن �ملعقول 

�فرت��ض �أن �لطرف �لثالث �لذي يبحث يف �ل�شجل عن �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �لتي �أحُلق بها 

�مللحق )�شيارة مثال(، �شيدرك �أّن �لإ�شعار �مل�شجل �لذي ي�شف �مللحق )�إطار�ت �ل�شيار�ت مثال( قد ي�شري 

�إىل �إطار�ت مرّكبة على �ل�شيارة �لتي يهتم بها هذ� �لطرف �لثالث.

�إذ�  �لثالثة  �لأطر�ف  �أي�شا جتاه  نافذ�  ملحق  �ل�شماين يف  �حلق  يظل  �لنظرية،  �لناحية  101- ومن 

ُجعل نافذ� قبل �لإحلاق بنقل �حليازة )�إما �إىل �لد�ئن �مل�شمون �أو �إىل طرف ثالث وكيل للد�ئن( ولي�ض 

بالت�شجيل يف �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية. ولكن من �لناحية �لعملية، يتوقف �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة عادة عند �لإحلاق، لأنه يتعنّي عادة على �لد�ئن �مل�شمون و�حلالة هذه �أن يتخلى عن �حليازة 

باملوجود�ت  تتعامل  �لتي  �لثالثة  �لأطر�ف  تاأخذ  ذلك،  على  وبناء  �لإحلاق.  بعملية  �لقيام  يت�شنى  لكي 

بعد �لإحلاق هذه �ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين، ما مل يحافظ �لد�ئن �مل�شمون على و�شعيته 

بالت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام قبل تخليه عن �حليازة �أو قبل ن�شوء حقوق هذه �لأطر�ف. 

ويف �ملقابل، يف �حلالة غري �ملعتادة �لتي تكون فيها �ملوجود�ت �ملنقولة �لتي �أُحلق بها �مللحق يف حيازة 

�لد�ئن �مل�شمون بالفعل، كان �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة حمفوظا.

)ج( �مللحقات باملمتلكات غري �ملنقولة

102- �إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة ملحقة مبمتلكات غري منقولة، كانت �عتبار�ت �ل�شيا�شة �لعامة �أكرث 

ل عادة يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة.  تعقيد�. وذلك لأّن �أي حقوق ترهن �ملمتلكات غري �ملنقولة ت�شجَّ

�ل�شماين يف  �إن�شاء �حلق  �لثاين بجو�ز  �لف�شل  �لدليل يف  يو�شي  �لطرفني،  �لعالقة بني  وعلى �شعيد 

لة يف �لدليل ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين �أو وفقا  �مللحق مبمتلكات غري منقولة �إما وفقا للمبادئ �ملف�شّ

للنظام �ملتعلق باإن�شاء رهن يف �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شية 21(. ومتا�شيا مع هذه �لفكرة، ميكن 

جعل �حلق �ل�شماين �ملن�شاأ على هذ� �لنحو نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إما بالت�شجيل يف �ل�شجل �لعام 

للحقوق �ل�شمانية و�إما بالت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شية 43(.

عليه  ترتتب  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �لنفاذ  لتحقيق  �لطريقتني  هاتني  بني  فيما  �لختيار  103- ولكن 

م�شائل متعلقة بالأولوية. وحفاظا على موثوقية و�شالمة �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، تن�ض قو�نني معظم 
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�لدول �لتي تعتمد نوعي �ل�شجالت على �أن �لد�ئن �مل�شمون �أو �مل�شرتي، �لذي ي�شجل يف �شجل �ملمتلكات 

غري �ملنقولة يتمتع بالأولوية على �لد�ئن �مل�شمون �لذي ي�شجل فقط يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. 

وبالتايل، فاإن �لت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة �رشوري لتحقيق �حلماية �لق�شوى جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج )�نظر �لتو�شية 87(.

104- ول ميكن �تباع هذ� �لنهج ما مل يكن من �ملمكن �لقيام ب�شهولة وفعالية بت�شجيل �حلق �ل�شماين 

�ملمتلكات  ل�شجالت  �لقائمة  �لنظم  من  �لعديد  وي�شرتط  �ملنقولة.  غري  �ملمتلكات  �شجل  يف  ملحق  يف 

غري �ملنقولة تقدمي م�شتند�ت �شمانية كاملة �أو تفر�ض �شكليات �أخرى لت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية مثل 

هي  هذه  كانت  و�إذ�  �ملنقولة.  غري  �ملمتلكات  على  �لرهون  لت�شجيل  �لعدل  كاتب  من  ب�شهادة  �لإثبات 

بت�شجيل  �مل�شمونني  للد�ئنني  للت�رشيح  تنقيح  �إىل  بحاجة  �لأر��شي  ت�شجيل  قو�نني  تكون  فقد  �حلالة، 

�إ�شعار باحلق �ل�شماين يف �مللحقات يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة عن طريق نف�ض ��شتمارة �لإ�شعار 

�لب�شيط �مل�شتخدمة يف �لت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، و�إل يجوز، نظر� للتكلفة و�لنفقات 

�لتي تقت�شيها حماية مركزهم يف �لأولوية بالت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، �أن يحجم �لد�ئنون 

�مل�شمونون عن �لنخر�ط يف متويل م�شمون ينطوي على ملحقات مبمتلكات غري منقولة.

)د( �مللحقات مبوجود�ت خا�شعة لنظام ت�شجيل متخ�ش�ض �أو لنظام �شهاد�ت �مللكية

105- يف �لدول �لتي لديها �شجالت متخ�ش�شة حلقوق �مللكية، �أو نظم للتاأ�شري على �شهادة �مللكية، قد 

ت�شمل �أنو�ع �ملوجود�ت �خلا�شعة لتلك �لنظم موجود�ت عادة ما تكون هناك موجود�ت ملمو�شة �أخرى 

ملحقة بها )مثال، حمرك يف طائرة(. ومنطقيا، ينبغي للنهج �ملتبع �إز�ء �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت 

�مللمو�شة �مللحقة مبمتلكات غري منقولة �أن ينطبق �أي�شا على حالة �مللحقات باملوجود�ت �خلا�شعة ل�شجل 

متخ�ش�ض حلقوق �مللكية �أو لنظام �لتاأ�شري على �شهادة �مللكية. وميكن، يف �إطار هذ� �لنهج، جعل �حلق 

�لعام  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجل  بالت�شجيل يف  �إما  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  �مللحقات  �ل�شماين يف 

�ل�شجل  بالت�شجيل يف  و�إما  �أن يحدث ذلك( من ناحية،  �لنادر  و�إن كان من  �لد�ئن �حليازة،  باأخذ  )�أو 

�ملتخ�ش�ض �أو بالتاأ�شري على �شهادة �مللكية من ناحية �أخرى )�نظر �لتو�شية 42(.

�أو  106- وعلى غر�ر حالة �مللحقات مبمتلكات غري منقولة، ل بد من �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض 

�لتاأ�شري على �شهادة �مللكية لتحقيق �حلماية �لق�شوى فيما يتعلق بالأطر�ف �لثالثة، وذلك حلماية �شالمة 

نظم �لت�شجيل �ملتخ�ش�شة وموثوقيتها. وهذ� يكفل �أن يكون للد�ئن �مل�شمون �أو �مل�شرتي �لذي يعتمد على 

نظام �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �أولوية على �لد�ئن �مل�شمون �لذي يحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل 

�إ�شعار يف �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية �أو بو�شيلة �أخرى )�نظر �لتو�شية 89(.

�مللحقات  يف  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شمانية  �حلقوق  نفاذ  �إز�ء  �لدليل  يتبعه  �لذي  107- و�لنهج 

باملوجود�ت �مللمو�شة، �خلا�شعة ل�شجالت متخ�ش�شة �أو لنظم �شهاد�ت �مللكية، مطابق لنهجه �إز�ء نفاذ 

�حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �ملاأخوذة يف تلك �ملوجود�ت )�نظر �لتو�شيات 38 و77 و78(. 

ولهذ� �ل�شبب �أي�شا، فاإن �ملالحظات �ل�شابقة ب�شاأن حتقيق تن�شيق ناجع وفعال للت�شجيالت يف �ل�شجل 

�لعام للحقوق �ل�شمانية و�أي نظام ت�شجيل متخ�ش�ض معني �أو نظام �شهاد�ت �مللكية، تنطبق بالقدر نف�شه 

على حالة �مللحقات )�نظر �لفقر�ت 75-86 �أعاله(.
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8-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف كتلة �أو منتج تلقائيا جتاه �أطر�ف ثالثة

108- يو�شي �لدليل، لالأ�شباب �ملبّينة �أعاله )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 

90-95 و100-102(، باأن ي�شتمر تلقائيا �حلق �ل�شماين يف موجود�ت ملمو�شة تعالج �أو متزج يف وقت 

لحق يف �ملنتج �لنهائي �أو كتلة �لب�شاعة �ملمزوجة )�نظر �لتو�شية 22(. بيد �أن تلك �لتو�شية ل تتناول 

م�شاألة ما �إذ� كان �شيعترب �حلق �ل�شماين يف �ملنتج �لنهائي �أو يف كتلة �لب�شاعة نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة قبل  نة ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف  �أن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملكوِّ �لثالثة. ومع �فرت��ض 

عملية �ملعاجلة �أو �ملزج، تكون �مل�شاألة �ملتعلقة بال�شيا�شة �لعامة هي ما �إذ� كان ينبغي �أن يعامل �حلق 

�ل�شماين �لذي ي�شتمر يف �ملنتج �أو �لكتلة باعتباره نافذ� تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

نافذ� جتاه  �لأ�شلية  �ملرهونة  �ملوجود�ت  يف  �ل�شماين  �حلق  يُجعل  �شيوعا،  �لأكرث  �حلالة  109- ويف 

�لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام )هذه �لطريقة هي بالفعل �لوحيدة �ملتاحة 

عمليا للحقوق �ل�شمانية يف �ملخزون �لذي يكون يف �شكل مو�د خام، حيث يجب �أن يحتفظ �ملانح بحيازة 

�ملخزون ل�شتخد�مه يف �أعماله �لتجارية(. وبالتايل، يتعني على �لدول �أن تقّرر ما �إذ� كان هذ� �لت�شجيل 

�لأويل كافيا لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ملنتج �أو �لكتلة �لتي �أ�شفرت عنها 

عملية معاجلة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية �أو مزجها.

م بح�شب  110- ومثلما ُذكر �آنفاً، ففي حني �أن �لإ�شعار�ت �مل�شجلة يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية تنظَّ

ل و�شفا للموجود�ت �ملرهونة )�نظر �لتو�شيتني 57 و63(.  هوية �ملانح، فيجب �أن ي�شمل �لإ�شعار �مل�شجَّ

�أ�شا�ض  �لتمييز على  �لت�رّشف يف موجود�ت مرهونة، يجب  �ل�شمانية يف عائد�ت  ومثل حالة �حلقوق 

�لنطاق �لذي تو�شف به �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية يف �لإ�شعار �مل�شجل.

ي�شمل  باأ�شلوب  �ملرهونة  �ملوجود�ت  ل  �مل�شجَّ �لإ�شعار  فيه  ي�شف  �لذي  �لو�شع  �إىل  �أول   111- فلننظر 

ل �ملوجود�ت �ملرهونة باأنها "كل �لقمح �حلايل  ما ينجم من منتج �أو كتلة. فمثال، قد ي�شف �إ�شعار م�شجَّ

و�لآجل من فئة �أو نوعية معينة"، ثم مُيزج قمح �ملانح فيما بعد بقمح من نف�ض �لفئة و�لنوعية. وباملثل، 

ل فيما بعد �إىل �ألو�ح رقائقية بينما ي�شف �لإ�شعار �مل�شجل �ملوجود�ت  قد يوؤخذ حق �شماين يف ر�تنج يحوَّ

�ملرهونة باأنها "كل �ملو�د �خلام و�ملنتجات �لتامة �ل�شنع �حلالية و�لآجلة". ويف كلتا �حلالتني، ينبِّه و�شف 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لطرف �لثالث �ملتق�شي على نحو منا�شب �إىل �حتمال وجود حق �شماين يف �لكتلة 

�ملمزوجة �أو يف �ملنتج �مل�شنَّع. فال ميكن �أن يكون هناك �عرت��ض يتعلق بال�شيا�شة �لعامة على معاملة 

�لت�شجيل �لأ�شلي بو�شفه كافيا لتمديد نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ملنتج �أو �لكتلة 

�لالحقني. ولهذ� �ل�شبب تتخذ معظم �لدول �لتي �عتمدت نظاماً ع�رشياً للحقوق �ل�شمانية موقفا موؤد�ه 

�أنه عندما يُجعل حق �شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة تكفي ملنح �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

ملنتج �أو كتلة ناجمني عن �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية، فاإن �حلق �ل�شماين يف �ملنتج �أو �لكتلة يكون نافذ� 

تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 44(.

ل �ملوجود�ت  112- وتن�شاأ �شو�غل �أكرث �شعوبة فيما يتعلق بال�شيا�شة �لعامة عندما ي�شف �لإ�شعار �مل�شجَّ

ل �لد�ئن �مل�شمون  �ملرهونة بعبار�ت ل ت�شمل �لكتلة �ملمزوجة ول �ملنتج �لتام �ل�شنع. فمثال، رمبا �شجَّ

�إ�شعار� ي�شف �ملوجود�ت �ملرهونة باأنها قمح ذو فئة �أو نوعية معينة، ثم ميزج ذلك �لقمح، ب�شورة يتعّذر 

معها ��شرتد�ده، بكمية تفوق كميته بكثري من قمح ذي فئة �أو نوعية خمتلفتني. وقد ل ي�شتطيع طرف ثالث 

خالل بحثه يف �ل�شجل �أن يتبنّي �أن قمحا من فئة �أو نوعية ما ممزوج بقمح من فئة �أو نوعية �أخرى ي�شمل 
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ل �لد�ئن �مل�شمون �إ�شعار� ي�شف  د� من ذلك �إذ� �شجَّ �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. وين�شاأ و�شع �أكرث تعقُّ

�ملوجود�ت �ملرهونة باأنها "ر�تنج" ثم يُحّول �لر�تنج فيما بعد �إىل �ألو�ح رقائقية. ويف هذه �حلالة قد ل 

يفهم طرف ثالث يبحث يف �ل�شجل للوقوف على ما �إذ� كان هناك �أي حق �شماين يف �لألو�ح �لرقائقية 

�ململوكة للمانح �أن �لإ�شعار �لذي ي�شري �إىل حق �شماين يف �لر�تنج ميتد لي�شمل �أي�شا �لألو�ح �لرقائقية 

�مل�شنوعة من �لر�تنج.

113- وهذ� �لو�شع �لثاين، ب�شورة خا�شة، يثري �عتبار�ت متنازعة فيما يتعلق بال�شيا�شية �لعامة. فقد 

يُ�شعف منح �حلق �ل�شماين يف �لألو�ح �لرقائقية �لنفاذ تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة �ل�شيا�شة �لعامة 

ل ل ينّبه بال�رشورة  �إن �لإ�شعار �مل�شجَّ �لثالثة، حيث  �لتي تقوم عليها مقت�شيات �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لد�ئن  مطالبة  توؤدي  قد  ولكن  �ل�شماين.  �حلق  وجود  �إىل  �ل�شجل  يف  تبحث  �لتي  �لثالثة  �لأطر�ف 

ل �إىل �إحجامه عن �لتمويل  �مل�شمون باأن يدرج �أي�شا و�شفا للمنتج �أو �لكتلة �لناجتة يف �إ�شعاره �مل�شجَّ

ب�شمان �ملو�د �خلام �ململوكة للمانح، �أو قد يوؤدي �إىل ت�شجيل �إ�شعار�ت ترد فيها �أو�شاف مفرطة �لتعميم 

)كما يف �ملثال �أعاله، حيث ي�شري �لإ�شعار �إىل "مو�د خام" رغم �أن �حلق �ل�شماين يقت�رش على �لر�تنج(، 

مبا يُخل باإمكانية ح�شول �ملانح على �ئتمان م�شمون من م�شادر �أخرى.

114- وت�شلك �لدول نهوجا خمتلفة �إز�ء �إيجاد حل لتلك �ل�شيا�شات �لعامة �ملتعار�شة. ففي بع�ض �لدول 

يعامل �حلق �ل�شماين على �أنه نافذ تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة دون حاجة �إىل �أي �إجر�ء �آخر. وي�شتند 

هذ� �لنهج �إىل نظرية �أن خطر �لعتماد �ل�شار من جانب �لأطر�ف �لثالثة �شئيل من �لناحية �لعملية. 

و�شيكون �لد�ئنون �مل�شمونون �لالحقون مطلعني مبا فيه �لكفاية ب�شاأن عمليات �لت�شنيع �لتي يقوم بها 

�ملوجود�ت فح�شب،  �إىل حق �شماين ي�شف عنا�رش  ي�شري  �لذي  ل،  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �أن  �ملانح كي يفهمو� 

ي�شمل �أي�شا �أي منتج تام �ل�شنع نتج من معاجلة تلك �ملوجود�ت. و�شيُحظى �مل�شرتون �لالحقون باحلماية 

عموما حيث �إن �ملنتج �لتام �ل�شنع �أو �لكتلة �ملمزوجة ي�شّكالن عادة خمزونا يباع يف �شياق عمل �ملانح 

�ملعتاد، وعلى كل حال يح�ُشل �مل�شرتي يف �شياق �لعمل �ملعتاد على ما ي�شرتيه خال�شا من �أي حق �شماين 

على �أي حال.

115- ويف دول �أخرى، يعامل �حلق �ل�شماين على �أنه ل يُعدُّ نافذ� تلقائيا �إل جتاه �لد�ئنني �مل�شمونني 

�لآخرين. و�إذ� كانت �ملناف�شة مع �شخ�ض لي�ض د�ئنا م�شمونا �آخر )كم�شرت يف غري �شياق �لعمل �ملعتاد �أو 

ل �إ�شعار ي�شف �ملوجود�ت  د�ئن بحكم �لق�شاء �أو ممثل �إع�شار( ل يكون �حلق �ل�شماين نافذ� ما مل ي�شجَّ

�ملرهونة بعبار�ت ت�شمل �ملنتج �أو كتلة �لب�شاعة قبل ن�شوء تلك �حلقوق �لأخرى. وي�شتند هذ� �لنهج �إىل 

ح �أن تُ�شلّل �لفئات �لأخرى �ملناف�شة يف  نظرية مفادها �أنه، خالفا لد�ئني �ملانح �مل�شمونني، فمن �ملرجَّ

�ملطالبة، بالو�شف �لو�رد يف �إ�شعار م�شّجل وي�شري �إىل �ملو�د �خلام ول ي�شري �إىل �ملنتج �لتام �ل�شنع �لذي 

تُدمج فيه.

116- ويو�شي �لدليل باأول �لنهجني �للذين و�شفا باإيجاز �أعاله. �أي �أن �لدليل يو�شي باأنه، �إذ� كان �حلق 

نة نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كان �حلق �ل�شماين يف �ملنتج �مل�شنوع منه  �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملكوِّ

نافذ� تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة، دون حاجة �إىل �أن يتخذ �لد�ئن �مل�شمون �أي خطوة �أخرى )�نظر 

�لتو�شية 44(. وي�شتند هذ� �لختيار �إىل �عتبارين �ثنني. �أول، عمليا �شوف يباع خمزون �ملانح من منتج 

تام �ل�شنع �أو كتلة ب�شاعة ممزوجة �إىل م�شرت يف �شياق �لعمل �ملعتاد، و�شياأخذ �مل�شرتي هذ� �ملخزون على 

�أي حال )�نظر �لتو�شية 79(. وثانيا، ل يلجاأ �لد�ئنون غري �مل�شمونني عموما �إىل خمزون �ملانح لغر�ض 
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ب�شد�د  لـه  ي�شمح  �ملانح يف و�شع  يكون  �أن  ح  �ملرجَّ �إنه من  ل�شاحلهم، حيث  �ل�شادرة  �لأحكام  ��شتيفاء 

مطالباتهم �إذ� ��شتطاع �أن يو��شل بيع خمزونه يف �شياق �لعمل �ملعتاد.

 9-   ��شتمر�ر نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

بعد تغرّي مكان �ملوجود�ت �أو مكان �ملانح

117- �إن �إمكانية تغريُّ �ملكان �شيء مالزم لطبيعة �ملوجود�ت �ملنقولة. فالأ�شخا�ض ومن�شاآتهم يف حالة 

حركة �أي�شا، وتغريُّ �ملكان �أمر و�رد كذلك. فكما يُ�رشح يف �لف�شل �لعا�رش ب�شاأن تنازع �لقو�نني )�نظر 

�لفقر�ت 73-78(، يحدد �لقانون �لو�جب �لتطبيق على نفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

)�نظر  �ملرهونة  �ملوجود�ت  لطبيعة  وفقا  للمانح،  و�إما  �ملرهونة  للموجود�ت  �إما  �ملكان �حلايل  بح�شب 

�إن�شاء  وقت  للمكان يف  �ملكان �حلايل )خالفا  ��شتخد�م  وي�شتند  و220(.  و219  و208  �لتو�شيات 203 

�حلق �ل�شماين( �إىل نظرية مفادها �أنه ل ميكن �أن يُتوقع من �لأطر�ف �لثالثة �لتي تتعامل يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة، �أو من �ملانح، �لتق�شي يف �ملا�شي ملعرفة ما �إذ� كان مكان �ملوجود�ت �ملرهونة �ل�شابق يف دولة 

خمتلفة. بيد �أن هذ� �لنهج ينطوي على خماطر حمتملة كبرية للد�ئنني �مل�شمونني. فينتهي �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة حاملا يتغرّي مكان �ملوجود�ت �أو مكان �ملانح )ح�شب �لعامل ذي �ل�شلة بالن�شبة �إىل �لقانون 

�ملنطبق(، ما مل يُجعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �ملكان �جلديد. ويف 

حني �أن �لد�ئن �مل�شمون ي�شتطيع �أن يحمي نف�شه �إذ� كان لديه علم م�شبق بتغريُّ �ملكان، فلي�شت هذه هي 

�حلال يف �لأو�شاع �لعادية.

118- و�شعيا �إىل حتقيق تو�زن بني حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني و�لأطر�ف �لثالثة يف هذ� �لو�شع، توّفر 

بع�ض �لدول فرتة للنفاذ �لتلقائي �ملوؤقت جتاه �لأطر�ف �لثالثة عقب تغريُّ مكان �ملوجود�ت �ملرهونة �أو 

مكان �ملانح، ح�شب �لعامل ذي �ل�شلة بالن�شبة �إىل �حلق �ل�شماين �ملعني. ومبوجب ذلك �لنهج يعامل �حلق 

�ل�شماين �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �ملكان �ل�شابق باعتباره نافذ� تلقائيا جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �لدولة �لتي ينتقل �إليها �ملانح �أو �ملوجود�ت، وذلك ملهلة زمنية ق�شرية 

بعد �لنتقال. و�إذ� ُجعل �حلق �ل�شماين نافد� جتاه �لأطر�ف �لثالثة وفقا لقانون �ملكان �جلديد للمانح 

�أو �ملوجود�ت قبل �نق�شاء �ملهلة �لزمنية، فاإنه يظل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي تكت�شب حقوقا 

يف �ملوجود�ت �ملرهونة بعد تغريُّ �ملكان، ويُطّبق ذلك حتى �إذ� �كتُ�شبت تلك �حلقوق �ملتعلقة بالأطر�ف 

�لثالثة �ملناف�شة قبل جعل �حلق �ل�شماين �لقائم �شابقا نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �ملكان 

ق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �نق�شاء �ملهلة �لزمنية �لق�شرية. بيد �أن  �جلديد، ولكن �رشيطة �أن يُحقَّ

بع�ض �لدول حتمي فعال �مل�شرتين يف هذ� �لو�شع ��شتناد� �إىل نظرية مفادها �أنهم ل يتمتعون بال�رشورة 

رون �أنها قد تكون خا�شعة حلق  بالفطنة �أو �ملو�رد لتق�شي �ملكان �ل�شابق للموجود�ت �مل�شرت�ة ول يُقدِّ

ل يف دولة �أخرى. وخالفا لذلك، �إذ� مل يتحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة وفقا لقانون  �شماين م�شجَّ

�ملكان �جلديد للمانح �أو �ملوجود�ت قبل �نق�شاء �ملهلة �لزمنية �ملحددة، كان �حلق �ل�شماين غري نافذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي �كت�شبت حقوقا خالل فرتة �ل�شماح وفيما بعد ذلك حتى �لوقت �لذي يُجعل 

فيه �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب �لقانون �ل�شاري يف �ملكان �جلديد.

تو�زنا معقول  يوفر  �إنه  �لقائلة  للنظرية  �لتو�شية 45(، وفقا  )�نظر  �لنهج  �لدليل هذ�  119- ويعتمد 

بني مر�عاة حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني و�لأطر�ف �لثالثة �لتي تتعامل مع �ملوجود�ت �أو �ملانح عقب تغريُّ 

�ملكان. فمن ناحية، يُعطى �لد�ئن �مل�شمون فرتة معقولة من �لزمن لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حلماية 

ن فرتة زمنية حمّددة �لطرف �لثالث �لذي يكت�شب حقوقا يف �ملوجود�ت  حقوقه. ومن ناحية �أخرى متكِّ



133 �لف�شل �لثالث-  نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�ملرهونة عقب تغريُّ �ملكان من �تخاذ تد�بري وقائية فّعالة مثل �لمتناع عن �لإقر��ض �أو عن منح �ئتمان �أو 

عن ت�شوية ثمن �ل�رش�ء �إىل حني �نق�شاء �ملهلة �لق�شرية للنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة، حيث �إن 

�لطرف �لثالث ي�شتطيع �أن يعتمد على �أخذ تلك �ملوجود�ت خال�شة من �أي حق �شماين �أجنبي مل يجعل 

نافذ� بطريقة �أخرى جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �نق�شاء تلك �ملهلة.

10-  ��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�نق�شاء �أجله

120- �إن معظم �لدول �لتي �عتمدت نظاما عاما لت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية كو�شيلة لتحقيق �لنفاذ 

�لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  بديلة  بو�شائل  �أي�شا  ت�شمح  مثلما ذكر من قبل،  �لثالثة،  �لأطر�ف  جتاه 

�لثالثة )مثال، حيازة �لد�ئن �أو �ل�شيطرة، بالن�شبة حلقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، �أو 

�ض، �أو �لتاأ�شري على �شهادة �مللكية(. و�أحيانا ي�شتطيع �لد�ئن �مل�شمون �أن يحقق  �لت�شجيل يف �شجل متخ�شِّ

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف نوع معنيَّ من �ملوجود�ت �ملرهونة با�شتخد�م �أكرث من طريقة يف �لوقت 

ذ�ته. وعالوة على ذلك، فمن �ملمكن �أحيانا �أن يغريِّ �لد�ئن �لطريقة �لتي يتحقق بها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�إ�شعار بال�شمان يف �شجل �حلقوق  �إىل ت�شجيل  �أخذ �حليازة  �لثالثة )كاأن يعمد �لد�ئن �مل�شمون �لذي 

�لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  بديلة  بطر�ئق  تعرتف  �لتي  �لدول  ومعظم  بعد(.  فيما  �لعام  �ل�شمانية 

�لثالثة، تن�ض قو�نينها على �حلفاظ على ��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة رغم حدوث تغيري يف 

و�شيلة حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �رشيطة �أن ل يكون هناك وقت ل يكون �حلق �ل�شماين نافذ� 

فيه جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة و�حدة على �لأقل.

�لنفاذ  ل�رشوط حتقيق  �لعامة  �ل�شيا�شة  ز�وية  �ملنطقي من  �لأ�شا�ض  فاإن  مناق�شته،  �شبق  121- ومثلما 

من  �لأخرى  �لثالثة  و�لأطر�ف  �ملحتملني  �مل�شمونني  �لد�ئنني  يتمثل يف متكني  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه 

�إذ� كان هناك حق �شماين قد رهن من قبل �ملوجود�ت �لتي يريدون �أن  �أن يقررو� ب�شهولة ن�شبية ما 

يح�شلو� على حقوق فيها. وعندما يُ�شمح بطر�ئق خمتلفة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، يُ�شتوفى 

�لأ�شا�ض �ملنطقي �ملتعلق بال�شيا�شة �لعامة بغ�ض �لنظر عن �لطريقة �لتي يختارها �لد�ئن. وبالتايل، طاملا 

�أنه ل يكون هناك وقت ل يكون �حلق �ل�شماين فيه غري نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ينبغي �أن يكون 

�لد�ئن �مل�شمون قادر� على تغيري طريقة حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بدون �نقطاع يف نفاذ حقه 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 46(. ولكن تغيري 

�لطريقة قد ترتتب عليه نتائج متعلقة بالأولوية. مثال، �إذ� قام �لد�ئن �أول بت�شجيل �حلق �ل�شماين يف 

ل �إ�شعار� به يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، ثم �أقدم  ملحق يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، ثم �شجَّ

بعد ذلك على �إلغاء �لت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، فاإن �حلق �ل�شماين �شيحتفظ بنفاذه جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة ولكنه يفقد مركز �لأولوية ذي �لأف�شلية �لذي يُكت�شب مع �لت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات 

غري �ملنقولة. وتناق�ض هذه �لعو�قب �ملتعلقة بالأولوية نتيجة لتغيري طريقة حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف �لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين )�نظر �لفقر�ت 134-132(.

122- وعلى �لعك�ض من ذلك، ميكن �أن تكون هناك حالت ينق�شي فيها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. 

فلننظر �إىل �حلالة �لتي مل تعد فيها �رشوط �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة م�شتوفاة مبوجب �إحدى �لطر�ئق 

ومل يحقق �لد�ئن �مل�شمون �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى م�شموح بها قبل موعد �نق�شاء 

حيازة  �مل�شمون عن  �لد�ئن  يتخلى  قد  �أو  يُلغى  �أو  �لت�شجيل  ينق�شي  قد  مثال،  �لأوىل.  �لطريقة  �أجل 

�ملوجود�ت �ملرهونة �أو قد ت�شبح �لظروف �لتي �أدت �إىل �لنفاذ تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة غري قائمة 
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ومل يتخذ �لد�ئن �مل�شمون خطو�ت لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة با�شتخد�م طريقة �أخرى قبل �أن 

ينق�شي �لنفاذ �لأ�شلي جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

123- وت�شلك �لدول نهوجا خمتلفة �إز�ء مفعول �إعادة �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بعد �نق�شاء 

�لفرتة. فرتى بع�ض �لدول �أن �لنق�شاء ينهي حتما ��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، و�أنه ل ميكن 

لأي �إعادة �إن�شاء �أن حتدث مفعول �إل �عتبار� من وقت �إعادة �لإن�شاء. و�ل�شيا�شة �لعامة �ملّتبعة هنا هي 

تفادي مطالبة �لطرف �لثالث مبالحقة �لقيد يف �ل�شجل للوقوف على ما �إذ� وجد حق �شماين يف �أي وقت 

م�شى. وتن�ض قو�نني دول �أخرى على فرتة �شماح يجوز �أن يعاد خاللها �إعادة �إن�شاء �لت�شجيل �ملنق�شي. 

 ويف تلك �لدول، �إذ� �أعيد �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �نق�شاء فرتة �ل�شماح، يعترب �أن �لنفاذ 

ما ز�ل م�شتمر� وتبقى �لأولوية �لأ�شلية للد�ئن �مل�شمون، با�شتثناء ما هو جتاه مطالبني مناف�شني �كت�شبو� 

�لعامة  و�ل�شيا�شة  �لإن�شاء.  و�إعادة  �لنق�شاء  بني  �لو�قعة  �لفرتة  �ملرهونة خالل  �ملوجود�ت  حقوقا يف 

�ملّتبعة هنا هي �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون �لذي رمبا ترك �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ينق�شي من غري 

ق�شد باأن ي�شّحح خطاأه، ما د�م ل يتعّر�ض �أي طرف ثالث لل�رشر نتيجة لذلك. ويف دول �أخرى كذلك، 

توؤدي �إعادة �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �أي وقت بعد �لنق�شاء �إىل �حلفاظ على ��شتمر�ر ذلك 

�لنفاذ، رهنا بحقوق �ملطالبني �ملناف�شني �ملتدخلني.

124- ولدى �تخاذ قر�ر ب�شاأن �لنهج �لذي ينبغي �تباعه من بني تلك �لنهوج �لثالثة، يكون من �ملفيد 

حتليل �لعو�قب �لعامة �لتي يحتمل �أن ترتتب على عدم �حلفاظ على ��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. وهناك و�شعان يلفتان �لنظر ب�شورة خا�شة. �لأول هو عندما يكت�شب طرف ثالث )كم�شرت �أو 

ممثل �إع�شار �أو د�ئن بحكم �لق�شاء( حقوقا يف �ملوجود�ت �ملرهونة بعد �نق�شاء �لنفاذ وقبل �إعادة �إن�شاء 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فحيث �إن �حلق �ل�شماين مل يكن نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة عندما �كت�شب 

�ل�شماين، يف  �ملرهونة خال�شة من �حلق  �ملوجود�ت  ياأخذ  �مل�شرتي  فاإن  �لثالث حقوقه،  �لطرف  هذ� 

حني يكون ملمثل �لإع�شار �أو �لد�ئن بحكم �لق�شاء �لأولوية على �حلق �ل�شماين. وتُف�شي جميع �لنهوج 

�ملطروحة �أعاله �إىل هذه �لنتيجة.

125- و�ملثال �لثاين �ملثري لل�شو�غل ين�شاأ متى كان حلق د�ئن م�شمون �أولوية على حق د�ئن م�شمون 

�ملتناف�شني على  �لد�ئنني �مل�شمونني  �لنفاذ. وكقاعدة عامة، تتوقف �لأولوية بني  مناف�ض قبل �نق�شاء 

�لرتتيب �لذي يجري به �لت�شجيل �أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 76(. وبح�شب �لنهج 

�إن�شائها.  �إعادة  �عتبار� من وقت  �إل  �لأولوية  تبد�أ  �لثالثة ل  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  �نق�شى  �إذ�  �لأول، 

ل �أو ُجِعل نافذ� جتاه  وتنـزل مرتبة �حلق �ل�شماين �ملنق�شي عن مرتبة �حلق �ل�شماين �ملناف�ض �لذي �ُشجِّ

�لأطر�ف �لثالثة قبل فرتة �لنق�شاء �أو خاللها. وبح�شب �لنهجني �لثاين و�لثالث، مبا �أن �إعادة �إن�شاء 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يعترب �أنه يرجع �إىل �لوقت �لأ�شلي للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن �حلق 

�ل�شماين يحتفظ بالأولوية، �عتبار� من �لوقت �لأ�شلي، على حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني، ولكن )كما ُذكر 

يف �لفقرة �ل�شابقة( لي�ض على حقوق د�ئنني م�شمونني جعلو� حقوقهم �ل�شمانية نافذة جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة �أثناء �لفرتة بني �لنق�شاء و�إعادة �لإن�شاء.

126- وت�شري �ملناق�شة �لو�ردة يف �لفقرة �ل�شابقة �إىل �لت�شجيل باعتباره �أمر� منف�شال عن �لنفاذ جتاه 

�لثالثة، يجوز  �لنفاذ جتاه �لأطر�ف  ل�شائر طر�ئق  �لت�شجيل، خالفا  �أن  �لثالثة. و�ل�شبب هو  �لأطر�ف 

�أن ي�شبق �إن�شاء �حلق �ل�شماين. وحتى لو �أن �رشوط �لإن�شاء يجوز �أن ل تكون م�شتوفاة بعد، فاإن �حلق 

�ل�شماين �مل�شّجل يتقدم على �حلقوق �ل�شمانية �ملناف�شة من وقت �لت�شجيل، ل من وقت �لإن�شاء �لالحق. 

ونتيجة لذلك، يكون �حلدث �ملهم هو وقت ت�شجيل �حلق �ل�شماين ولي�ض وقت �إن�شائه.
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127- وتوجد �أ�شباب وجيهة من حيث �ل�شيا�شة �لعامة لتربير �لنهوج �لثالثة جميعها. بيد �أن �لنهجني 

�إذ� كان هناك �شاحب حق �شماين �نق�شى نفاذه جتاه  د� تقدير �لأولوية  �أن يُعقِّ �لثاين و�لثالث ميكن 

�لأطر�ف �لثالثة، ثم ��شتعاد �أولويته على د�ئن م�شمون مناف�ض قبل �نق�شاء �لنفاذ باإعادة �إن�شاء �لنفاذ 

�أثناء فرتة �لنق�شاء. وهذ�  جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ولكن دخل يف �ل�شورة د�ئن م�شمون مناف�ض ثالث 

يوؤدي �إىل �حتمال ن�شوء تنازع على �لأولوية. فمثال، رغم �أن �حلق �ل�شماين �لذي �نق�شى نفاذه جتاه 

�ل�شماين  للحق  فاإنه يخ�شع  �لنق�شاء،  �ل�شماين ما قبل  بالأولوية على �حلق  يتمتع  �لثالثة  �لأطر�ف 

�ملتدخل �لثالث، �لذي بدوره يتمتع بالأولوية على �حلق �ل�شماين �ملنق�شى نفاذه. و�لفرق �لوحيد بني 

د من خالل  �لنهجني �لثاين و�لثالث هو �أن �لنهج �لثاين يرمي �إىل �لتقليل من �حتمال حدوث ذلك �لتعقُّ

تقييد �لفرتة �ملتاحة لإعادة �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وي�شاف �إىل هذ� �أن �عتماد �أي من هذين 

ن من ��شرتجاع بيانات �لت�شجيل �لأ�شلي �أو �لإ�شارة �إليها من  �لنهجني يتطلب تنظيم بيانات �ل�شجل للتمكُّ

�أجل �شمان �ل�شفافية. ويو�شي �لدليل بالنهج �لأول لتفادي هذه �لتعقيد�ت ويف �شبيل توفري نظام و��شح 

وفعال للت�شجيل وتقرير �لأولوية. فاإذ� �نق�شى �لت�شجيل �أو �إذ� �نق�شى �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة لأن 

متطلبات �إحدى طر�ئق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة مل تعد م�شتوفاة قبل �إحالل طريقة �أخرى حملها، جاز 

يف كلتا �حلالتني جتديد �لت�شجيل �أو �إعادة �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ولكنه ل ي�شبح �شاريا �إل 

�عتبار� من ذلك �لوقت )�نظر �لتو�شية 47(.

باء-  تعليقات تخ�ض موجودات معّينة

1- نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق �شماين �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن  �شد�د م�شتحق �أو �شك قابل 

للتد�ول �أو �أي موجود غري ملمو�ض �آخر جتاه �لأطر�ف �لثالثة

128- يجري �أحيانا كثرية جد� �شمان �مل�شتحقات و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول وغري ذلك من �ملوجود�ت 

غري �مللمو�شة ب�شمان �شخ�شي �أو بحق �شماين. فقد يكون لدى مانح يعمل مثال يف جمال بيع موجود�ت 

بالدفع �لآجل حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملباعة ل�شمان �لتز�مات �مل�شرتي بال�شد�د. ومتى كان �ملانح هو 

نف�شه �ملقر�ض، فقد تكون �لتز�مات زبائنه ب�شاأن �ل�شد�د م�شنودة ب�شمان �إ�شايف، مثل �ل�شمان �ل�شخ�شي 

من طرف ثالث.

تلقائيا يف  تتبع  �مللكية  �أو حقوقا يف  �شخ�شية  كانت حقوقا  �شو�ء  �لتبعية،  �ل�شمانية  129- و�حلقوق 

معظم �لدول �للتز�م �لذي ت�شمنه. �أي �أنه �إذ� قام د�ئن مل�شتحق �أو حائز ل�شك قابل للتد�ول م�شنود 

بحق �شماين �أو باإحالة ذلك �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �إىل طرف ثالث، ��شتفاد �لطرف �لثالث 

�ملحال �إليه �أي�شا من تلك �حلقوق �ل�شمانية �لتبعية بالإ�شافة �إىل �حلق يف �شد�د �للتز�م �لذي ت�شمنه. 

وهذه �لنتيجة تنبع من �ملبادئ �لعامة لقانون �للتز�مات يف معظم �لدول، وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف 

�لدليل )�نظر �لتو�شية 25(.

�أو  130- و�لفكرة �لقائلة باأن �حلقوق �ل�شمانية �لتبعية و�ل�شمانات �ل�شخ�شية تتبع تلقائيا �مل�شتحق 

�ل�شك �لقابل للتد�ول، �أو �أي �لتز�م رئي�شي �آخر، تنطبق �أي�شا عموما على �أي حقوق �شمانية ممنوحة 

يف �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول. وهذ� يعني �أن �لد�ئن �مل�شمون �لذي يح�شل على حق �شماين 

يف �للتز�م �ملتعلق بال�شد�د تلقائيا يكت�شب �ملنفعة، جتاه �ملانح، من �أي حقوق تبعية يحتازها �ملانح جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة حاملا ين�شاأ �حلق �ل�شماين يف �للتز�م �ملتعلق بال�شد�د. بيد �أن �مل�شاألة �ملطروحة هنا 
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�إذ� ُجعل نافذ� جتاه  �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول،  �إذ� كان ينبغي لنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مل�شتحق  هي، 

�لأطر�ف �لثالثة، �أن ميتد لي�شمل تلقائيا �أي حقوق تبعية دون �إلز�م �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون باتخاذ �أي 

�إجر�ء �إ�شايف. فمعظم �لدول تعتمد هذ� �لنهج ��شتناد� �إىل نظرية مفادها �أن �لأطر�ف �لثالثة ل تتكبد 

�أ من �ملوجود�ت �ملرهونة �لرئي�شية.  ل جزء� ل يتجزَّ �أ�رش�ر� لأنه يُفرت�ض �أنها تدرك �أن حقوق �لتبعية ت�شكِّ

وبناء على ذلك، يو�شى بهذ� �لنهج يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 48(.

131- كما يعتمد حق �لد�ئن �مل�شمون يف �إنفاذ حق �شماين تبعي جتاه �لأطر�ف �لثالثة على ما �إذ� كان 

�حلق �ل�شماين �لتبعي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة وي�شتطيع �ملانح �إنفاذه يف هذ� �لوقت. فمثال، �إذ� 

مل يتخذ �ملانح �خلطو�ت �ل�رشورية جلعل �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لذي ي�شمن �لتز�ما 

بال�شد�د نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن �لد�ئن �مل�شمون �لذي يكت�شب حقا �شمانيا يف �للتز�م لن 

يح�شل بالتايل �إل على حق حمدود مناظر يف �حلق �ل�شماين �لتبعي.

)�أ( �لتعهد�ت �مل�شتقلة

132- توجد �عتبار�ت �إ�شافية فيما يتعلَّق بال�شيا�شة �لعامة �إذ� كان �حلق �ل�شخ�شي �أو حق �مللكية �لذي 

ي�شمن �للتز�م �لرئي�شي تعهد� م�شتقال. وت�شلك �لدول نهوجا متباينة يف هذه �حلالة.

133- ويف بع�ض �لدول ل ترتتب هذه �حلقوق على �للتز�م بال�شد�د �لذي ت�شمنه �إل �إذ� كانت قابلة 

�أن  من  �لرغم  على  �أنه،  �فرت��ض  �إىل  �لنهج  هذ�  وي�شتند  منف�شل.  ق�شائي  باإجر�ء  نقلها  ذ  ونفِّ للنقل 

�لأطر�ف تتوقع �نتقال �حلقوق �لتبعية تلقائيا مع �للتز�مات �لتي ت�شمنها، ولكن باأن جمّرد ��شتقاللية 

�مل�شتقل  �ل�شمان  فحتى  �أخرى،  دول  ويف  ذلك.  عك�ض  عادة  تتوقع  �لأطر�ف  �أن  يعني  �مل�شتقل  �لتعهد 

و�حلقوق �لأخرى تتبع تلقائيا �للتز�م �لذي ت�شمنه دون حاجة �إىل �إجر�ء جديد. وي�شتند هذ� �لنهج �إىل 

�فرت��ض �أن �لد�ئن �مل�شمون يطلب عادة من �ملانح �أن يحيل جميع �حلقوق �لتي ت�شمن م�شتحق �ملانح 

وباأن تب�شيط �لو�شول �إىل تلك �لنتيجة يحد من �لوقت و�لنفقات فيكون لـه بالتايل �أثر مفيد على تو�فر 

�لئتمان وعلى تكلفته.

�لثالثة �مللتزمة  �أنه ميكن حماية حقوق �لأطر�ف  �إىل �فرت��ض  �أي�شا  �لنهج �لثاين  134- وي�شتند هذ� 

�ل�شماين يف  فمثال، يف حالة �حلق  منف�شلة.  قو�عد  �مل�شتقل( من خالل  )كالتعهد  �مل�شتقلة  باحلقوق 

عائد�ت �حلق يف �ل�شد�د مبقت�شى تعهد م�شتقل، ميتد �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا �إىل �لعائد�ت 

مبوجب �لتعهد �مل�شتقل ولكنه ل ميتد �إىل حق �ل�شحب )�أي �حلق يف مطالبة �مللتزم بال�شد�د �أو ��شرت�ط 

ذلك عليه(، �إذ �إنه حق م�شتقل )�لتو�شية 25، �لفقرة �لفرعية )ب((. ونتيجة لذلك، فان �مللتِزم مبقت�شى 

وبالتايل ل يوجد  )�لد�ئن �مل�شمون(،  ثالث  بال�شد�د لطرف  �إلز�مه  تعهد م�شتقل يحظى باحلماية من 

�شبب لعدم مد نفاذ حقوق �لد�ئن �مل�شمون جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا لي�شمل ما قد يطالب به من 

حقوق فيما يتعلق بالتعهد �مل�شتقل. ولهذه �لأ�شباب، فان هذ� �لنهج �لثاين هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل 

)�نظر �لتو�شية 48(.

)ب( �مل�شتحقات �مل�شمونة برهن �ملمتلكات غري �ملنقولة

135- �إن �حلالت �لتي يُ�شمن فيها �شد�د �مل�شتحق عن طريق رهن ممتلكات غري منقولة )�أي �لرهن 

�لعقاري �أو رهن مماثل �آخر ملمتلكات غري منقولة( تثري �عتبار�ت �إ�شافية تتعلَّق بال�شيا�شة �لعامة. وكما 
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�شبق نقا�شه )�نظر �لفقرة 130 �أعاله(، فاإن �لقاعدة �لعامة يف معظم �لدول و�ملو�شى بها يف �لدليل هي 

�أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين قد ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �متد هذ� �لنفاذ �إىل �أي حقوق تبعية 

ت�شمن �شد�د �للتز�م �لرئي�شي دون حاجة �إىل �أي �إجر�ء �إ�شايف. ولكن يف بع�ض �لدول يق�شي قانون 

�ملمتلكات غري �ملنقولة باأن يُعطى مانح �لرهن على �ملمتلكات غري �ملنقولة �إ�شعار� باحلق �ل�شماين لكي 

ن �لد�ئن �حلا�شل على �شمان يف �مل�شتحق من �ل�شتفادة من هذ� �لرهن. ومبا �أن �لد�ئن �مل�شمون ل  يتمكَّ

 ميكن �أن ي�شتفيد من �أي حقوق �أكرب من حقوق حميل �مل�شتحق، فاإن �حلاجة �إىل هذ� �لتقييد مو�شع ت�شاوؤل، 

ول يو�شي �لدليل به.

136- ويف بع�ض �لدول، ل ميكن جعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف م�شتحق م�شمون 

برهن عقاري �أو رهن ممتلكات غري منقولة �إل عن طريق �لت�شجيل يف �شجل �لأر��شي. وي�شتند هذ� �لنهج 

�إىل نظرية مفادها �أّن �لأطر�ف �لثالثة �حلري�شة على �ل�شتفادة من رهن ممتلكات غري منقولة تتوقع عادة 

�لعثور على �أي رهون مناف�شة م�شّجلة يف �شجل �لأر��شي على �لعك�ض من �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام 

للممتلكات �ملنقولة )خا�شة لأنه لي�ض من �ملاألوف، بل ومن غري �ملمكن من �لناحية �لقانونية يف �لعديد من 

�لدول، �إحالة �مل�شتحق �مل�شمون برهن ممتلكات غري منقولة مبعزل عن هذ� �لرهن(. بل ويف دول �أخرى، 

ميكن جعل �حلق �ل�شماين يف �مل�شتحق نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب �لنظام �ل�شماين �ملنطبق 

على �ملوجود�ت �ملنقولة، ولكنه يخ�شع حلق د�ئن م�شمون م�شجل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة. ويف 

�إىل  �مل�شتحق  �لثالثة يف  لنفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف  �لتلقائي  بالتمديد  �لدليل يو�شي  �أن  حني 

رهن �ملمتلكات غري �ملنقولة �لذي ي�شمن �ل�شد�د )�نظر �لتو�شية 48(، فاإنه يعرتف �أي�شا باأن �ل�شيا�شات 

�لطاغية فيما يتعلق بقانون �ملمتلكات غري �ملنقولة قد يدفع �لدول �إىل �تباع هذه �لنهوج �لأخرى.

137- ويف بع�ض �لدول، كما ُذكر �شابقا، ي�شتطيع �لد�ئن �مل�شمون نقل رهن ممتلكات غري منقولة ب�شكل 

منف�شل عن �للتز�م �لرئي�شي �لذي ي�شمنه �لرهن. و�لدول �لتي ت�شمح باإن�شاء هذه �لأنو�ع من �لرهون 

�مل�شتقلة للممتلكات غري �ملنقولة تفعل ذلك �أ�شا�شا لتي�شري نقل مثل هذه �لرهون. وكثري� ما يتم حتديد 

دقيق يف قانون �لدولة �خلا�ض بالأر��شي للممار�شات �ملالية �ملتخ�ش�شة �ملرتبطة بهذه �لرهون �مل�شتقلة. 

و�أحيانا ل يكون هذ� متبعا، وت�شتمد من ممار�شات تعاقدية معرتف بها قانونيا. ويف �أيٍّ من �حلالتني، 

�لأدو�ت  تلك  و�آثار  �مل�شتقل،  �لرهن  �إن�شاء مثل هذ�  باإمكانية  �ملت�شلة  �لعامة  �ل�شيا�شة  �عتبار�ت  تكون 

باأن  �لدليل  �ل�شبب، يو�شي  �لدولة. ولهذ�  �لأر��شي �ملطّبق يف  بقانون  ب�شكل وثيق  �ل�شمانية، مرتبطة 

ل يُطبق متديد �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا لكي ي�شمل �حلقوق �لتي ت�شمن �شد�د �مل�شتحق �أو 

�ل�شك �لقابل للتد�ول، عندما يكون �حلق �ملعني مّت�شفا بكونه رهنا م�شتقال ملمتلكات غري منقولة )�نظر 

�لتو�شية 48(.

 2-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة 

يف ح�شاب م�رشيف جتاه �لأطر�ف �لثالثة

138- �إن �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف هي من �ملوجود�ت �ملتز�يدة �لأهمية �لتي ي�شتطيع �ملانحون 

�أن يقّدموها ك�شمان لالئتمان. و�ملوجود�ت �لتي مُينح عليها �حلق �ل�شماين لي�شت يف �لو�قع �حل�شاب 

�مل�رشيف ذ�ته و�إمنا حق �ملانح يف �دعاء �أد�ء �لتز�م �مل�رشف ب�شد�د قيمة �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب 

�مل�رشيف للمانح )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرة 123(.
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139- وت�شلك �لدول نهوجا خمتلفة �إز�ء �رشوط نفاذ �حلق �ل�شماين يف هذ� �لنوع من �ملوجود�ت جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. وتكتفي معظم �لدول من بني تلك �لتي مل تن�شئ �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية بتطبيق 

�لقو�عد �لعامة لتحقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويعني ذلك �أحيانا 

ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل خا�ض مكّر�ض لإحالة �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات �أو لإن�شائها، �إل �أن �لأمر 

قد يقت�شي �أحيانا �أن يقّدم �لد�ئن �مل�شمون �إ�شعار� كتابيا باحلق �ل�شماين �إىل �شاحب �حل�شاب �مل�رشيف.

�لأمو�ل  تقا�شي  يف  �حلق  �ل�شمانية  للحقوق  عاما  �شجال  �أن�شاأت  �لتي  �لدول  بع�ض  140- وتُ�شنِّف 

عادة  يكون  فالت�شجيل  �شابقا،  ُذكر  وكما  �آخر.  م�شتحق  �أي  تُ�شنِّف  مثلما  م�رشيف  ح�شاب  يف  �ملودعة 

�لدول.  تلك  �مل�شتحقات يف  �لثالثة يف  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �ملتاحة عمليا  �لوحيدة  �لطريقة 

وبالتايل، ل ميكن فيها حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف 

�حل�شاب �مل�رشيف للمانح �إل من خالل �لت�شجيل يف �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية.

�شة من قو�عد  141- وقد �بتكرت دول �أخرى لديها �شجالت عامة للحقوق �ل�شمانية جمموعة متخ�شّ

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة ت�شتند �إىل ح�شول �لد�ئن �مل�شمون على "�ل�شيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف. و�إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون هو �مل�رشف �لوديع تكون �ل�شيطرة تلقائية 

وكذلك �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وميكن لد�ئنني م�شمونني �آخرين �أن يح�شلو� على �ل�شيطرة بو�حدة 

من طريقتني، �إحد�هما �أن يحل �لد�ئن �مل�شمون حمل �ملانح يف �حل�شاب باعتباره عمياًل لدى �مل�رشف. 

لي�شت عملية  فاإنها  �لتقليدي  �لوفاء �حليازي  لرهن  �لوظيفي  �ملعادل  تن�شئ  �لطريقة  كانت هذه  ولئن 

بالن�شبة ملانح يحتاج �إىل �لو�شول دون قيود �إىل ح�شاباته يف �شياق عمله �ملعتاد. و�لبديل �لآخر، "�تفاق 

�ل�شيطرة"، هو بالتايل �لطريقة �لأكرث ��شتخد�ما يف �ملمار�شة �لعملية. وتتحقق �ل�شيطرة يف هذه �حلالة 

من خالل �تفاق بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون و�مل�رشف. وكما هي �حلال بالن�شبة لل�شيطرة �لتلقائية �لتي 

ميكن للم�رشف �لوديع ممار�شتها، ل يوؤدي �تفاق �ل�شيطرة �إىل جتميد �لأمو�ل ما مل ين�ض �تفاق �ل�شيطرة 

على ذلك. وكثري� ما ين�ض �تفاق �ل�شيطرة على عدم منع �ملانح من �لو�شول �إىل �لأمو�ل �إل �إذ� حدث 

تق�شري من �ملانح جتاه �لد�ئن �مل�شمون وكان �لد�ئن �مل�شمون قد �أ�شدر تعليماته �إىل �مل�رشف �لوديع مبنع 

ذلك �لو�شول. بيد �أنه ميكن حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بال�شيطرة يف هذه �حلالة حتى عندما 

يظل �ملانح متمتعاً بحرية �ل�شحب من �حل�شاب �إىل �أن يُخطر �لد�ئن �مل�شمون �مل�رشف بخالف ذلك.

142- ومبوجب كال �لنهجني �لعامني )�لت�شجيل �أو �ل�شيطرة( �ملعتمدين يف �لدول �لتي لديها �شجالت 

عامة للحقوق �ل�شمانية، ياأخذ من حتال �إليه �أمو�ل من ح�شاب م�رشيف مبوجب �إحالة يجريها �ملانح يف 

�شياق �لعمل �ملعتاد �لأمو�ل خال�شة من �حلق �ل�شماين. ولكن، بخالف ذلك، ترتتب على هذين �لنهجني 

�لذي  �لرتتيب  �لأولوية عموما على  تتوقف  �لأول  �لنهج  لالأولوية. ففي  بالن�شبة  للغاية  عو�قب خمتلفة 

لت به �حلقوق �ل�شمانية. وحيثما يكون �مل�رشف �لوديع د�ئنا م�شمونا �أي�شا، فاإنه ل يتمتع باأي و�شع  �ُشجِّ

ذي �أولوية كد�ئن م�شمون )رغم �أنه يتمتع عادة بحق مبوجب قو�نني �أخرى باأن يجري مقا�شة بني �أي 

مطالبات تكون لديه حيال �ملانح مبقت�شى طلب �شد�د من د�ئن م�شمون �شاحب �أ�شبقية، ويعني ذلك 

عادة �أن لـه �أولوية بحكم �لو�قع(. �أما يف �لنهج �لثاين، فيكون للم�رشف ذي �ل�شيطرة �لتلقائية �أولوية 

على �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين، با�شتثناء �لد�ئن �مل�شمون �لذي يحقق �ل�شيطرة بحلوله حمل �ملانح يف 

�حل�شاب كعميل لدى �مل�رشف.

دة ن�شبيا  143- ويتميز �لنهج �لأول بالو�شوح و�لب�شاطة، بينما يتطلب �لنهج �لثاين تطوير جمموعة معقَّ

�لأول  �لنهج  ويكفل  �لأولوية.  وتقرير  �لثالثة  �لأطر�ف  و�لنفاذ جتاه  لالإن�شاء  �ملتخ�ش�شة  �لقو�عد  من 



139 �لف�شل �لثالث-  نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�ل�شفافية بو��شطة �لت�شجيل �لعلني يف حني �أن �مل�رشف �لوديع، يف �لنهج �لثاين، لي�ض ملزما بالإف�شاء عما 

�إذ� كان قد �كت�شب حقا �شمانيا ل�شاحله �أو دخل يف �تفاق لل�شيطرة مع د�ئن م�شمون �آخر. و�لنهج �لأول 

ل مينح �مل�رشف �لوديع �متياز� عندما ميار�ض حقوقه كد�ئن م�شمون، بينما يتمتع �مل�رشف يف �لنهج 

�لثاين عموما بالأولوية على �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين. وبالإ�شافة �إىل ذلك، يتمتع �ملانح بحرية �إن�شاء 

حق �شماين ل�شالح د�ئن �آخر يف �إطار �لنهج �لأول، ولكن �مل�رشف لي�ض ملزما مبوجب �لنهج �لثاين باأن 

يدخل يف �تفاق لل�شيطرة حتى بتوجيه من �ملانح. و�أخري�، فاإن �لت�شجيل �لعمومي مبوجب �لنهج �لأول قد 

يكون �أقل تكلفة و�أقل تبديد� للوقت من �ملفاو�شات �لثالثية �لالزمة للتفاو�ض ب�شاأن �لدخول يف �تفاق 

لل�شيطرة يف �إطار �لنهج �لثاين.

144- بيد �أن �لنهج �لثاين، يف بع�ض �لنو�حي، �أكرث تدقيقا يف �لتفا�شيل �ملت�شلة بال�شو�غل �مل�رشفية 

�لعملية. فال�شيطرة �لتلقائية ل�شالح �مل�رشف �لوديع متاثل �لو�شع مبوجب قانون �ملقا�شة، �لذي ي�شمح 

للم�رشف �لوديع باأن ي�شتويف من �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب عميله وم�شتحقة بالتايل للمانح �أي مبالغ 

يكون �لعميل مدينا بها للم�رشف نتيجة دفع �ئتمان لهذ� �لعميل. �إل �أن حق �مل�رشف يف �ملقا�شة بالن�شبة 

لقرو�ض �آجلة عادة ما يبطل حاملا يتلقى �إ�شعار� باإن�شاء حق �شماين )�أو �إحالة تاّمة( ل�شالح طرف ثالث. 

وقد يُحدث ذلك �شعوبات �أمام �مل�شارف وعمالئها �لتجاريني �لذين كثري� ما يجب �أن يكونو� يف و�شع 

يتطلب منهم �لت�رشف ب�رشعة �شديدة يف معامالت متويلية موؤثرة على �حل�شابات �مل�رشفية. وقد توؤدي 

�رشورة �لتاأكد من عدم تلقي �أي �إ�شعار باإحالة تاّمة �إىل طرف ثالث �أو بحق �شماين قبل �لت�رّشف على 

�أ�شا�ض تعليمات �لعميل �إىل �لنيل من كفاءة تلك �ملعامالت. كما �أن عدم �ليقني ب�شاأن دقة توقيت تلقي 

�لإ�شعار ودفع �مل�رشف لالئتمان قد يكون مدعاة للمقا�شاة بني طرف ثالث د�ئن م�شمون �أو حمال �إليه 

و�مل�رشف. �أما مفهوم �ل�شيطرة �لتلقائية، م�شفوعا بالأولوية �ملمنوحة للم�رشف �لوديع، فيزيل م�شدر 

�ملخاطرة وعدم �ليقني هذ�.

�شلبية غري معقولة على  �آثار  �أي�شا على ما يبدو على  �ل�شيطرة ل ينطوي  ب�شاأن  �لثاين  145- و�لنهج 

�ملانح. ففي �ملقام �لأول، يجب �أن يو�فق �ملانح على �إن�شاء حق �شماين ل�شالح �مل�رشف �لوديع. ويفرت�ض 

�أن ميتنع �ملانح عن �ملو�فقة ما مل يكن �مل�رشف م�شدر� للتمويل. و�إ�شافة �إىل ذلك، ميكن تعديل قو�عد 

�لأولوية �ملت�شلة بال�شيطرة بو��شطة �تفاق تنازل عن �لأولوية يف �حلالت �لتي يكون من �لأن�شب فيها 

 كفالة منح �لأولوية �لأوىل لد�ئن م�شمون �آخر. وبافرت��ض وجود بيئة م�رشفية تناف�شية، فاإن �مل�شارف 

ل متتنع بدون �شبب معقول عن �ملو�فقة على �إنـز�ل رتبة �لأولوية )�أو على �إبر�م �تفاق �شيطرة(، حيث �إن 

للمانح د�ئما مطلق �حلرية يف نقل ح�شابه �إىل موؤ�ش�شة �أخرى.

لي�ض  �ل�شمانية،  للحقوق  عام  �شجل  يف  �لت�شجيل  مثل  �ل�شيطرة،  مفهوم  �أن  من  �لرغم  146- وعلى 

�لأطر�ف  ي�شع  ل  عموما  �ل�شفافية  نق�ض  فاإن  �لثالثة،  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �شفافة  طريقة 

�لثالثة يف مركز �أ�شو�أ من �لذي كانو� فيه. فكما لوحظ �شابقا، يكون عموما للم�رشف �لوديع مبوجب 

باأف�شلية على حقوق د�ئني  �لتز�مات يدين �ملانح بها للم�رشف  �إجر�ء مقا�ّشة لأي  �أخرى حق  قو�نني 

�ملانح �لآخرين، �مل�شمونني منهم وغري �مل�شمونني. ولأن �ملقا�شة لي�شت حقا �شمانيا فهي ل تخ�شع لأي 

�قت�شاء بالت�شجيل �لعلني. كما �أن �مل�رشف لي�ض ملزما باأن يف�شح عن حقوقه يف �ملقا�شة لأطر�ف ثالثة. 

ولذلك ل ي�شتطيع �لد�ئنون يف �لدول �لتي تعتمد �لنهج �لأول �أن يعتمدو� على بحث كامل لل�شجل حيث 

�إن �مل�رشف يجوز لـه �أن يتم�شك د�ئما بحق �لأولوية مبوجب حقه �خلا�ض يف �ملقا�شة. كما �أن من حتال 

�إليهم �أمو�ل مدفوعة من �حل�شاب بناء على تعليمات �ملانح ل يت�رشرون حيث �إنهم يح�شلون عموما على 

هذه �لأمو�ل خال�شة من �ل�شمان يف كال �لنهجني، كما لوحظ �أعاله.
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147- و�لدول �لتي �عتمدت نهج �ل�شيطرة طريقة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تعتربها عادة 

�لطريقة �حل�رشية لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف هذه �حلالة. ولكن هذ� تقييد للمرونة ل 

غ لـه، لأن �عتبار�ت �ملمار�شة �مل�رشفية �لأ�شا�شية لعتماد �ل�شيطرة، �لتي نوق�شت �أعاله، ميكن  م�شوِّ

ل حقه، بغ�ض  مر�عاتها مبنح �لد�ئن �مل�شمون �ملتمتع بال�شيطرة �أولوية على �أي د�ئن م�شمون ي�شجِّ

�لنظر عن �لرتتيب �خلا�ض بحدوث �ل�شيطرة و�لت�شجيل. ويف حني �أن هذ� �لنهج يقلل فعالية �لت�شجيل 

كطريقة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن �إمكانية �لت�شجيل �شتظل تكفل نفاذ �حلق �ل�شماين 

للد�ئن  �ملمنوحة  �خلا�شة  �لأولوية  �إن  حيث  �ملانح  �إع�شار  وممثل  �لق�شاء  بحكم  �ملانح  د�ئني  جتاه 

�مل�شمون ذي �ل�شيطرة ل ميكن �ملطالبة بها �إل جتاه د�ئنني م�شمونني �آخرين، ل جتاه جميع �ملطالبني 

�ملناف�شني.

�لنفاذ جتاه  بتحقيق  �لوديعة،  �مل�شارف  وخا�شة  �مل�شمونني،  للد�ئنني  ي�شمح  �لذي  �لنهج  148- ولأن 

�لأطر�ف �لثالثة عن طريق �حل�شول على �ل�شيطرة، يت�شق مع �لحتياجات �لعملية للم�شارف وعمالئها 

�ل�شيطرة  بقبول  �لعام،  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجل  يف  �لت�شجيل  �إىل  �إ�شافة  �لدليل،  يو�شي  �لتجاريني، 

كطريقة مميزة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف 

)�نظر �لتو�شية 49(.

 3-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه �لأطر�ف �لثالثة

149- مثلما �شبق تو�شيحه )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرتني 126 و127(، 

يجوز يف دول كثرية �إن�شاء حق �شماين يف �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل، ولكن لي�ض يف حق 

�ل�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 27(. ويف �ملقابل، 

ل ت�شمح دول �أخرى باإن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. بيد 

�أنه حتى يف �لدول �لتي تتخذ �ملوقف �ملو�شى به يف �لدليل، فاإن �لطبيعة �خلا�شة للموجود�ت �ملرهونة 

)�حلق يف تقا�شي �لعائد�ت( تدفع بالدول �إىل �تباع �شيا�شات خمتلفة �إز�ء طر�ئق حتقيق نفاذ مثل هذ� 

�حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

150- ففي بع�ض �لدول، يجوز جعل هذ� �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأكرث من طريقة 

و�حدة. فعلى �شبيل �ملثال، يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن ي�شّجل �إ�شعار� يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. 

على  �مل�شمون  �لد�ئن  يح�شل  �أن  �ل�شيطرة  بفكرة  تعرتف  �لتي  �لدول  يف  �أخرى،  ناحية  من  ويجوز، 

�ل�شيطرة بالتفاق �أو تلقائيا. ولكن من �مل�شتحيل، يف ظروف معينة، �أن يحقق �لد�ئن �مل�شمون �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة باأخذ �حليازة لأن �ملوجود�ت )�حلق يف تقا�شي �لعائد�ت مبوجب تعهد م�شتقل( لي�شت 

موجود�ت ملمو�شة )ولو �أن �لعائد�ت تكون موجود�ت ملمو�شة متى جرى دفعها(.

151- و�ل�شيطرة، يف دول �أخرى، هي �لطريقة �لوحيدة �ملعرتف بها لتحقيق نفاذ �حلق �ل�شماين يف 

حق يف �لعائد�ت مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فتتحقق �ل�شيطرة، ومن ثم �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، تلقائيا �إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون هو �ملُ�شِدر �أو �شخ�شا م�شّمى �آخر. و�إذ� كان �لد�ئن 

�مل�شمون طرفا ثالثا، ت�شتلزم �ل�شيطرة �أن يعرتف �ملُ�شِدر �أو �شخ�ض م�شّمى �آخر باأحقية �لد�ئن �مل�شمون 
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يف تقا�شي �لعائد�ت من �شحب �شليم يجريه �مل�شتفيد. ومبوجب هذ� �لنهج ل ي�شتطيع �لد�ئن �مل�شمون �أن 

يح�شل على �ل�شيطرة، ومن ثم على �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �إل �إذ� و�فق �ملُ�شِدر على �أن ي�شّدد �أي 

عائد�ت م�شحوبة على نحو �شليم �إىل �لد�ئن �مل�شمون. وتوجد �شيا�شتان لتاأييد ��شرت�ط مو�فقة �ملُ�شِدر 

لتنفيذ �ل�شد�د. �أول لأن مو�فقة �ملُ�شِدر �رشورية لتفادي �إرغامه على �لتعامل مع طرف ثالث. وثانيا لأن 

م على نحو �شليم و�أن يكون �مل�شتفيد قد و�فق  هذ� ميّكن �ملُ�شِدر من �شمان �أن يكون طلب �ل�شد�د قد ُقدِّ

على حق �لد�ئن �مل�شمون يف �أن يتقا�شى �لعائد�ت.

�آنفا )�نظر �لفقرة 150 �أعاله(، فاإن طبيعة �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت مبقت�شى  152- وكما لوحظ 

تعّهد م�شتقل، بحد ذ�تها، جتعل من غري �ملمكن حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأخذ حيازة �ل�شك �لذي يثبت �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت. بيد �أن هذ� ل يحول 

دون قيام د�ئن م�شمون باأخذ �ل�شك يف حيازته �ملادية )�لتعهد �مل�شتقل ذ�ته(. وحتى ولو �أن هذ� لن يوؤدي 

�إىل نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فحيازة �ل�شك تعطى قدر� عمليا من �حلماية للد�ئن 

�مل�شمون متى ق�شت �رشوط �لتعّهد �مل�شتقل بتقدمي م�شتند �لإثبات �ملادي للتعهد �مل�شتقل �إىل �ملُ�شِدر 

لأجل �إجر�ء �ل�شحب. وملّا كان يتعّذر على �مل�شتفيد �أن يجري �شحبا فعليا دون تعاون �لد�ئن �مل�شمون، 

فبا�شتطاعة �لد�ئن �مل�شمون �حلا�شل على �حليازة �أن يحمي نف�شه باإلز�م �مل�شتفيد باحل�شول على �إقر�ر 

ن �لد�ئن �مل�شمون من حتقيق �ل�شيطرة قبل �لتنازل  بحقوقه من �ملُ�شِدر. ومن �شاأن هذ� �لإقر�ر �أن ميكِّ

عن حيازة �ل�شك.

�مل�شتقلة �شلة هامة  و�لتعّهد�ت  �ملّتبعة يف �شناعة خطابات �لعتماد  153- وللممار�شات �ملحددة 

بالأ�شلوب �لذي ميكن به حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة بوجه عام وجتاه �ملُ�شدر 

�ل�شد�د  عن  �مل�شوؤولية  �حتمال  من  �ملُ�شدر  حماية  من  بد  ول  خا�شة.  ب�شورة  �مل�شّمى  و�ل�شخ�ض 

لد�ئن م�شمون �إذ� مل يكن �لتقدمي قد �أجري ح�شب �لأ�شول �أو �إذ� كانت �ل�رشوط �ملحددة يف �لتفاق 

د �لد�ئن �مل�شمون من حق �ملطالبة بال�شد�د حاملا يجرى �ل�شحب ب�شورة �شليمة. ولذلك  �ل�شماين جترِّ

ق  يو�شي �لدليل باأن تكون �ل�شيطرة هي �لطريقة �لوحيدة �لتي ي�شتطيع بها �لد�ئن �مل�شمون �أن يحقِّ

نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر 

�لتو�شية 50(.

 4-  نفاذ �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو موجود�ت ملمو�شة 

م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�أنه ميثل �ملوجود�ت  154- �إن �خلا�شية �لأ�شا�شية للم�شتند �لقابل للتد�ول )ك�شند �ل�شحن مثال( هي 

ر �مل�شتند على نحو �شليم، يحق حلامله �ملطالبة بحيازة تلك �ملوجود�ت  �مللمو�شة �مل�شمولة به. وعندما يُظهَّ

عند ت�شليم �مل�شتند. ولهذ� �ل�شبب، ولأنه قابل للتد�ول، فهو يتمّيز بكونه ي�شمح حلامله يف معظم �لدول 

باإن�شاء حق �شماين يف �ملوجود�ت �مل�شمولة به. وبالتايل، �إذ� كان �حلق يف �مل�شتند �لقابل للتد�ول نافذ� 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، يكون �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند نافذ� �أي�شا جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة �أثناء �لفرتة �لتي تكون فيها �ملوجود�ت م�شمولة بامل�شتند )�نظر �لتو�شية 52(.
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عام  �شجل  لديها  يوجد  �لتي  �لدول  �أنه يف  للتد�ول  �لقابل  للم�شتند  �مللمو�شة  �خلا�شية  155- وتعني 

�إما بالت�شجيل يف  للحقوق �ل�شمانية ميكن جعل حق �شماين يف �مل�شتند نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو بنقل حيازة �مل�شتند �إىل �لد�ئن �مل�شمون ما د�مت �ملوجود�ت م�شمولة 

بامل�شتند )�نظر �لتو�شية 51(.

156- ولتي�شري �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول، يو�شي �لدليل باأنه 

يجوز جعل �حلق �ل�شماين يف مثل هذه �ملوجود�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إما بالت�شجيل يف �شجل 

�حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو بنقل حيازة �مل�شتند �أثناء �لفرتة �لتي تكون فيها �ملوجود�ت م�شمولة بامل�شتند 

)�نظر �لتو�شيتني 51 و52(. 

157- ويف �ملمار�شة �لعملية قد ي�شطر �لد�ئن �مل�شمون �إىل �أن يتخلى عن حيازة �مل�شتند لتمكني �ملانح 

من �لتعامل باملوجود�ت يف �شياق عمله. ويوؤدي ذلك عادة �إىل �نق�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �إّل �إذ� 

كان �لد�ئن �مل�شمون قد حّقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل �أي�شا. وبع�ض �لدول تتيح 

للد�ئن �مل�شمون �ل�شتفادة من مهلة زمنية موؤقتة للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا )مدة 15 �أو 20 يوما 

على �شبيل �ملثال( عقب �لتخلي عن حيازة �مل�شتند، لتمكني �ملانح من بيع �ملوجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند 

�لقابل للتد�ول �أو �إبد�لها �أو حتميلها �أو تفريغها �أو �لتعامل بها بطريقة �أخرى. وهذ� �لنفاذ �لتلقائي 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة ل يتوقف على حتقيق �لد�ئن �مل�شمون مرة �أخرى �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل 

�نتهاء �لفرتة. وبالتايل، يكون �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه حقوق �لأطر�ف �لثالثة �لتي تن�شاأ �أثناء �لفرتة 

�ملوؤقتة )ولكن لي�ض بعدها( حتى �إذ� مل يُجعل �حلق �ل�شماين نافذ� بطريقة �أخرى جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

قبل �نتهاء �لفرتة. ويت�شق هذ� �لنهج مع �لطابع �لق�شري �لأمد عادة للمعامالت �لتمويلية �لقائمة على 

موجود�ت ميثلها م�شتند قابل للتد�ول، و�لتي تنطوي عادة على متويل يف �إطار بيع دويل لب�شاعة بني 

�شانع �أو منتج �أويل يف �إحدى �لدول وم�شرت باجلملة يف دولة �أخرى. ويف �ل�شياق �ملعتاد لالأحد�ث يكون 

�لد�ئن �مل�شمون يف هذ� �لنوع من �ملعامالت قد تلقى �ل�شد�د قبل �نتهاء �لفرتة ول ي�شرتد �أبد� حيازة 

�مل�شتند �لقابل للتد�ول. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 53(.

158- ولكن جتدر مالحظة �أنه، يف هذه �لدول، كي يوجد هذ� �لنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�لطرفني(.  نافذ� بني  �ل�شماين  �لتفاق  �أن يكون  )�أي يجب  �أبرم  �ل�شماين قد  �لتفاق  �أن يكون  يجب 

فلناأخذ �حلالة �لتي يكون قد �أن�شئ فيها حق �شماين يف م�شتند قابل للتد�ول باتفاق �شفوي م�شحوباً 

بنقل حيازة �مل�شتند �إىل �لد�ئن �مل�شمون. ونقل �حليازة لي�ض جمّرد طريقة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة، بل �إنه عن�رش �رشوري لإن�شاء �حلق �ل�شماين باتفاق �شفوي. ولكن حيثما ل ين�شاأ �حلق �ل�شماين 

بنقل �حليازة تكون �لكتابة �رشورية. ومن ثم �إذ� تخلّى �لد�ئن �مل�شمون عن �حليازة موؤقتا فيما بعد فاإن 

ذلك لن يوؤدي �إىل �لنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إّل �إذ� كانت هناك كتابة تكفي لكفالة ��شتمر�ر 

وجود �حلق �ل�شماين بني �لطرفني )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 33-30، 

و�لتو�شية 15(.

جيم-  التو�سيات 53-29

الغر�ض

لرتتيب  �أ�شا�ض  و�شع  هو  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شماين  �حلق  بنفاذ  �ملتعلقة  �لأحكام  من  �لغر�ض 

�لأولويات على نحو قابل للتنبوؤ به ومن�شف وناجع، من خالل:
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)�أ( �قت�شاء �لت�شجيل ك�رشط م�شبق لنفاذ �حلّق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ما مل تكن �ل�شتثناء�ت 

من �لت�شجيل وبد�ئله منا�شبة يف �شوء �لعتبار�ت �ملقابلة �ملتعلقة بال�شيا�شات �لتجارية؛

)ب( �إن�شاء �إطار قانوين ل�شتحد�ث نظام �شجل عمومي يكون ب�شيطا وناجع �لتكلفة وفّعال لت�شجيل 

�لإ�شعار�ت �ملتعلّقة باحلقوق �ل�شمانية، ودعم ذلك �لنظام.

1- تو�سيات عامة

حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

29- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلّق �ل�شماين ل يكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل �إذ� �أُن�شئ و�تُبعت 

يف حتقيق نفاذه جتاه تلك �لأطر�ف �إحدى �لطر�ئق �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 32 �أو 34 �أو 35.

نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �ملانح عندما ل يكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة

30- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين �لذي �أُن�شئ يكون نافذ� بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون حتى 

و�إن مل يكن نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

��شتمر�ر �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بعد نقل �ملوجود �ملرهون

يظل �حلق  �ل�شماين يف موجود مرهون،  نقل حق غري �حلق  بعد  �أنه،  �لقانون على  ين�ض  �أن  31- ينبغي 

تن�ض  ما  با�شتثناء  للموجود،  ر�هنا  �لنقل  وقت  �لثالثة  �لأطر�ف  �لنافذ جتاه  �ملرهون  �ملوجود  �ل�شماين يف 

عليه �لتو�شيات 79-81 )�لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين(، ويظل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شية 65.

�لت�شجيل كطريقة عامة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�إ�شعار  ل  �ُشجِّ �إذ�  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  يكون  �ل�شماين  �أن �حلق  �لقانون على  ين�ض  �أن  32- ينبغي 

�إليه يف �لتو�شيات 54-75 )�لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام  بخ�شو�شه يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �مل�شار 

�ل�شجل(.

33- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ت�شجيل �لإ�شعار ل ين�شئ حقا �شمانيا ولي�ض �رشوريا لإن�شاء حق �شماين.

�لطر�ئق �لبديلة عن �لت�شجيل لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�ل�شتثناء�ت منه

34- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ميكن جعل �حلق �ل�شماين �أي�شا نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باإحدى �لطر�ئق �لبديلة �لتالية:

 '1' يف �ملوجود�ت �مللمو�شة، بحيازتها من جانب �لد�ئن �مل�شمون، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه 

يف �لتو�شية 37؛

�ض �أو نظام   '2' يف �ملوجود�ت �ملنقولة، �لتي تكون �حلقوق فيها خا�شعة لنظام ت�شجيل متخ�شّ

�أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة �مللكية، على  �شهاد�ت ملكية، بالت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض 

�لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 38؛

 '3' يف ملحق مبوجود�ت منقولة، تكون �حلقوق فيه خا�شعة لنظام ت�شجيل متخ�ش�ض �أو نظام 

�أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة �مللكية، على  �شهاد�ت ملكية، بالت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض 

�لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 42؛

 '4' يف ملحق مبمتلكات غري منقولة، بالت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، على �لنحو 

�ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 43؛
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�أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، بال�شيطرة، على �لنحو �ملن�شو�ض   '5' يف حقٍّ يف تقا�شي 

عليه يف �لتو�شية 49؛

 '6' يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول، بحيازة �لد�ئن �مل�شمون للم�شتند، 

على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيات 51-53؛

)ب(  يكون �حلق �ل�شماين نافذ� تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة:

 '1' يف �لعائد�ت، �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيتني 39 و40؛

 '2' يف ملحق مبوجود�ت منقولة، �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي ت�شبح ملحقة 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �أن ت�شبح ملحقا، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 41؛

زة �أو �ملمزوجة نافذ� جتاه   '3' يف كتلة �أو منتٍَج، �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملجهَّ

يف  عليه  �ملن�شو�ض  �لنحو  على  �ملنتج،  �أو  �لكتلة  من  جزء�  ت�شبح  �أن  قبل  �لثالثة  �لأطر�ف 

�لتو�شية 44؛

 '4' يف �ملوجود�ت �ملنقولة، لدى حدوث تغيري يف مكان �ملوجود�ت �أو �ملانح لي�شبح �ملكان هو 

هذه �لدولة، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 45؛

)ج( يكون �حلق �ل�شماين يف حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول 

�أو موجود غري ملمو�ض �آخر �أو �لوفاء به على نحو �آخر، نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �لنحو �ملن�شو�ض 

عليه يف �لتو�شية 48.

طريقة حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة

�ل�شماين يف  �لتو�شية 48، ل ي�شبح �حلق  با�شتثناء ما تن�ض عليه  �أّنه،  �لقانون على  �أن ين�ض  35- ينبغي 

حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل بال�شيطرة، على �لنحو 

�ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 50.

�ختالف طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة باختالف �أنو�ع �ملوجود�ت

36- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه يجوز ��شتخد�م طر�ئق خمتلفة من �أجل حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين 

يف �أنو�ع خمتلفة من �ملوجود�ت �ملرهونة جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �شو�ء �أكانت �أم مل تكن تلك �ملوجود�ت مرهونة 

عمال بنف�ض �لتفاق �ل�شماين.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �حليازة

37- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه يجوز جعل �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة عن طريق �لت�شجيل على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 32، �أو عن طريق حيازة �لد�ئن �مل�شمون 

لتلك �ملوجود�ت.

�ض �أو نظام �شهاد�ت  نفاذ �حلق �ل�شماين يف موجود�ت منقولة تخ�شع �حلقوق فيها لنظام ت�شجيل متخ�شّ

ملكية جتاه �لأطر�ف �لثالثة

فيها خا�شعة  تكون �حلقوق  منقولة  �ل�شماين يف موجـــــود�ت  �أّن �حلق  �لقانون على  ين�ض  �أن  38- ينبغي 

�ض �أو للتاأ�شـــري ب�شــاأنها عـــلى �شـــــهادة مـــلكية مبوجب قانون �آخر، يجوز جعله نافذ�  للت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

جتاه �لأطر�ف �لثالـــثة بو��شــطة �لت�شجيل على �لنـــحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتـــو�شية 32، �أو بو��شطة ما يلي:

�ض؛ �أو )�أ( �لت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�شّ

)ب( �لتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة �مللكية.
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نفاذ �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة

39- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف موجود�ت مرهونة نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة، يكون �حلق �ل�شماين يف �أي عائد�ت من هذه �ملوجود�ت �ملرهونة )مبا فيها �أي عائد�ت من �لعائد�ت( 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا عندما تن�شاأ �لعائد�ت، �رشيطة �أن تكون �لعائد�ت مو�شوفة بطريقة عامة 

يف �إ�شعار م�شّجل �أو �أن تكون �لعائد�ت موؤّلفة من نقود �أو م�شتحقات �أو �شكوك قابلة للتد�ول �أو حقوق يف 

تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف.

�إذ� كانت �لعائد�ت غري مو�شوفة يف �لإ�شعار �مل�شجل وفقا ملا تن�ض  �أنه،  40- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على 

عليه �لتو�شية 39 ومل تكن موؤلفة من نقود �أو م�شتحقات �أو �شكوك قابلة للتد�ول �أو حقوق يف تقا�شي �أمو�ل 

مودعة يف ح�شاب م�رشيف، ظّل �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة [ملدة زمنية ق�شرية 

يتعنّي حتديدها] من �لأيام بعد ن�شوء �لعائد�ت. �أما �إذ� ُجعل �حلق �ل�شماين يف مثل هذه �لعائد�ت نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة باإحدى �لطر�ئق �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 32 �أو 34 قبل �نق�شاء تلك �ملدة، ظّل �حلق �ل�شماين 

يف هذه �لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بعد ذلك دون �تخاذ �أي �إجر�ء �إ�شايف.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحق تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة

41- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف موجود�ت ملمو�شة نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف �لوقت �لذي ت�شبح فيه تلك �ملوجود�ت ملحقا، يظل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

بعد ذلك.

�ض ونظام �شهاد�ت ملكية  نفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحق يخ�شع �حلق �ل�شماين فيه لنظام ت�شجيل متخ�شّ

جتاه �لأطر�ف �لثالثة

42- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف ملحق مبوجود�ت منقولة يكون �حلق �ل�شماين فيه 

خا�شعا للت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض �أو للتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية مبوجب قانون �آخر، يجوز جعله 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائيا على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 41 �أو بو��شطة ما يلي:

�ض؛ �أو )�أ( �لت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�شّ

)ب( �لتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة �مللكية.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة جتاه �لأطر�ف �لثالثة

43- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة يجوز جعله نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة تلقائيا على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 41 �أو بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات 

غري �ملنقولة.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف كتلة �أو ُمنتج تلقائيا جتاه �لأطر�ف �لثالثة

44- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف موجود�ت ملمو�شة نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة عندما ي�شبح جزء� من كتلة �أو ُمنتج، فاإن �حلق �ل�شماين �لذي ميتد �إىل �لكتلة �أو �ملنتج، على �لنحو 

�لأطر�ف  نافذ� جتاه  يكون  �ل�شماين(،  �إن�شاء �حلق  ب�شاأن  �لر�بع  )�لف�شل  �لتو�شية 22  �ملن�شو�ض عليه يف 

�لثالثة دون �تخاذ �أي �إجر�ء �إ�شايف.

��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة لدى �نتقال �ملكان �إىل هذه �لدولة

45- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف موجود مرهون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�أو مكان �ملانح )�أيهما يحّدده �لقانون �ملنطبق  مبوجب قانون �لدولة �لتي يوجد فيها مكان �ملوجود �ملرهون 
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نافذ� جتاه  يظل  �ل�شماين  �حلق  فاإن  �لدولة،  �إىل هذه  �ملكان  ذلك  و�نتقل  �لقو�نني(  تنازع  �أحكام  مبقت�شى 

�لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون هذه �لدولة [ملدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام بعد �لنتقال. و�إذ� 

��شتوفيت مقت�شيات قانون هذه �لدولة جلعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل نهاية تلك �ملدة، 

فاإن �حلق �ل�شماين يظل بعد ذلك نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون هذه �لدولة. ولأغر��ض �أي قاعدة 

من قو�عد هذه �لدولة يكون فيها وقت �لت�شجيل �أو غريه من طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أمر� 

يعتّد به يف حتديد �لأولوية، يكون ذلك �لوقت هو �لوقت �لذي حتّقق فيه �لت�شجيل �أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة مبوجب قانون �لدولة �لتي كان يوجد فيها مكان �ملوجود�ت �ملرهونة �أو مكان �ملانح قبل �نتقال مكانهما 

�إىل هذه �لدولة.

��شتمر�رية نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة لدى تغري طريقة �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

46- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة يكون م�شتمر� ب�رشف �لنظر 

عن تغيري �لطريقة �لتي يُجعل بها نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �رشيطة �أل تكون هناك �أي فرتة يكون فيها 

�حلق �ل�شماين غري نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

�نقطاع �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو �نق�شاء �شالحية �لت�شجيل �مل�شبق

47- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� ُجعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة ووجدت لحقا 

فرتة ل يكون �حلق �ل�شماين نافذ� فيها جتاه �لأطر�ف �لثالثة، جاز �إعادة �إن�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. 

ويف تلك �حلالة يبد�أ �رشيان �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة من وقت �إعادة �إن�شائه. وباملثل، �إذ� �نق�شت على 

�لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 69 )�لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل( �شالحية ت�شجيل �أُجري قبل �إن�شاء 

�حلق �ل�شماين على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 67، جاز �إعادة �إن�شاء ذلك �لت�شجيل. ويف تلك �حلالة 

يبد�أ �رشيان �لت�شجيل من �لوقت �لذي يُ�شجل فيه �لإ�شعار �جلديد ب�شاأن �حلق �ل�شماين.

2- تو�سيات تخ�ض موجودات معّينة

نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو �أي موجود 

غري ملمو�ض �آخر جتاه �لأطر�ف �لثالثة

48- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو �أي موجود 

غري ملمو�ض �آخر م�شمول بهذ� �لقانون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن ذلك �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

ميتد �إىل �أي حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د �مل�شتحق �أو �ل�شك �لقابل للتد�ول �أو �ملوجود غري �مللمو�ض 

�لآخر �أو �لوفاء به على نحو �آخر، دون �أن يتخذ �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون �إجر�ء �آخر. و�إذ� كان �حلق �ل�شخ�شي 

�أو حق �مللكية تعّهد� م�شتقال فاإن نفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة ميتد تلقائيا �إىل �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت 

�ملتاأتية مبقت�شى �لتعهد �مل�شتقل )ولكن، وفق ما تن�ض عليه �لفقرة �لفرعية )ب( من �لتو�شية 25 يف �لف�شل 

�لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، ل ميتد �حلق �ل�شماين �إىل �حلق يف �ل�شحب مبقت�شى �لتعّهد �مل�شتقل(. 

ول مت�ض هذه �لتو�شية بحق يف ممتلكات غري منقولة يكون، مبوجب قانون �آخر، قابال للنقل على نحو منف�شل 

عن م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول �أو موجود غري ملمو�ض �آخر قد ي�شمنه.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف جتاه �لأطر�ف �لثالثة

49- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف يجوز 

جعله نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 32 �أو بو��شطة 

ح�شول �لد�ئن �مل�شمون على �ل�شيطرة فيما يتعلق بحق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف.
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نفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه �لأطر�ف �لثالثة

50- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شية 48، ل يجوز جعل �حلق �ل�شماين يف 

�حلق يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل بو��شطة ح�شول 

�لد�ئن �مل�شمون على �ل�شيطرة فيما يتعلق باحلق يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى �لتعّهد �مل�شتقل.

نفاذ �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود�ت ملمو�شة م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة

51- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول، يجوز جعله نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة بو��شطة �لت�شجيل على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 32 �أو بحيازة �لد�ئن �مل�شمون هذ� �مل�شتند.

52- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة فاإن �حلق �ل�شماين �ملقابل لـه يف �ملوجود�ت �مل�شمولة بهذ� �مل�شتند يكون نافذ� �أي�شا جتاه �لأطر�ف 

هذه  �ل�شماين يف  �حلق  جعل  يجوز  موجود�ت،  للتد�ول  قابل  م�شتند  فيها  ي�شمل  �لتي  �لفرتة  ويف  �لثالثة. 

�ملوجود�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بحيازة �لد�ئن �مل�شمون هذ� �مل�شتند.

53- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

يتعنّي  ق�شرية  زمنية  [ملدة  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  يظل  �مل�شتند  هذ�  �مل�شمون  �لد�ئن  بحيازة  �لثالثة 

حتديدها] من �لأيام بعد �أن يتم �لتنازل عن ذلك �مل�شتند ل�شالح �ملانح �أو �شخ�ض �آخر لغر�ض بيع �ملوجود�ت 

�مل�شمولة بامل�شتند �لقابل للتد�ول �أو ��شتبد�لها �أو حتميلها على و�شيلة نقل �أو �إنز�لها منها �أو �لت�رشف فيها 

بطريقة �أخرى يف نهاية �ملطاف.
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رابعا- نظام ال�سجل

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

لأي  رئي�شي  �ملنقولة هدف  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  �حلقوق  ب�شاأن  و�ل�شفافية  �ليقني  تعزيز  1- �إن 

نظام ع�رشي للمعامالت �مل�شمونة. وما من �شيء �أكرث �أهمية لتحقيق هذ� �لهدف من و�شع نظام �شجل 

�ض �لدليل  يكون عاما وقائما على �لإ�شعار )�نظر �لتو�شية 1، �لفقرة �لفرعية )و((. ولهذ� �ل�شبب، يُكرِّ

ف�شال باأكمله لو�شع �أف�شل ت�شميم لنظام �ل�شجل وتنظيمه وتفا�شيله �لت�شغيلية. ومن �لناحية �لتاريخية، 

�أن  �ملنقولة. غري  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  لإثبات �حلقوق  �لأ�شا�شية  �لآلية  �لفعلية هي  �حليازة  كانت 

�لدول و�شعت، مع مرور �لوقت، �آليات �أخرى لإثبات هذه �حلقوق وت�شجليها. و�عتمد بع�ض �لدول على 

حفظ �شجالت خا�شة، من خالل مكتب توثيق على �شبيل �ملثال، بينما و�شعت دول �أخرى نُظم �شجالت 

عمومية تخ�ض موجود�ت بعينها. وملا ز�د عدد �ملعامالت �لتي تت�شمن تفكيك �مللكية وحيازة موجود�ت 

منقولة )مثل عقود �لإيجار و�لقرو�ض و�لبيع مع �لحتفاظ بحق �مللكية(، و�ت�شعت �ملن�شاآت و�أ�شبحت تَُدر 

موجود�ت غري ملمو�شة وت�شتخدمها، كان على �لدول �أن ت�شتحدث �آليات ت�شجيل �أخرى لإ�شهار �حلقوق 

�ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة.

�إىل  يهدف  �لتي  �لأغر��ض  على  كبري  حد  �إىل  �لت�شغيلية  و�شماته  �ل�شجل  نظام  ت�شميم  2- ويعتمد 

حتقيقها. ولي�ض هناك �ت�شاق بني �لدول ب�شاأن تلك �لأغر��ض. في�شعى بع�ض �لدول، على �شبيل �ملثال، 

يُ�شّوغ  ما  �لقيمة  من  ولها  طويلة  فرتة  تدوم  �لتي  �ملنقولة  �ملوجود�ت  �أ�شناف  ملكية  حق  ت�شجيل  �إىل 

�ل�شتثمار يف �إن�شاء �شجل وت�شغيله. وتن�شئ دول �أخرى �شجالت ذ�ت نطاق �أ�شيق ولأغر��ض حمدودة، مثل 

�ل�شجالت �خلا�شة باحلقوق �ل�شمانية فقط، فترتك بذلك م�شاألة �إثبات حق �مللكية لأدلة غري مقيَّدة يف 

تلك �ل�شجالت �لعمومية.

3- ويركز �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية �ملو�شى به يف �لدليل على ت�شجيل معلومات عن �حلقوق 

�أهد�ف  ثالثة  �إىل حتقيق  ي�شعى  فهو  وبالتايل،  �ملنقولة.  �ملوجود�ت  �ملحتملة يف  �أو  �لقائمة  �ل�شمانية 

رئي�شية. �أولها، �أن �لت�شجيل يتيح للد�ئنني �مل�شمونني �شبيال عموميا جلعل �حلقوق �ل�شمانية نافذة جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة يف جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة، با�شتثناء �حلق يف تقا�شي عائد�ت مبقت�شى تعهد 

م�شتقل. وثانيها، �أن �لت�شجيل يوفر لالأطر�ف �لثالثة م�شدر� مو�شوعيا للمعلومات ب�شاأن ما �إذ� كانت 

�لت�شجيل ي�شهم يف جعل ترتيب  �أن  �ملوجود�ت �لتي يف حيازة مانح ما خا�شعة حلق �شماين. وثالثها، 

�لأولوية فعال ومن�شفا باإيجاد �شند مرجعي زمني ميكن �لتحقق من �شحته على نحو مو�شوعي لتطبيق 

قو�عد �لأولوية على �أ�شا�ض وقت �لت�شجيل.

يو�شي  �لتي  �لرئي�شية  �لطريقة  هو  �لعام  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجل  يف  �إ�شعار  ت�شجيل  �أن  4- ورغم 

بها �لدليل لنفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن جمرد �لت�شجيل ل ي�شفر عن �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة ولي�ض �رشطا م�شبقا لإن�شاء حق �شماين )�نظر �لتو�شيات 13 و14 و33(. وعلى �لنحو 
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�لثالثة )�نظر �لفقرتني 35 و36(،  �ملبنّي يف �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

ل يتحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل عند �إمتام �لت�شجيل و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين، على حد �شو�ء. ولكن ينبغي مالحظة �أنه مبقت�شى �لتو�شيات �لو�ردة يف هذ� �لف�شل، يجوز 

ت�شجيل �لإ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام قبل �إبر�م �لتفاق �ل�شماين �أو �إن�شاء �حلق �ل�شماين 

)�نظر �لتو�شية 67(.

يف  �إليه  �مل�شار  �ل�شماين  باحلق  �ل�شمني"  بـ"�لإخطار  يعرف  ما  على  �لت�شجيل  ينطوي  5- ول 

�لإ�شعار. ومبد�أ �لإخطار �ل�شمني ل تكون لـه �أهمية �إل يف نظام لالأولويات ي�شمح لالأطر�ف �لثالثة 

ذلك،  ومع  منه.  خال�شة  �ملرهونة  �ملوجود�ت  باأخذ  �شماين  بحق  فعلية  معرفة  لديها  لي�شت  �لتي 

فبمقت�شى قو�عد �لأولوية �لقائمة على �لت�شجيل �لتي ترد مناق�شتها يف �لف�شل �خلام�ض من �لدليل، 

)�نظر  �لأولوية  لتقرير  �أهمية  م�شبق  �شماين  حق  بوجود  �لفعلية  �ملناف�ض  �ملطالب  ملعرفة  تكون  ل 

�لتو�شية 93(.

6- وتُ�شتعر�ض يف خمتلف �أبو�ب هذ� �لف�شل �ل�شمات �ملعّينة �لتي مُتّيز �شجال عاما ع�رشياً للحقوق 

يف  وتُ�شتعر�ض  وت�شغيله.  �ل�شجل  ذلك  بهيكل  �ملتعلقة  �لعتبار�ت  يتناول  �ألف-2  فالباب  �ل�شمانية. 

�لبابني �ألف-3 و�ألف-4 �مل�شائل �ملت�شلة باأمن ما يُدرج يف �ل�شجل من بيانات و�شالمتها و�لتعويل عليها. 

�لأبو�ب من  �ل�شجل. وتنظر  تُقيَّد يف  �أن  �لتي يجوز  �لإ�شعار �ملطلوبة  �ألف-5 حمتويات  �لباب   ويناق�ض 

بالت�شجيل  و�لإذن  �لنفاذ  ووقت  �مل�شبق  بالت�شجيل  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  �ألف-9، يف عدد من  �إىل  �ألف-6 

وتعديل �لت�شجيل و�إلغائه. ويجري �لنظر باإيجاز يف �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة يف �لباب �ألف-10. ويُختتم 

دة ب�شاأن ت�شميم وت�شغيل �شجل عام للحقوق  �لف�شل �لر�بع، يف �لباب باء، مبجموعة من �لتو�شيات �ملحدَّ

�ل�شمانية، ت�شتهدف كفالة ب�شاطة عمليتي �لت�شجيل و�لبحث وكفاءتهما و�إتاحتهما. ويجري تناول م�شاألة 

�لدولة �لتي ينبغي �أن يُجرى فيها �لت�شجيل يف حالة �ملعامالت �ملنطوية على عن�رش عابر للحدود يف 

�لف�شل �لعا�رش ب�شاأن تنازع �لقو�نني.

2-  �لإطار �لت�شغيلي لل�شجل

)�أ( ��شتعر��ض عام

7- ل يوجد لدى معظم �لدول �شجل مركزي �شامل للحقوق �ل�شمانية يف جميع �أنو�ع �ملوجود�ت 

 � تغريُّ �ملنقولة  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  للحقوق  �شجل عام  �إن�شاء نظام  يُ�شّكل  وبالتايل، قد  �ملنقولة. 

مهّما. ويوجد لدى بع�ض �لدول �شجالت تقيد حق ملكية موجود�ت معّينة �أو رهونا عليها، مثل �شجالت 

�ل�شفن و�لطائر�ت و�ملركبات �لآلية. وو�شعت دول �أخرى �شجالت متعددة بناء على نوع �ملوجود�ت �أو 

ل �لوثائق �ملعّينة �لتي تن�شئ �حلق �ل�شماين �أو تُرَفق  نوع �ملانح �أو نوع �لد�ئن. وتطلب عدة دول �أن ت�شجَّ

بطلب �لت�شجيل.

8- ويختلف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �ملو�شى به يف �لدليل �ختالفا كبري� عن �أمثلة �ل�شجالت 

�لقائمة �لتي ورد ذكرها للتو. فهو ين�شئ، �أول، �شجال مركزيا وحيد� لت�شجيل جميع �حلقوق �ل�شمانية يف 

كل �أنو�ع �ملوجود�ت �ملنقولة. وثانيا، فاإن �لت�شجيل يُجرى بتقدمي �إ�شعار ب�شيط ل يت�شمن �شوى �لتفا�شيل 

�لأ�شا�شية من �لتفاق �ل�شماين؛ ول يُ�شرتط �أن يقدم �شاحب �لت�شجيل �لوثائق �ل�شمانية �لأ�شا�شية �أو �أن 

يقدم، على نحو �آخر، �أدلة على وجودها. وبالتايل، فاإن هذ� �لنوع من �ل�شجالت ميثِّل جهد� يُبذل ملعاجلة 

�أوجه �لق�شور و�لتكاليف وحالت �لتاأخري �ملرتتبة على تنوع �لنهوج وتعدد �ل�شجالت.
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)ب( �لتثقيف و�لتدريب �لعامان

9- �إن حد�ثة عهد �لعديد من �لدول بال�شجالت �لعامة للحقوق �ل�شمانية توحي باأن عليها �تخاذ 

�خلطو�ت �لالزمة لكي تكفل تعريف �لدو�ئر �لتجارية و�لقانونية بوجود �ل�شجل و�لآثار �ملو�شوعية 

�ملرتتبة على �لت�شجيل قبل دخول قانون �إن�شائه حيز �لنفاذ بوقت كاف. ومن �لأ�شا�شي بالقدر نف�شه 

عمالء  �إىل  و�لبحث  �لت�شجيل  لعمليتي  �لإجر�ئية  �للوج�شتيات  ب�شاأن  و��شحة  م�شورة  تقدمي  �شمان 

�ل�شجل �ملحتملني، وذلك مثال من خالل ن�رش مبادئ توجيهية وممار�شات �إر�شادية )من �لناحية �ملثلى 

ب�شكليها �ملطبوع و�لإلكرتوين( وتوفري دور�ت �إعالمية مبا�رشة ودور�ت تدريبية. وبالرغم من �أن �ل�شلطة 

�حلكومية ذ�ت �ل�شلة �شت�شطلع يف �لغالب بدور قيادي فيما يتعلق بتنظيم �لتثقيف و�لإر�شاد �لعامني، 

�ملبادر�ت  هذه  �أن  �ملوؤكد  ومن  �لعون.  لتقدمي  و�لتجارية  �لقانونية  �لدو�ئر  خرب�ت  ��شتنفار  ميكن 

�شنَّت  �أن  �شبق  �لتي  �لدول  �ملن�شورة يف  و�ملو�د  �لتنفيذ  تو�فر مناذج  لن متثل عبئا مفرطا يف �شوء 

�إ�شالحات مماثلة.

)ج( مفهوم ت�شجيل �لإ�شعار

�أمناطا عديدة  �ل�شنني  �لدول على مد�ر  و�شعت  �أعاله(،  و8   7 �لفقرتني  )�نظر  �آنفا  ُذكر  10- مثلما 

نظام  باأنه  و�شفه  ما ميكن  �شيوعا  �لأمناط  �أكرث  ومن  �ملنقولة.  �ملوجود�ت  لت�شجيل  �لنظم  خمتلفة من 

ت�شجيل حق �مللكية. وي�شتهدف هذ� �لنوع من �ل�شجالت ت�شجيل حقوق �مللكية، و�أحيانا ت�شجيل �لرهون 

و�شائر �ملعامالت �لتي توؤثر يف حق ملكية موجود�ت منقولة معّينة، مثل �ل�شفن. ووظيفة �شجل حق �مللكية 

هي توفري معلومات �إيجابية عن �حلالة �لر�هنة حلقوق �مللكية يف موجود�ت معينة. وبغية �شون �شالمة 

�أو  �مللكية  �لفعلي حلق  �لنقل  م�شتند�ت  بتقدمي  �لت�شجيل  �شاحب  يطالَب  ما  عادة  �مللكية،  حق  �شجل 

ل. ق عليه لتلك �مل�شتند�ت ليفح�شها �مل�شجِّ �ض موثَّق �أو م�شدَّ م�شتند�ت �ل�شمان �أو ملخَّ

كان  و�إن  �لذي،  �ل�شمانية  �حلقوق  وثائق  ت�شجيل  نظام  ي�شمى  قد  ما  �لدول  من  عدد   11- و�أن�شاأ 

ل حق ملكية �ملوجود�ت �ملنقولة، يُ�شّكل دليال على وجود �أدو�ت �شمان معّينة. وغالبا ما يكون  ل ي�شجِّ

�أو منط و�شيلة  �لد�ئن  �أو  �ملانح  �أو  بناء على �ملوجود�ت  �لنمط،  لدى �لدول �شجالت متعددة من هذ� 

�ل�شمان �مل�شتخدمة. غري �أن �لدول تُوّحد، يف بع�ض �لأحيان، �شجالت �حلقوق �ل�شمانية. و�شو�ء كانت 

ل  م�شجِّ �إىل  م  تُقدَّ �لفعلية  �ل�شمان  م�شتند�ت  فاإن  و�حد،  �شجل  هناك  كان  �أو  متعددة  �ل�شجالت  هذه 

ليفح�شها ثم ي�شدر �شهادة �لت�شجيل �لتي ت�شكل قرينة على �لأقل )�إن مل تكن دليال قاطعا( على وجود 

�حلق �ل�شماين.

مفهوم  �إىل  �لدليل  يف  به  �ملو�شى  �ل�شمانية  للحقوق  �لعام  �ل�شجل  ي�شتند  �لنظم،  هذه  12- وبعك�ض 

ت�شجيل �لإ�شعار. ويف نظام ت�شجيل �لإ�شعار، ل ي�شرتط ت�شجيل م�شتند�ت �ل�شمان �لأ�شا�شية، ول حتى �أن 

ل لفح�شها. وبدل من ذلك، يكتفي يف �لت�شجيل بتقدمي �إ�شعار ل يت�شمن �إل �لتفا�شيل  م �إىل �مل�شجِّ تُقدَّ

�ملوجود�ت  و�أو�شاف  )ب(  �لطرفني؛  هوية  )�أ(  وهي:  �إليه  ي�شري  �لذي  �ل�شماين  �حلق  عن  �لأ�شا�شية 

�ملرهونة؛ )ج( و�حلد �لأق�شى للمبلغ �لذي مُينح �ل�شمان مبوجبه �عتماد� على �شيا�شة كل دولة، و�ملدة 

�ملطلوبة للت�شجيل )�نظر �لتو�شية 57(.

13- ويتيح ت�شجيل �لإ�شعار مز�يا عديدة. فهو يب�شط عملية �لت�شجيل �إىل حد كبري، كما يخفف �إىل �أدنى 

حد من �أعباء �لإد�رة و�حلفظ �لو�قعة على عاتق نظام �ل�شجل. و�إ�شافة �إىل ذلك، فاإن �أ�شحاب �لت�شجيل 

يُعَفون من �لتاأخري و�لتكلفة �لناجتني عن �رشورة تقدمي �أدلة على وثائق �ل�شمان �لأ�شا�شية. وف�شال عن 
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ذلك، يُعفى �ل�شجل من �حلاجة �إىل توفري مر�فق حلفظ تلك �لوثائق وت�شغيل موظفني لفح�شها. كما 

يُقلَّ�ض �إىل حد كبري �حتمال وجود �أخطاء يف �ل�شجل وما ينتج عن ذلك من م�شوؤولية عليه. وعالوة على 

ذلك، فحيث �إن �لإ�شعار ل يلزم �أن يت�شمن �إل �لتفا�شيل �لأ�شا�شية، ف�شي�شهل بكثري �إن�شاء مدخل �إلكرتوين 

لت�شجيل هذه �لبيانات، بدل من �ل�شطر�ر �إىل تقدمي �لإ�شعار يف �إطار نظام ورقي �أقل كفاءة من حيث 

�لوقت و�لتكلفة. و�أخري�، فاإن ت�شجيل �إ�شعار بدل من وثيقة كاف بالنظر �إىل �لنتائج �لقانونية �ملرتتبة 

على �لت�شجيل، �أي �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بدل من �إن�شاء حق �شماين )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 2-7، و�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�لفقر�ت 8-6(.

14- و�ل�شجالت �لقائمة على مفهوم ت�شجيل �لإ�شعار توجد يف عدد متز�يد من �لدول وحظيت �أي�شا 

�ملعامالت  ب�شاأن  و�لتعمري  لالإن�شاء  �لأوروبي  للم�رشف  �لنموذجي  �لقانون  )�نظر  كبري  دويل  بتاأييد 

�مل�شمونة،  �ملعامالت  ب�شاأن  �لأمريكية  �لدول  ملنظمة  �لنموذجي  �لأمريكية  �لبلد�ن  وقانون  �مل�شمونة، 

ودليل �شجالت �ملمتلكات �ملنقولة مل�رشف �لتنمية �لآ�شيوي، و�تفاقية �ل�شمانات �لدولية على �ملعّد�ت 

 ومت�شيا مع 
)1(

�ملنقولة و�لربوتوكولت �ملت�شلة بها، ومرفق �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات(.

هذه �لتطور�ت، يو�شي �لدليل باأن تعتمد �لدول هذ� �لنموذج لل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية )�نظر 

�لتو�شية 54(.

)د( �رشوط �لت�شجيل

15- تختلف �إجر�ء�ت �لت�شجيل �لر�شمية و�رشوطه من دولة �إىل �أخرى. ويهدف �لت�شجيل يف �لعديد من 

ل �أو على  �لدول �إىل توفري دليل قاطع �أو قرينة على �حلق �ل�شماين. ويف هذه �حلالة، يكون على �مل�شجِّ

موظف عمومي �آخر �أن يتحقق من حمتويات �تفاق �ل�شمان و�أن يوؤكد دقة �لبيانات �لو�ردة يف �لإ�شعار 

ل و�أثرها. �مل�شجَّ

16- ومثلما ُذكر �آنفا )�نظر �لفقرة 13 �أعاله(، لي�شت هناك حاجة، يف �شجل عام للحقوق �ل�شمانية 

قائم على �لإ�شعار، �إىل �لتحقق من وثائق �ل�شمان �لأ�شا�شية �أو فح�شها ب�شكل ر�شمي. كما ل ي�شرتط 

ل �أو �ملو�فقة عليها م�شبقا. وجعل �ملو�فقة �لر�شمية �رشطا  هذ� �لنظام فح�ض حمتويات �لإ�شعار �مل�شجَّ

م�شبقا للت�شجيل ل يتالءم مع حتلي عملية �لت�شجيل بال�رشعة وقلة �لتكلفة �لالزمتني لرتويج �لئتمان 

�مل�شمون. و�لفكرة �لأ�شا�شية هي �ل�شماح بالت�شجيل دون �إجر�ء�ت ر�شمية �إ�شافية )مثل �لإقر�ر�ت وتوثيق 

دت ر�شوم �لت�شجيل �ملطلوبة و��شتكملت خانات �ملعلومات �ملطلوبة يف �لإ�شعار )�نظر  �مل�شتند�ت( طاملا �ُشدِّ

�لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ج((.

�ل�شماين  حقه  بنفاذ  يت�شل  فيما  �مل�شمون  للد�ئن  مهم  �شماين  بحق  �إ�شعار  ت�شجيل  �إن  17- وحيث 

و�أولويته جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن �شاحب �لت�شجيل يكون يف �لعادة هو �لد�ئن �مل�شمون �أو من ي�شميه. 

ولكن مبا �أن نظام �لت�شجيل �لقائم على �لإ�شعار يلغي عملية �لفح�ض �لر�شمي مل�شتند�ت �ل�شمان ك�رشط 

�شابق للت�شجيل، فلي�شت هناك عادة قيود على من يُ�شمح لـه باإجر�ء �لت�شجيل )با�شتثناء ما هو �رشوري 

تكون هناك حاجة  نف�شه، ل  ولل�شبب  �أدناه(.  �لفقرة 48  �نظر  �لهوية؛  �ل�شجل وحتديد  �أمن  لأغر��ض 

�إىل طلب مو�فقة �ملانح عند �لت�شجيل يف نظام قائم على �لإ�شعار ول �إىل �أن تكون تلك �ملو�فقة �شمن 

�نظر �ملقّدمة، �حلو��شي 9-3.
 )1(
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�ملعلومات �مل�شجلة. ورغم �أن �لعديد من �لدول ي�شرتط مو�فقة �ملانح على �لت�شجيل، فمجرد وجود �تفاق 

�شماين يُعترب يف �لغالب دليال على �ملو�فقة، �شو�ء مت قبل وقت �لت�شجيل �أو بعده )�نظر �لتو�شية 54، 

�لفقرة �لفرعية )د((.

)ه( �لطالع على وثائق �ل�شمان غري �ملحفوظة يف �ل�شجل �لعمومي

18- �إن �لغر�ض من �لت�شجيل يف نظام قائم على �لإ�شعار هو تنبيه �لأطر�ف �لثالثة �إىل �حتمال وجود 

حق من هذ� �لقبيل لكي يت�شنى لهم �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة حلماية �أنف�شهم من ذلك �خلطر. بيد �أن 

ل ل يت�شمن كل �ملعلومات �لالزمة لكي يقرر طرف ثالث ما �إذ� كان حق �شماين موجود�  �لإ�شعار �مل�شجَّ

بالفعل، ويف حالة وجوده، ما هو و�شعه �أو �رشوط �لتفاق �ل�شماين. وبالتايل يتعني على �لطرف �لثالث 

�أن يطلب من �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون �ملحددين يف �ل�شجل �لطالع على وثائق �ل�شمان غري �ملبيَّنة يف 

�ل�شجل. فعلى �شبيل �ملثال، ميكن للم�شرتي �ملحتمل �أو �لد�ئن �مل�شمون رف�ض �مل�شي ُقدما يف �إجر�ء�ت 

متويل �ل�رش�ء، �إل �إذ� �أُلغي �لت�شجيل �لقائم من قبل �أو �إل �إذ� تعهد �لد�ئن �مل�شمون �ملحدد يف �لإ�شعار 

ل بالتنازل عن مرتبة حقه يف �لأولوية ل�شالح �مل�شرتي �ملحتمل �أو �لد�ئن �مل�شمون.  �مل�شجَّ

مه �لأطر�ف �لثالثة من طلبات  19- ويفر�ض بع�ض �لدول على �لد�ئنني �مل�شمونني �ل�شتجابة ملا تُقدِّ

ل، مبا يف  للح�شول على �ملعلومات فيما يتعلق بالو�شع �لر�هن للحق �ل�شماين �مل�شار �إليه يف �إ�شعار م�شجَّ

ذلك �ملبلغ �حلايل غري �مل�شدد يف �للتز�م �مل�شمون. وعادة ما يُ�شرتط ذلك بغية م�شاعدة �لد�ئنني غري 

�مل�شمونني )مبن فيهم �لد�ئنون بحكم �لق�شاء( على حتديد ما �إذ� كان حق �شماين موجود� بالفعل، ويف 

تلك �حلالة حتديد ما �إذ� كانت هناك قيمة �إ�شافية كافية يف موجود�ت �ملانح ت�شوِّغ �لإنفاق على �ل�رشوع 

ع نطاق �حلق يف طلب هذه  يف �إجر�ء�ت �إنفاذية �أو حماولة �أخذ هذه �ملوجود�ت وبيعها. وغالبا ما يو�شَّ

�ملعلومات لي�شمل جميع �لد�ئنني �ملوجودين وكذلك �لأ�شخا�ض �لذين يطالبون بحق من حقوق �مللكية 

ل. ويفرت�ض �أن �ملانح لن  )مثل �مللكية �خلال�شة �أو �مللكية �مل�شرتكة( يف �ملوجود�ت �ملبّينة يف �إ�شعار م�شجَّ

يكون بال�رشورة ر�غبا يف تقدمي هذه �ملعلومات عن طو�عية �إىل د�ئنيه �ملوجودين �أو �لأ�شخا�ض �لذين 

تفر�ض  �أنها  بيد  �ل�رشط،  ذلك  �أخرى  دول  تفر�ض  ول  �ملرهونة.  �ملوجود�ت  يتنازعون على حقوقه يف 

على �ملدينني بحكم �لق�شاء �لإدلء ب�شهادة بعد �أد�ء �لق�شم ب�شاأن موجود�تهم ونطاق �أي رهون على تلك 

�ملوجود�ت. ومبا �أن هذه �مل�شاألة تتعلق �إىل حد كبري بالقانون �لذي ينظم �لعالقة بني �ملدين و�لد�ئن د�خل 

�لدول، فاإن �لدليل ل يتخذ موقفا ب�شاأن ما �إذ� كان ينبغي �إلز�م �لد�ئنني �مل�شمونني بال�شتجابة مِلا تقدمه 

�لأطر�ف �لثالثة من طلبات للح�شول على �ملعلومات.

)و( حماية �ملانح من �لت�شجيل غري �ملاأذون به

20- مبا �أن �ل�رشوط �مل�شبَّقة لإجر�ء �لت�شجيل يف هذه �لأنظمة قليلة �إىل �أدنى حد، يوجد �حتمال 

 �أن يت�شمن �لنظام ت�شجيالت تتعلق بحق �شماين غري موجود �أو مل يعد موجود�. و�إذ� حدث ذلك، عادة 

ما يُتاح للمانح �تخاذ �إجر�ء�ت �إد�رية عاجلة بغية �لإلغاء �جلربي للت�شجيل غري �ملاأذون به �أو �لذي 

�نتهى �أجله. ومما يقلق بع�ض �لدول �حتمال حدوث �حتيال و�نتهاك يف تلك �لأمناط من نظام ت�شجيل 

�لإ�شعار�ت �لتي يجري �لت�شجيل فيها باحلد �لأدنى من �لإجر�ء�ت �لر�شمية. وبغية تخفيف حدة هذ� 

�لقلق يفر�ض بع�ض �لدول �أي�شا عقوبات �إد�رية على �لت�شجيالت �أو �لإلغاء�ت غري �ملاأذون بها. ويتوقف 

طابع ونطاق �أي �شمانات تعتمدها �لدولة على حكمها على مدى خطر �لت�شجيالت غري �ملاأذون بها 

�أو �لت�شجيالت �لحتيالية بالن�شبة للتكاليف �لتي يحتمل �أن تقت�شيها �إد�رة �شمانات من هذ� �لنوع. 
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�لفقرة   ،72 و�لتو�شية  )ج(،  �لفرعية  �لفقرة   ،55 �لتو�شية  )�نظر  ذ�ته  �لنهج  بهذ�  �لدليل  ويو�شي 

�لفرعية )ب((.

)ز( نظم �ل�شجالت �ملركزية و�ملوّحدة

21- �إن نظم �ل�شجل يف بع�ض �لدول غري مركزية ومتعددة. فعلى �شبيل �ملثال، كثري� ما تكون مكاتب 

يف  توجد  ذلك،  عن  وف�شال  �ملقاطعة.  �أو  �لإد�رة  �أو  �ملنطقة  �أ�شا�ض  على  منظمة  �لأر��شي  ت�شجيل 

دول كثرية �شجالت متعددة للحقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة بناء على نوع �ملوجود�ت )مثل 

�أو  �لطبيعي  �ل�شخ�ض  )مثل  �ملانح  �أو  �ملخزون(،  �أو  �مل�شتحقات  �أو  �ملعّد�ت  �أو  �ل�شفن  �أو  �لطائر�ت 

�لعتباري(، �أو طبيعة �حلق �ل�شماين )مثل مزيج من �لرهون �لثابتة و�لعائمة �أو رهن من�شاأة جتارية 

�أو معاملة مع �لحتفاظ بحق �مللكية �أو رهن �لوفاء غري �حليازي(. وبا�شتثناء �شجالت حق �مللكية يف 

موجود�ت معينة، وهي �شجالت متعلقة مبوجود�ت منقولة مثل �ل�شفن و�لطائر�ت، كان مرجع �لجتاه 

�إىل �إن�شاء �ل�شجالت �ملتعددة يف �لغالب �لعرت�ف �لتدريجي باأدو�ت �شمان فردية غري حيازية معينة 

يف �ملوجود�ت �ملنقولة.

ي�شتد  �ملنقولة،  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  للحقوق  تعتمد مفهوما وظيفيا  بد�أت  �لتي  �لدول  22- ويف 

بني  �جلمع  مبجرد  �أنه  يعني  وهذ�  وتوحيدها.  �ل�شجل  نظم  على  �ملركزية  �ل�شبغة  لإ�شفاء  �حلافز 

�لقو�عد �ملو�شوعية �لتي حتكم �حلقوق �ل�شمانية يف �إطار قانون تنظيـــمي وحـــدوي، ي�شبح من �ملمكن 

ومن �لأكرث فعالية �إدماج جميع �ل�شـــجالت يف �شـــجل و�حــد بغـــ�ض �لنظر عن نوع �ملوجود�ت، �أو طبيعة 

�لن�ض  �ل�شماين. وف�شال عن ذلك يظل  �أو طبيعة �حلق  �أو طبيعيا،  �ملــــانح بو�شفه �شخ�شا �عتباريا 

على ت�شجــــيل هذه �حلقوق يف �شجل عام للحقوق �ل�شمــانية �أمر�ً ممكناً وناجعاً، حتى يف �لدول �لتــــي 

لتمويل  �لوحدوي  �لنهج غري  �لدليل  ي�شمى يف هذ�  )ما  �لحتياز  بتنوع حقوق متويل  ر�شميا  تعــــرتف 

�لحتياز؛ �نظر �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(.

23- ومن �لأمثل �أن يُحتفظ بالقيود يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات مركزية و�حدة لكل دولة. ويف 

تقّرر  لكي  دة  �لأمر قو�عد معقَّ يتطلب  �أو مقاطعة،  �إقليم  لكل  ب�شجالت منف�شلة  �لتي حتتفظ  �لدول 

وبينما ميكن  �إىل مكان جديد.  �ملانح  �أو  �ملوجود�ت  �نتقال  نتائج  تعالج  ولكي  �لو�جب  �لت�شجيل  م�شار 

ت�شور �إدماج �ل�شجالت �لوثائقية غري �ملركزية و�ملتعددة �إدماجا ماديا، فاإن حتقيق �أهد�ف �لكفاءة وي�رش 

�لطالع و�ل�شفافية يف نظام �لت�شجيل يجري على نحو �أف�شل من خالل �شكل �إلكرتوين موّحد ومركزي 

لل�شجل من �لنوع �ملقرتح يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ه((.

24- وميكن �أن يثري �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية لل�شجل قلقا ب�شاأن �مل�شاو�ة يف و�شول �مل�شتعملني يف 

�ملو�قع �لنائية �إليها. غري �أن تكنولوجيا �لت�شالت �حلديثة تدعم حتويل �لإ�شعار�ت �ملقدمة �إىل مكتب 

فرعي �رشيعا �إىل �ل�شجل �ملركزي. وهذ� يعني �أن �إدخال قيود ب�شكل �إلكرتوين يجعل بالإمكان ��شتخد�م 

�ل�شجالت  مز�يا  من  هامة  مزية  وهذه  �ملركزي.  �ل�شجل  �إىل  و�شول  كنقاط  �ملحلية  �لت�شجيل  مكاتب 

بالت�شال  �إليها  للو�شول  �آليات  و�شع  من  �لإلكرتونية  �ل�شجالت  ن  متكِّ ذلك،  عن  وف�شال  �لإلكرتونية. 

�أمكن دخول  و�لبحث،  �لت�شجيل  �أجل  من  �لو�جبة  �لربوتوكولت  �تباع  وطاملا جرى  �ملبا�رش.  �حلا�شوبي 

�ل�شجل من �أي موقع تتاح فيه �لإنرتنت �أو و�شالت �إلكرتونية �أخرى. و�أخري�، حتى �إذ� �حتُفظ بال�شجل 

�ل�شجل  يقوم موظفو  �لورقي، بحيث  بال�شكل  بالت�شجيل  �ل�شماح  �ملمكن  �لإلكرتوين، فيظل من  بال�شكل 

باإدخال �ملعلومات �لو�ردة يف �ل�شكل �لورقي �إىل �ل�شجل �حلا�شوبي. ومع ذلك، قد يزيد نقل �لبيانات 

�ل�شجل  م�شوؤولية  ومن  �ل�شجل  يف  �أخطاء  وقوع  �حتمال  من  �لإلكرتوين  �إىل  �لورقي  �ل�شكل  من  يدويا 
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عن تبعات ذلك. كما �شيزيد ذلك بال�رشورة من تكلفة �لت�شجيل مبا �أن موظفي �ل�شجل �شيكلفون بنقل 

�لبيانات. ولهذ� فعلى قدر �لإمكان ينبغي ت�شميم �ل�شجل بحيث يتحمل من يرغب يف ت�شجيل �إ�شعار�ت 

م�شوؤولية �إدخالها �إلكرتونيا ب�شكل مبا�رش يف منوذج معتمد للت�شجيل. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل 

)�نظر �لتو�شية 54، �لفقرتني �لفرعيتني )ه( و)ي((.

)ح( �لطالع �لعام

يف  �ل�شتحقاقات  ب�شاأن  �ليقني  تعزيز  يف  للت�شجيل  نظام  لأي  �لرئي�شية  �لأهد�ف  �أحد  25- يتمثل 

ن �ل�شجل �لذي يعمل بكفاءة �لأطر�ف �لثالثة ذ�ت �مل�شلحة، مبن يف ذلك �أي د�ئن  �ملوجود�ت. وميكِّ

يف  �شماين  حق  هناك  كان  �إذ�  ما  معرفة  من  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  م�شرتو  وكذلك  مقبل،  �أو  حايل 

موجود�ت �شخ�ض ما. ومُيِكنهم عن طريق هذه �ملعلومات �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة حلماية �أنف�شهم من 

�حتمالت �لأولوية �لتي قد ي�شكلها ما �شبق ذكره على حقوقهم �ملحتملة �أو من �لأثر �لذي قد يكون له 

على حقوقهم �ملوجودة.

26- ولتحقيق هذ� �لغر�ض، عادة ما يجب �إتاحة قيود �ل�شجـــل لالطــالع �لعام. وتتخذ �لدول وجهات 

�لثالثة  لالأطر�ف  �لعام  �لطــالع  �إتاحة  بني  ينبغي حتقيقـه  �لذي  �ملنا�شب  �لتو�زن  ب�شاأن  نظر خمتلفة 

�ملهتمة وحماية �رشية �لعالقة بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. وتتعلق خيار�ت �ل�شيا�شة �لعامة مب�شاألتني، 

هما: )�أ( ما �إذ� كان ينبغي فر�ض قيود على من يكون لـه �حلق يف �لبحث يف �ل�شجل؛ )ب( �ملعايري �لتي 

يجوز ��شتعمالها بغية �لبحث يف �ل�شجل. ويجري �لنظر �أدناه بالتف�شيل يف كل من هاتني �مل�شاألتني.

'1' �أحقية �لبحث يف �ل�شجل

على  �لدول  من  قليل  عدد  يف  مق�شورة  �لبحث  لأغر��ض  �ل�شجل  قيود  على  �لطالع  27- �إمكانية 

�لأ�شخا�ض �لذين ميكنهم تقدمي �شبب م�رشوع. وتختلف �لأ�شباب �مل�رشوعة �ختالفا كبري� من دولة �إىل 

�أخرى. ففي بع�ض �لأحيان يُ�شتد يف ت�شييق �ملعايري �إىل درجة ت�رش باملناف�شة �ملفتوحة على �لئتمان. 

وعالوة على ذلك، فاإن فر�ض معايري لالطالع يعني �أنه يتعني على �شخ�ض ما �أن يحكم على م�رشوعية 

�لبحث، وهو �رشط �إجر�ئي يُقوِّ�ض كفاءة �لبحث ويزيد من تكاليفه �لإد�رية.

28- ويف �لدول �لتي �عتمدت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية قائما على �لإ�شعار، ل يُقيَّد �لطالع 

�لعام عادة. فال�شماح بالطالع �لعام على نحو تام ل ي�رش ب�رشية �لعالقة بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. 

ن �إّل قدر� حمدود� من �ملعلومات عن �شوؤون �لطرفني.  ل ل يت�شمَّ و�ل�رشية م�شونة لأن �لإ�شعار �مل�شجَّ

�أ�شماء �لطرفني )�أو ��شم وكيل �لد�ئن �مل�شمون(،  �إىل  �إّل  �أن �لإ�شعار عادة ما ل ي�شري  وهذ� يعني 

وو�شف للموجود�ت �ملرهونة، ومدة �لت�شجيل )ويف بع�ض �لدول، �حلد �لأق�شى للمبلغ �لذي يرهن 

به �حلق �ل�شماين �ملوجود�ت، حتى �إن مل يكن �ملبلغ �لفعلي(. ومبا �أن �لدليل يو�شي باعتماد �شجل 

�أي�شا بعدم مطالبة �لباحثني بتقدمي �شبب  عام للحقوق �ل�شمانية قائم على �لإ�شعار، فهو يو�شي 

م�رشوع، �أو �أي �شبب على �لإطالق، للقيام بالبحث، بغية حتا�شي فر�ض تكلفة وتاأخري ل د�عي لهما. 

و�إجمال، ينبغي �أن يكون �ل�شجل مفتوحا لالطالع �لعام على نحو تام )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرتني 

�لفرعيتني )و( و)ز((.
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'2' �لبحث با�شتخد�م �إ�شار�ت �إىل �ملانح �أو �إىل �لد�ئن �مل�شمون

للحقوق  عام  ل�شجل  �لقانونية  �لوظيفة  تتطلب  �لتايل،  �لفرعي  �لباب  يف  �رشحه  يرد  29- مثلما 

م �لقيد لكي ي�شمح بالبحث عن طريق هوية �ملانح مقابل هوية �لد�ئن �مل�شمون.  �ل�شمانية �أن ينظَّ

غري �أنه من �لناحية �لعملية، قد تكون لكمية وفحوى �لإ�شعار�ت �لتي ي�شجلها د�ئن م�شمون معنّي 

�إىل  ت�شعى  �لتي  �ل�رشكات  منه  ت�شتفيد  �ل�شخ�ض  ذلك  لقو�ئم عمالء  بو�شفها م�شدر�  �شوقية  قيمة 

ت�شويق �ملنتجات �ملالية ذ�ت �ل�شلة �أو �ملنتجات �لأخرى. ومن ثم، ي�شمح عدد قليل من �لدول، بغية 

زيادة �لعائد�ت، بالبحث وفقا لهوية �لد�ئن �مل�شمون وكذلك هوية �ملانح، بيد �أن معظمها ل ي�شمح 

بذلك. ويتمثل �شاغل �ل�شيا�شة �لعامة �لكامن ور�ء نهج �لأغلبية يف �أن �ل�شماح بالبحث بناء على هوية 

�لد�ئن �مل�شمون قد ينتهك �لتوقعات �لتجارية ب�شاأن �ل�رشية وي�رش بثقة �جلمهور يف �لنظام و�طمئنانه 

�إليه، حيث �إن �لقدرة على ��شرتجاع هذ� �لنوع من �ملعلومات وبيعه لي�شت ذ�ت �شلة مبهمة �ل�شجل. 

ولهذه �لأ�شباب ذ�تها، يو�شي �لدليل باأن يكون ��شم �ملانح �أو �أد�ة �أخرى لتحديد هويته معيار �لبحث 

�لوحيد �ملتاح للعموم )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ح((. ومع ذلك، قد ترغب �لدول يف حتديد 

وظيفة �لبحث وفقا ل�شم �لد�ئن �مل�شمون لال�شتعمال �لإد�ري �لد�خلي )بخالف �لبحث �لعمومي( 

مبا �أن ذلك يُي�رّش �إدخال تعديالت على �لإ�شعار�ت �ملتعددة �مل�شجلة يف �حلالت �لتي يغري فيها �لد�ئن 

�مل�شمون ��شمه �لتجاري.

30- وبغية حتقيق �لكفاءة، ي�شمح بع�ض �لدول ب�شكل �رشيح ل�شاحب �لت�شجيل بتحديد هوية �لد�ئن 

ل وفقا ل�شم �لأمني �أو �لوكيل �أو ممثل �آخر. ويُي�رشِّ هذ� �لنهج، على �شبيل  �مل�شمون يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

د هوية �شوى هوية �مل�رشف �لرئي�شي  �ملثال، ترتيبات �لقر�ض �مل�رشيف �مل�شرتك حيث ل يلزم �أن حُتدَّ

طاملا  �لثالثة  �لأطر�ف  حقوق  تت�رشر  ول  �لقيد.  يف  �مل�شّجل  �مل�شمون  �لد�ئن  بو�شفه  ي�شميه  من  �أو 

كان �ل�شخ�ض �ملعّرف يف �لإ�شعار بو�شفه �لد�ئن �مل�شمون ماأذونا له فعال بالت�رشف نيابة عن �لد�ئن 

�أو نز�ع مرتبط باحلق �ل�شماين �لذي يتعلق به �لت�شجيل. ويف نهاية  �أي �ت�شال  �مل�شمون �لفعلي يف 

ل هو متكني  م�شجَّ �إ�شعار  �مل�شمون يف  �لد�ئن  بتحديد هوية  للمطالبة  �لرئي�شي  �ل�شبب  فاإن  �ملطاف، 

�لباحثني من معرفة �ل�شخ�ض �لذي ينبغي �لت�شال به للح�شول على مزيد من �ملعلومات عن �حلقوق 

�أنه  �أي�شا  �لنهج  �لعَر�شية لهذ�  �ملانح �ملحددة. ومن �ملز�يا  �أن ترهن موجود�ت  �ل�شمانية �لتي ميكن 

يعالج �أي�شا �ل�شو�غل �ملتعلقة بحماية �ملعلومات �لتجارية �ل�رشية �خلا�شة بالد�ئنني �مل�شمونني. ويو�شي 

�لثالثة )�نظر  �أو �لأطر�ف  باملانح  �مل�شا�ض  �لتمويل �مل�شمون دون  يي�رش  �لنهج لأنه  باتباع هذ�  �لدليل 

�لتو�شية 57، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

)ط( فهر�شة �ملانحني مقارنًة بفهر�شة �ملوجود�ت

31- تتمثل �مل�شلحة �لأ�شا�شية للمطالب �ملناف�ض يف معرفة ما �إذ� كان �أي من موجود�ت �ملانح مرهونا. 

ولهذ�، ميكن من �لناحية �لنظرية تنظيم �ل�شجل بحيث يت�شنى للباحثني �لو�شول �إىل تلك �ملعلومات �إما 

م �شجالت  تُنظَّ �لعادة  �ملرهونة. ويف  �ملوجود�ت  �إىل  �إ�شارة  �أو  لهويته  �آخر  �أو حمدد  �ملانح  ��شم  باإدخال 

�ملالك. ونتيجة  �إىل  �لإ�شارة  �أر�ض معّينة(، بدل من  �إىل �ملوجود�ت )قطعة  بالإ�شارة  �لأر��شي وتُفهَر�ض 

لذلك فاإن رهون �لأر��شي تُفهَر�ض �أي�شا بالإ�شارة �إىل �ملوجود�ت بدل من �لإ�شارة �إىل �ملانح. وباملثل، فعلى 

�أي�شا يف بع�ض �لدول �شجالت متخ�ش�شة للموجود�ت �ملنقولة )فيما يخ�ض  �آنفاً، توجد  نحو ما ُذكر 

�ل�شفن و�لطائر�ت و�أحيانا �ل�شيار�ت، على �شبيل �ملثال( لت�شجيل حق �مللكية، وكذلك �حلقوق �ل�شمانية 
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م هذه �ل�شجالت بدورها عادة على �أ�شا�ض نظام لفهر�شة �ملوجود�ت. ومع ذلك،  وغريها من رهون. وتُنظَّ

فعندما يتعلق �لأمر بال�شجالت �مل�شممة لت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة فح�شب، ل 

تُدخل �لت�شجيالت عادة ول تُفهر�ض وتُبحث �إل بالإ�شارة �إىل هوية مانح �حلق �ل�شماين بدل من �لإ�شارة 

�إىل �ملوجود�ت.

�حلقوق  �شجالت  �شياق  يف  كبري  برو�ج  �ملانح  �أ�شا�ض  على  �لقائمة  �لفهر�شة  ��شتخد�م  32- ويحظى 

ط عملية �لت�شجيل ويي�رشها للغاية. وميكن للد�ئنني �مل�شمونني جعل �حلق  �ل�شمانية �لعامة لأنه يب�شِّ

�ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، حتى يف جميع �ملوجود�ت �ملنقولة �لتي ميلكها �ملانح حاليا و�آجاًل، 

من خالل ت�شجيل و�حد. ول يحتاجون �إىل حتديث �لقيود كل مرة يحتاز فيها �ملانح موجود�ت جديدة 

طاملا �نطبقت �لأو�شاف �لو�ردة يف �لإ�شعار على هذه �ملوجود�ت. ولهذ� يو�شي �لدليل باأن تكون �آلية 

لة يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام هي هوية �ملانح )�نظر �لتو�شية  �لفهر�شة �لرئي�شية لالإ�شعار�ت �مل�شجَّ

54، �لفقرة �لفرعية )ح((.

�ملوجود�ت  ت�شبح  فعندما  �ملانح.  �أ�شا�ض  على  �لقائمة  �لفهر�شة  يف  هام  عيب  يوجد  ذلك  33- ومع 

�ملرهونة هدفا لتحويالت متتابعة غري ماأذون بها، ل ي�شتطيع �لد�ئنون �مل�شمونون و�مل�شرتون �ملحتملون 

مفهر�ض  �لنظام  �إن  �ملبا�رش، حيث  �لظاهر  �ملالك  ��شم  بحث ح�شب  �إجر�ء  �أنف�شهم عن طريق  حماية 

بالإ�شارة �إىل �ملانح، ولن يك�شف �لبحث لذلك عن �حلقوق �ل�شمانية �لتي منحها �أي مالك �شابق على 

ح هذه �مل�شكلة. فيمكن للمانح "�ألف" �أن يقوم، دون �إذن �أو معرفة  هذ� �ملالك �لظاهر. وثمة مثال يو�شِّ

�لد�ئن �مل�شمون "باء"، ببيع موجود�ت مرهونة بحق �شماين �إىل �مل�شرتي "جيم" �لذي ميكن �أن يقرتح 

بدوره بيعها �أو منح حق �شماين فيها �إىل �مل�شرتي "د�ل". و�إذ� �فرت�شنا �أن "د�ل" ل يعلم �أن "جيم" قد 

ح�شل على هذه �ملوجود�ت من �ملانح �لأ�شلي، فاإن "د�ل" لن ي�شتخدم �إل ��شم "جيم" للبحث يف �ل�شجل. 

لن يك�شف عن  وحيث �إن �لإ�شعار ُفهر�ض با�شم �ملانح �لأ�شلي )�ألف(، فاإن �لبحث �لذي يجريه "د�ل" 

�أو  �لت�شجيل. ولهذ�، ففي نظام �شجل قائم على فهر�شة �ملانحني، �شوف يتعني على �لد�ئن �مل�شمون 

�مل�شرتي �ملحتمل، بغية �كت�شاف �ل�شورة �لكاملة للحقوق �ل�شمانية �لتي قد توؤثر على موجود�ت �شخ�ض 

ما، �أن يح�شل على �لوثائق من م�شادر غري �ل�شجل �لعمومي من �أجل حتديد �شل�شلة حق ملكية تلك 

�ملوجود�ت.

34- وللتغلب على هذه �مل�شكلة، تُنّظم بع�ض �لدول �شجالتها �لعامة للحقوق �ل�شمانية بحيث ت�شمح 

باإجر�ء عمليات تكميلية من �لفهر�شة و�لبحث على �أ�شا�ض �ملوجود�ت يف حالة �ملوجود�ت �لعالية �لقيمة 

د �آخر ميكن ��شتخد�مه  و�لد�ئمة �لتي لها �شوق لإعادة �لبيع و�لتي يكون لها ترقيم عاملي موثوق �أو حمدِّ

كمعيار للبحث. و�أ�شيع هذه �لفهار�ض �لإ�شافية �لقائمة على �ملوجود�ت متعلق بال�شيار�ت، حيث يفهر�ض 

�لت�شجيل �أي�شا وفقا لرقم �لتعريف �لت�شل�شلي �خلا�ض بامل�شنِّع.

وخطر�  �إ�شافيا  ت�شجيل  عبء  يفر�ض  لأنه  �أي�شا،  عيوبه  لـه  �لت�شل�شلي  بالرقم  �لتعريف  �أن  35- غري 

على �لد�ئنني �مل�شمونني ويحد من جدوى حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة فيما يتعلق باملوجود�ت 

�لآجلة و�ملوجود�ت �ل�شائبة مثل �ملخزون. وحيثما �شكلت �ملوجود�ت �ملرهونة معّد�ت ر�أ�شمالية �أو �شلعا 

�أنها موجود�ت  على  �مل�شمون  و�لد�ئن  �ملانح  من  كل  يعاملها  �أن  �ملعتاد  فمن  �ملانح،  بحوزة  ��شتهالكية 

�لإ�شعار  معّينة يف  رقمية  تعريف  و�شيلة  �إدخال  �ملتمثلة يف �رشورة  �لإد�رية  �لعقبات  �أن  كما  منف�شلة، 

ل لن تكون مرهقة ب�شورة مفرطة. ومع ذلك، �إذ� �حتفظ �ملانح بدل من ذلك باملوجود�ت �ملرهونة  �مل�شجَّ

يفر�ض  �أن  �شاأنه  من  �لت�شل�شلي  �لرقم  ذكر  فا�شرت�ط  �لتاأجري،  �أو  �لبيع  �إعادة  بغر�ض  بو�شفها خمزوناً 

عبئا معوِّقا على �لد�ئنني �مل�شمونني فيما يتعلق بالت�شجيل، حيث �إنه �شيكون عليهم ت�شجيل تعديالت 

 لقيد �لرقم �لت�شل�شلي �خلا�ض بكل بند جديد يف �ملخزون لدى �حتياز �ملانح لـه. وعلى �أي حال، فعادة 
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ما ل يلزم حتديد �لرقم �لت�شل�شلي للمخزون من �أجل حماية �مل�شرتين و�ملوؤجرين. و�لأغلب �أنهم �شوف 

يح�شلون على �ملوجود�ت �ملرهونة يف �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع، ويف هذه �حلالة، �شياأخذون �ملوجود�ت 

خال�شة من �أي حقوق �شمانية �أن�شاأها �لبائع �أو �أي ممن �شبقوه يف ملكيتها )�نظر �لتو�شيات 82-80(. 

�ل�شمانية  للحقوق  عام  �شجل  قيود  �لت�شل�شلي يف  للرقم  تخ�ش�ض خانة  �لتي  فالدول  �لأ�شباب،  ولهذه 

تق�رش عادة �ملطالبة �لإلز�مية بتحديد �لرقم �لت�شل�شلي على �حلالت �لتي ل حُتفظ فيها �ملوجود�ت 

�مل�شل�شلة رقميا بو�شفها خمزوناً )�نظر �أي�شا �لفقرتني 85 و115 �أدناه(.

36- و�إ�شافة �إىل ذلك، ومثلما ُذكر �آنفاً، فمن منظور �لعالقة بني �لتكلفة و�ملنفعة ينبغي �أن يقت�رش نطاق 

ت�شجيل �لرقم �لت�شل�شلي على �ملوجود�ت �لعالية �لقيمة و�ملعمرة ن�شبيا �لتي توجد لها �شوق قائمة لإعادة 

بيعها مبا �أن هذه هي �لفئة �لوحيدة من �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يرجح �أن تن�شاأ فيها م�شكلة عملية بفعل 

�خل�شية من �ل�رشر �لذي قد يلحق بالأطر�ف. ولكي يكون �لت�شجيل و�لبحث �لقائمان على �ملوجود�ت 

عمليني فيما يخ�ض هذين �لنوعني من �ملوجود�ت، يجب �أي�شا �أن تكون �ملوجود�ت من نوع يتوّفر لـه 

ترقيم موثوق ومعرتف به عامليا �أو �أد�ة تعريف فريدة مماثلة.

)ي( ر�شوم �لت�شجيل و�لبحث

37- �إن �ملنطق �جلوهري لنظام �ل�شجل �لعام للموجود�ت غري �ملنقولة هو تعزيز �ل�شفافية و�ليقني فيما 

ع �أ�شحاب �لت�شجيل  م �أنظمة �ل�شجل �حلديثة بحيث ت�شجِّ يتعلَّق باحلقوق �ل�شمانية. ولهذ� �ل�شبب، تُ�شمَّ

به،  �ل�شتعانة  يي�رش  م�شتوى  �لر�شوم يف  د  حُتدَّ �أن  �ل�رشوري  من  ولذلك،  ��شتخد�مها.  على  و�لباحثني 

ن �لنظام يف �لوقت نف�شه من ��شرتد�د ر�أ�شماله وتكلفته �لت�شغيلية خالل فرتة زمنية معقولة. ور�شوم  وميكِّ

�لت�شجيل و�لبحث �ملفرطة �لتي ت�شتهدف زيادة �لدخل بدل من دعم تكلفة �لنظام تعادل �رشيبة )يتحملها 

�ملقرت�شون يف نهاية �ملطاف( تثبط عن �ل�شتعانة بالنظام و��شتخد�مه. ومن ثّم، يو�شي �لدليل باأل تزيد 

ر�شوم ��شتخد�م �ل�شجل عما يتطلبه �لتمويل �لذ�تي له )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ط((.

)ك( طر�ئق �لو�شول �إىل �ل�شجل

38- جرت �لعادة يف �ملا�شي على �أن يُحتفظ بقيود �ل�شجل يف �شكل ورقي. غري �أن بد�ية �لعمل بالتخزين 

ت �عتماد قو�عد بيانات حمو�شبة، مما خّفف �إىل حد كبري من �لأعباء �لإد�رية و�لأر�شيفية  �لرقمي ي�رشَّ

�لو�قعة على �ل�شجل.

39- وللقيد �ملحو�شب مز�يا عديدة تفوق �لنظام �لورقي. و�أو�شحها �أن �لأر�شيفات �لإلكرتونية ت�شغل 

حيز� �أقل، كما �أن �لبحث فيها �أي�رش. وعالوة على ذلك، ي�شمح معظم �لنظم �لع�رشية بتقدمي طلبات 

�لت�شجيل �إلكرتونيا وبتقدمي طلبات �لبحث و��شرتجاع نتائجه �إلكرتونيا �أي�شا، مما يي�رش و�شول �لعمالء 

�إليها بطريقة مبا�رشة. كما تتيح معظم �ل�شجالت �لع�رشية �خلا�شة باحلقوق �ل�شمانية �إمكانية �لو�شول 

�لإلكرتوين �ملبا�رش لتعديل �لقيود �أو �إلغائها. ويقلل و�شول �لعمالء �ملبا�رش �إىل حد كبري من تكلفة ت�شغيل 

�إمكانية  �لت�شجيل  ل�شاحب  يتيح  للعمالء حيث  �لت�شجيل  عملية  كفاءة  يعزز  �أنه  كما  و�شيانته.  �لنظام 

�لتحكم �ملبا�رش يف توقيت �لت�شجيل. وب�شفة خا�شة، يزيل �لو�شول �لإلكرتوين �ملبا�رش �أي تفاوت زمني 

نة يف �لإ�شعار يف قاعدة �لبيانات. ل و�لإدخال �لفعلي للمعلومات �ملت�شمَّ بني تقدمي �لإ�شعار �إىل �مل�شجِّ

40- ويف بع�ض �لدول �لتي لديها �شجل عام للحقوق �ل�شمانية، �أ�شبح �لو�شول �لإلكرتوين )�إما من مقر 

�لعميل �أو من �ملكتب �لفرعي لل�شجل( �لو�شيلة �لوحيدة �ملتاحة للدخول من �أجل �لت�شجيل و�لبحث على 
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م يف �شكل �إلكرتوين، ل يفرز �لنظام �أي قيود ورقية.  �ل�شو�ء. وحيث �إن �لبيانات �لتي يتعني ت�شجيلها تُقدَّ

وي�شع هذ� �لنوع من �لنظام �لإلكرتوين �لكامل �مل�شوؤولية �ملبا�رشة عن �لإدخال �لدقيق للبيانات على عاتق 

�أ�شحاب �لت�شجيل. ونتيجة لذلك تقل �إىل �أدنى حد تكاليف موظفي �ل�شجل ونفقات ت�شغيله، ويتال�شى 

بالت�شجيل و�لبحث  �أخرى  �ل�شجل يف ن�شخ �مل�شتند�ت. وت�شمح دول  �حتمال �خلطاأ من جانب موظفي 

�لإلكرتونيني، غري �أنها تتيح �أي�شا لعمالئها خيار تقدمي ت�شجيل ورقي �أو طلب بحث باليد �أو عن طريق 

�لفاك�ض �أو �شفويا عن طريق �لهاتف. ومع ذلك فحتى يف تلك �لدول بات �لتقدمي �لإلكرتوين للبيانات �أكرث 

�لو�شائل �شيوعا �إذ يُ�شتخدم عمليا يف �لغالبية �لعظمى من �لت�شجيالت.

41- ويو�شي �لدليل باأن تن�شئ �لدول، قدر �لإمكان، �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية يكون حمو�شبا ويتيح 

لعمالئه �إمكانية �لو�شول �لإلكرتوين �ملبا�رش �إليه )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ي((. غري �أنه نظر� 

لالعتبار�ت �لعملية �ملتعلقة باإن�شاء �شجل �إلكرتوين، يو�شي �لدليل �أي�شا باإتاحة �أ�شاليب و�شول متعددة 

لعمالء �ل�شجل يف �ملر�حل �ملبكرة للتنفيذ على �لأقل من �أجل �إدخال �لطماأنينة �إىل نفو�ض م�شتخِدمي 

�ل�شجل  م  يُنظَّ باأن  �لدليل  تي�شري �ل�شتخد�م، يو�شي  و�أخري�، وبغية  به.  لهم در�ية  لي�شت  �لذين  �لنظام 

بحيث يتيح نقاط و�شول متعددة لتقدمي �لإ�شعار�ت وطلبات �لبحث �إلكرتونيا وورقيا �أو �شفويا )�نظر 

�لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ك((،

)ل( �شاعات �خلدمة

دقيق  زمني  وفقا جلدول  �شجالتها  بت�شغيل  �لدول  معظم  تقوم  �جلمهور،  و�شول  لأهمية  42- �إدر�كا 

ومنتظم، فتن�شق بني �شاعات �خلدمة و�حتياجات عمالئها. وبناء على تلك �لحتياجات، قد يتطلب ذلك 

�أي�شا �أن يُفتح �ل�شجل قبل بد�ية يوم �لعمل �لعتيادي و�أن يظل مفتوحا بعد �نتهائه. و�إذ� كان �لنظام 

يقبل �لت�شال �لإلكرتوين �ملبا�رش، ل تكون لأيام و�شاعات �لت�شغيل �أهمية عملية، حيث �إنه ميكن �لو�شول 

�إليه على مد�ر �ل�شاعة وطيلة �أيام �لأ�شبوع. ولذلك يو�شي �لدليل بت�شميم �ل�شجل بحيث يكون مفتوحا 

ب�شفة م�شتمرة فيما عد� فرت�ت ق�شرية لال�شطالع باأعمال �ل�شيانة �لروتينية �ملقررة )�نظر �لتو�شية 

54، �لفقرة �لفرعية )ل((.

)م( �ل�شتخد�م �لأمثل للتكنولوجيا �لإلكرتونية

�إلكرتونيا ويتيح  43- �شبقت مناق�شة منافع �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �لذي يقبل ت�شجيل �لقيود 

على  بناء  �لدول،  باختالف  يختلف  قد  �ل�شجل  �أن مدى حو�شبة  �إلكرتونيا. غري  �إليه  �لو�شول  �إمكانية 

مقد�ر ر�أ�ض �ملال �ملتاح يف �لبد�ية، و�إمكانية �حل�شول على �خلربة �ملنا�شبة، وم�شتوى معرفة �مل�شتخِدمني 

تكفي  �أن  و�حتمال  �ملحلية،  لالت�شالت  �لتحتية  �لبنية  على  �لعتماد  و�إمكان  باحلا�شوب،  �ملحتملني 

�لإير�د�ت �ملتوقعة ل�شرتد�د تكلفة ر�أ�ض �ملال �ملنفق يف �لإن�شاء خالل فرتة معقولة. وقد ل تتمكن جميع 

�لدول من �لنتقال ب�رشعة �إىل �لعمل بال�شجل �ملحو�شب �لكامل. ومع ذلك فحتى عندما ت�شتمر �لدول 

و�لبحث  �لت�شجيل  تكون عملية  �أن  نف�شه، وهو  �لعام هو  �لهدف  �لورقية يظل  �ل�شجالت  ��شتخد�م  يف 

ب�شيطة و�شفافة وكفوؤة وقليلة �لتكاليف ومتاحة قدر �مل�شتطاع. ويو�شي �لدليل، مت�شيا مع �لنهج �لذي 

يتبعه يف ��شتخد�م �لتكنولوجيا �لإلكرتونية )�نظر �لتو�شيتني 11 و12(، باأن تن�شئ �لدول يف �أ�رشع وقت 
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ممكن �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية يكون حمو�شبا وي�شمح بالو�شول �إليه �إلكرتونيا ب�شفة مبا�رشة )�نظر 

�لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )ي((.

)ن( لغة �ل�شجل

�ملتعلقة  �لإ�شعار�ت  �شوى  �لع�رشية  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجالت  يف  تُقيَّد  ل  �آنفاً،  ُذكر  44- مثلما 

فاإن  لذلك،  ونتيجة  موجز مبحتو�ه.  ول  نف�شه  �ل�شماين  �لتفاق  ل  يُ�شجَّ ول  �ل�شمانية.  بالتفاقات 

لغة �لتفاق  �ل�شماين لن توؤثر تاأثري� مبا�رش� على لغة �لت�شجيل يف �ل�شجل )فيما يتعلق بلغة �لتفاق 

�ل�شماين، �نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقرة 16؛ وفيما يتعلق بلغة �لإ�شعار�ت 

يف �شياق �لإنفاذ، �نظر �لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين، �لفقرتني 47 و70(. ونظر� للطريقة 

م وتفهر�ض بها �ل�شجالت �لعامة �لع�رشية للحقوق �ل�شمانية تي�شري� للبحث با�شتخد�م ��شم  �لتي تُنظَّ

د �آخر للهوية، تُكتب قيود �ل�شجل بلغة �ل�شجل. �أي �أنه بالرغم من �أن �لتفاق �ل�شماين  �ملانح �أو حمدِّ

قد يِرد باأي لغة يتفق عليها �لطرفان، فاإن �ملعلومات عن ��شم �ملانح �أو غري ذلك من حمدد�ت �لهوية 

�لو�ردة يف قيد �ل�شجل �شتكون بلغة �ل�شجل. و�ل�شتثناء �لوحيد لهذه �لقاعدة هو عندما يكون �ل�شم 

�لر�شمي للمانح، مثل �رشكة جتارية �أجنبية، نف�شه بلغة �أجنبية. و�إذ� مل توجب قو�نني �أخرى �أن حتمل 

موؤ�ش�شات �لأعمال ��شما ر�شميا باللغة �لوطنية، ف�شوف يت�شمن قيد �ل�شجل يف هذه �حلالة معلومات 

بلغة �أجنبية. ويف حالة عدم وجود مثل هذ� �ل�رشط، قد تن�شاأ بع�ض �ل�شعوبات �لأخرى عندما يرد 

�ل�شم �لر�شمي للمانح يف �أبجدية خمتلفة عن �أبجدية لغة �ل�شجل. ويف تلك �حلالت، �شوف يتعنيَّ 

د هوية �ملانح يف �شورة ��شم �أو هجاء ميّكنان  على �لدول �أن توفر لو�ئح تنظيمية ت�شمح باإير�د حمدِّ

من �إجر�ء بحث فّعال.

45- وتنطبق �عتبار�ت مماثلة على �للغة �لتي تو�شف بها �ملوجود�ت �ملرهونة. وغالبا ما تكون �ل�شجالت 

�لعامة �لع�رشية للحقوق �ل�شمانية حمو�شبة. ويُ�شمح لالأطر�ف بالتاأ�شري على خانة تعطي و�شفا عاما 

للموجود�ت �ملرهونة، غري �أنهم عادة ما يحتاجون �أي�شا �إىل تقدمي و�شف �رشدي بغية حتديد �ملوجود�ت 

�ملرهونة حتديد� كافيا. وبالنظر �أي�شا �إىل وظيفة �ل�شجل، �ملتمثلة يف متكني �لباحثني من �لو�شول �إىل 

معلومات ت�شمح لهم بتقرير �أي من موجود�ت �ملانح مرهونة بالفعل بحق �شماين، فمن �ملحبذ ��شرت�ط 

و�شف تلك �ملوجود�ت بلغة �ل�شجل.

م �ل�شجالت عادة بحيث  46- ولدى عدد من �لدول �أكرث من لغة ر�شمية و�حدة. ويف هذه �لدول، تُ�شمَّ

ت�شمح بالت�شجيل بجميع �للغات �لر�شمية. وبغية �شمان �طالع كل �لباحثني على �ملعلومات، تُلزم بع�ض 

و�حدة  بلغة  بالت�شجيل  �أخرى  دول  وت�شمح  �لر�شمية.  �للغات  بجميع  ت�شجيلهم  بقيد  �لأطر�َف  �لدول 

�أنها تُلزم مدير �ل�شجل باإعد�د نُ�شخ مطابقة لالأ�شل وت�شجيلها بجميع �للغات �لر�شمية.  فح�شب، بيد 

د هوية �ملانح، �أو �أمام �أوجه  وكال �لنهجني مكلِّف ويف�شح �ملجال �أمام �خلطاأ، على �شبيل �ملثال، يف حمدِّ

�لختالف بني �ل�شيغ �للغوية يف و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة. ولهذ�، ففي �لكثري من �لدول �لتي لديها 

لغات ر�شمية متعددة ميكن ��شتخد�م �أي منها لت�شجيل حق �شماين، ينبغي �أن يتم �لت�شجيل بلغة و�حدة 

فقط، على �أن يتاح �لت�شجيل يف هذه �لدول وو�شلة �لبحث بجميع لغات �ل�شجل �لر�شمية. ول يت�شمن 

�لدليل تو�شية ب�شاأن لغة �لإ�شعار، حيث يرتك هذه �مل�شاألة لقو�نني �أخرى. و�شوف يتعني على �لدول �أن 

تنظر يف طرق تت�شدى بها لهذه �مل�شاألة مبا ي�شمن �أّن من �ملعقول توقع فهم �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة 

لالإ�شعار. 



161 �لف�شل �لر�بع-   نظام �ل�شجل 

3-  �أمن و�شالمة قيود �ل�شجل

)�أ( م�شوؤولية �لدولة عن �لنظام

م  47- �عتمدت �لدول عرب �ل�شنني نُهجا خمتلفة لإد�رة نظم �ل�شجل وت�شغيلها. ففي بع�ض �لدول تُقدِّ

هذه �خلدمَة �إد�رةٌ حكومية �أو موؤ�ش�شة عمومية. ويف دول �أخرى، يناط بهذه �مل�شوؤولية �أرباب مهن معّينة، 

مثل �ملوّثقني. ويف دول �أخرى يتوىل �لت�شغيل �ليومي كيان خا�ض، ل �شيما متى كان ذلك �لكيان قادر� على 

تقدمي خدمة �أكرث فعالية من حيث �لتكلفة. ومع ذلك، فبا�شتثناء �لدول �لتي ل توجد بها �آليات عمومية 

�لفجوة، حتتفظ  �لقطاع �خلا�ض هذه  يديرها  �لتي  �لر�شمية  �لت�شجيل غري  مكاتب  ت�ُشّد  للقيد، حيث 

�لدولة حتما مب�شوؤولية �شمان ت�شغيل �ل�شجل وفقا لالإطار �لقانوين �ملنا�شب. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به 

يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 55، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

)ب( قيد هوية �شاحب �لت�شجيل

�لت�شجيل تقدمي ما يثبت هويتهم. و�ل�شبب �لرئي�شي ور�ء  �أ�شحاب  48- ي�شرتط بع�ض �لدول على 

�لوقت �لالزم  �أ�رش�ره فهي �حتمال زيادة  �أما  �ل�شجل.  ��شتخد�م  �لنهج هو كفالة �رشعية  �تباع هذ� 

هذ�،  ومع  هويته،  بذكر  �لت�شجيل  �شاحب  �ل�شجل  يطالب  قد  �أخرى  دول  ويف  وتكلفته.   للت�شجيل 

ر�شوم  �شد�د  لعملية  يلزم  ما  )بخالف  �إ�شعار  لت�شجيل  م�شبق  ك�رشط  �لهوية  من  ق  �لتحقُّ يطلب  ل 

�لت�شجيل(. ويف �لدول �لتي لديها �شو�غل ب�شاأن �لت�شجيالت غري �ملاأذون بها �أو �لكيدية، قد يحتاج 

�ل�شجل �إىل �ملطالبة بحد �أدنى على �لأقل من �لأدلة �لتي تثبت �لهوية )كما هو �حلال بالن�شبة �إىل 

حقوق �ملانح يف �إلز�م �ل�شجل باإلغاء �لت�شجيل �أو تعديله، �نظر �لتو�شية 72(. ولن ي�شّكل هذ� عبئا 

�إد�ريا مفرطا �إذ� ما �أدرجت يف عملية �لدفع �إجر�ء�ت �لتحقق من �لهوية. وف�شال عن ذلك، فحيث �إن 

معظم �أ�شحاب �لت�شجيل �شي�شتخدمون �ل�شجل مر�ر�ً، ميكن �إعطاوؤهم مفاتيح م�شفرة �آمنة د�ئمة عند 

فتح �ل�شجل، مما مينع �حلاجة �إىل تكر�ر �إجر�ء�ت �إثبات �لهوية بالن�شبة �إىل �لت�شجيالت �لالحقة. 

وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 54، �لفقرة �لفرعية )د(، و�لتو�شية 55، �لفقرة 

�لفرعية )ب((.

)ج( حق �ملانح يف �حل�شول على ن�شخة من �لإ�شعار �مل�شجل

ل ي�شري �إىل �أن �ملانح رمبا يكون قد �أن�شاأ حقا �شمانيا يف موجود�ته �أو قد  49- ملّا كان �لإ�شعار �مل�شجَّ

ينوي �إن�شاءه، مما يوؤثر على قدرته على �حل�شول على �ئتمان م�شمون �إ�شايف، تق�شي معظم �لدول باأن 

ل �أن يتلقى ن�شخة من �لت�شجيل ومن �أي تعديالت يدخلها �لد�ئن  من حق �ملانح �مل�شمى يف �إ�شعار م�شجَّ

حالة  كما ميّكنه يف  �لإ�شعار،  بيانات  دقة  من  �لتحقق  من  �ملانح  وهذ� ميّكن  �لإ�شعار.  على  �مل�شمون 

�لت�شجيالت غري �لدقيقة �أو غري �ملاأذون بها �أو �لكيدية من ممار�شة حقوقه يف فر�ض �لتعديل �أو �إلغاء 

�لت�شجيل )�نظر �لتو�شيتني 72 و74(.

ل �إىل  50- وتختلف �لدول فيما يتعلق مبن ينبغي لـه �أن يتحمل �لتز�م �إر�شال ن�شخة من �لأ�شعار �مل�شجَّ

�ملانح. وبغية توفري �أق�شى قدر من �حلماية من خطر �لت�شجيالت غري �ملاأذون بها، تلقي بع�ض �لدول ذلك 

�لعبء على عاتق نظام �ل�شجل نف�شه. وبهذه �لطريقة �شيكت�شف �ملانح �ملزعوم �لحتيال �إذ� كان �لت�شجيل 
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�حتياليا. وهو �أمر م�شتبعد �إذ� كان �للتز�م باإر�شال ن�شخة من �لأ�شعار و�قعا على عاتق �لد�ئن �مل�شمون 

�ملزعوم. ومع ذلك، يجب مقارنة تلك �مليزة بالتكاليف و�ملخاطر �لإ�شافية �لتي يفر�شها هذ� �لعبء على 

نظام �لت�شجيل. ويف غياب �لدليل على �أن �لت�شجيالت غري �ملاأذون بها تُ�شّكل تهديد� خطري� وكبري� على 

�شالمة نظام �لت�شجيل يف دولة معينة، يوؤيد حتليل جدوى �لتكاليف يف مقابل �ملنافع و�شع هذ� �للتز�م 

على عاتق �لد�ئن �مل�شمون.

51- وعالوة على ذلك، فحيث �إن �لت�شجيل يجري يف معظم �حلالت بدقة وح�شن نية، فاإن مطالبة 

ل �إىل �ملانح يجب �أل تكون �رشطا لنفاذ �لت�شجيل، وقد  �لد�ئن �مل�شمون باإر�شال ن�شخة من �لإ�شعار �مل�شجَّ

تعّقد �أو توؤخر ذلك �لنفاذ. ويرجع ذلك �إىل �أن عدم �إر�شال �إ�شعار �إىل �ملانح ل يوؤثر باملرة على حقوق 

�مل�شمون عن  �لد�ئن  يوؤدي تخلُّف  �لدول، ل  ولهذ� ففي معظم  �ل�شجل.  تر�جع  �لتي  �لثالثة  �لأطر�ف 

باملانح.  �أ�رش�ر فعلية تلحق  �أي  �لتعوي�ض عن  و�إىل  ��شمية  �إد�رية  �إىل عقوبات  �إل  �لوفاء بهذ� �للتز�م 

ويو�شي �لدليل، مر�عاة للنهج �لعام �لذي يتبعه، وهو ح�رش �لتكاليف �لإد�رية لل�شجل يف �أ�شيق نطاق، 

باأن تقع م�شوؤولية تزويد �ملانح بن�شخة من �لإ�شعار على عاتق �لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 55، �لفقرة 

�لفرعية )ج((.

)د( حق �لد�ئن �مل�شمون يف �حل�شول على ن�شخة من �لتغيري�ت �ملدخلة على �لت�شجيل

52- يجوز يف معظم �لدول �لتي �أن�شاأت �شجال عاما ع�رشياً للحقوق �ل�شمانية �أن يلغي �لد�ئن �مل�شمون 

ل �أو يعّدله يف �أي وقت بالطريقة نف�شها �لتي يُلَغى �أو يُعدُّ بها �أي نوع من �أنو�ع �لت�شجيل  �أي �إ�شعار م�شجَّ

)�نظر �لتو�شية 73(. و�إ�شافة �إىل ذلك، ميّكن معظم �لدول �ملانح من فر�ض �إلغاء ت�شجيل �أو تعديله من 

�لفرعية )ب((. وبغية متكني  �لفقرة  �لتو�شية 72،  )�نظر  �إد�رية خمت�رشة  �أو  �إجر�ء�ت ق�شائية  خالل 

�لد�ئن �مل�شمون من �لتاأكد من �رشعية �لإلغاء �أو �لتعديل، عادة ما يكون �ل�شجل ملزما باأن ير�شل على 

ل �إىل �ل�شخ�ض �ملحدد يف �لإ�شعار بو�شفه �لد�ئن  وجه �ل�رشعة ن�شخة من �أي تغيري�ت يف �إ�شعار م�شجَّ

�مل�شمون. ولن يقت�شي ذلك حتما تكلفة باهظة �أو خماطرة يتحملها نظام �ل�شجل حيث ميكن �لتفاق 

على طريقة فعالة لالت�شالت �لإلكرتونية )مثل �لربيد �لإلكرتوين( عند فتح ح�شاب �لد�ئن �مل�شمون يف 

�ل�شجل لأول مرة. وف�شال عن ذلك، �إذ� كان �لنظام �إلكرتونيا، ميكن برجمته بحيث ير�شل ن�شخة من �أي 

تعديالت �إىل ح�شاب بريد �إلكرتوين معنّي بطريقة �آلية دون �حلاجة �إىل �أي تدخل ب�رشي. وهذ� هو �لنهج 

�ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 55، �لفقرة �لفرعية )د((.

)ه( �رشعة تاأكيد �لت�شجيل

�شبيل  فعلى  �أجري.  قد  ما  ت�شجياًل  باأن  �رشيع  تاأكيد  تلقي  �لأطر�ف  جميع  م�شلحة  من  53- �إن 

�ملثال، قبل تقدمي �لأمو�ل مبقت�شى �تفاق �شماين، عادة ما يرغب �لد�ئن �مل�شمون يف تلقي تاأكيد 

يقوم  ما  ذلك، غالبا  بدقة. وف�شال عن  �ُشجلت  �ملعلومات  وباأن  �ل�شجل  ُقيد يف  �إ�شعاره قد  باأن  ما 

�لد�ئن �مل�شمون، بغية �شمان �أولويته على د�ئنني م�شمونني حمتملني �آخرين، بت�شجيل �إ�شعار بالتفاق 

م �ل�شجالت �لإلكرتونية �لع�رشية بحيث مُتّكن �شاحب  �ل�شماين قبل �إبر�مه مع �ملانح. ولذلك، تُ�شمَّ

�لبيانات. ول بد يف  �إدخال  �إلكرتوين للت�شجيل مبجرد  �أو  �لت�شجيل من �حل�شول على بيان مطبوع 

�ل�شجل �لورقي من وجود فارق زمني بني تقدمي �لإ�شعار و�حل�شول على تاأكيد بقيده، �إل �أنه ينبغي 
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بذل جميع �جلهود �لالزمة لتقليل �لتاأخري �إىل �أدنى حد . وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر 

�لتو�شية 55، �لفقرة �لفرعية )ه((.

)و( �شالمة �لبيانات و�شونها

54- �أي نظام لل�شجل، �شو�ء كان ورقيا �أو �إلكرتونيا، معر�ض خلطر �لدمار من جر�ء �أحد�ث غري متوقعة. 

وعادة ما تكون ��شتعادة �ل�شجل �لورقي يف غاية �ل�شعوبة �إذ� ما تعر�شت �لقيود نف�شها للتلف �أو �لتدمري 

)من جر�ء في�شان �أو حريق على �شبيل �ملثال(. ول متلك دول كثرية �ملو�رد �لتي متّكنها من �لحتفاظ 

 بن�شخة ورقية �حتياطية يف مكان منف�شل. وف�شال عن ذلك يوجد د�ئما �حتمال وقوع خطاأ ب�رشي لأنه

ل بد من �أن حُتفظ �لن�شخ وتُفهر�ض يدويا. ومع ذلك، حيثما ُحفظ �أي �شجل ورقي على نحو �إلكرتوين 

�أو حيثما جرى حفظ �ل�شجل كله على نحو �إلكرتوين، يكون من �لأي�رش بكثري كفالة �لحتفاظ بالبيانات 

يف �ل�شجل. وعادة ما حتتفظ �لدول �لتي لديها �شجالت �إلكرتونية بن�شخة �حتياطية من قيود �ل�شجل 

على خادوم منف�شل يف مكان �آخر. وعادة ما يجري حتديث هذه �لن�شخة �لحتياطية عن طريق �إجر�ء 

منف�شل كل ليلة، مما ميّكن من ��شتعادة �ل�شجل �إذ� تعر�ض �لنظام �إىل عطل �أو دمار مادي. وبغية �شمان 

�ملحافظة على �شالمة �ل�شجل بتكلفة جمدية، يو�شي �لدليل بو�شع ن�شخ �حتياطية لل�شجالت �لإلكرتونية 

على نحو منتظم )�نظر �لتو�شية 55، �لفقرة �لفرعية )و((.

4-  �مل�شوؤولية عن �خل�شارة �أو �ل�رشر

)�نظر �لفقرة 47(، يد�ر �ل�شجل �لعام للحقوق �ل�شمانية �إد�رة عمومية، �أي �أنه  55- مثلما ذكر �آنفاً 

بينما قد يجري �لتعاقد مع �لقطاع �خلا�ض على �شيانة �لنظام تقع �مل�شوؤولية �لنهائية عن �لإ�رش�ف على 

ل عمومي معنّي وموظفني عموميني خا�شعني لإ�رش�فه. ولهذ� �ل�شبب، فلدى معظم �لدول  عاتق م�شجِّ

�أو �رشر  �أي خ�شارة  �لقانونية عن  �مل�شوؤولية  �لتي تتحمل مبوجبها  �ل�رشوط  لة تن�ض على  قو�عد مف�شَّ

يت�شبب فيه �ملوظفون �أو �أخطاء �لنظام ومدى �مل�شوؤولية �لتي يتحملونها. ومن �لناحية �لنظرية، و�أيا كان 

نوع �ل�شجل �ملعتمد، قد تت�شبب �أخطاء �ملوظفني �أو �لنظام يف �خل�شارة يف ثالث حالت.

�أو  �شفوية خاطئة  �أو معلومات  قّدم ن�شائح  لـه قد  �أو ممثال  بال�شجل  �أن موظفاً  يُزعم  �أن  56- �أولها 

م�شللة. ويف هذه �حلالة ت�شتبعد بع�ض �لدول �مل�شوؤولية �لقانونية كلية. ويف �لدول �لتي ت�شمح يف هذه 

�حلالت بحق �لرجوع على �ل�شجل، غالبا ما تقدم توجيهات ب�شاأن معيار �لعناية �لو�جب. ويف بع�ض 

�لدول، يجب �أن يفي �شلوك �ملوظف مبعيار �مل�شوؤولية �لقانونية �لذي يفر�شه �لقانون �لعام �لذي يحكم 

�للتز�مات �لقائمة على �أ�شا�ض �خلطاأ. وحتدد دول �أخرى معيار� �أ�شد �رش�مة، يطالَب مبقت�شاه كل من 

يزعم �أنه �ُشلِّل باأن يثبت تو�فر �شوء �لنية.

57- و�ملجال �ملحتمل �لثاين للم�شوؤولية �لقانونية هو �خل�شارة �لنا�شئة عن خطاأ �أو �إ�شقاط يف �ملعلومات 

�لتي تُقيَّد يف �ل�شجل. فيتحمل �أ�شحاب �لت�شجيل �مل�شوؤولية عن �أي خطاأ يف �ملعلومات �لتي يقّدمونها. 

و�خلطاأ �لوحيد �لذي ميكن �أن يحدث من جانب �ل�شجل هو �خلطاأ يف �إدخال �ملعلومات �لتي يقدمها 

�ل�شخ�ض  هو حتديد  �حلالة  هذه  �لرئي�شي يف  و�ل�شوؤ�ل  �ل�شجل.  بيانات  قاعدة  يف  �لت�شجيل  �شاحب 

�مل�شوؤول عن �إدخال �لبيانات �لتي يقدمها �شاحب �لت�شجيل يف قاعدة �لبيانات.
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58- فاإذ� قدم �أ�شحاب �لت�شجيل يف �لبد�ية بيانات �لت�شجيل �إىل موظفي �ل�شجل )�شو�ء بالفاك�ض �أو 

ورقيا �أو بالهاتف(، وجب على موظفي �ل�شجل �إدخالها يف قاعدة �لبيانات ويكونون من ثم م�شوؤولني عن 

ر �لنظم �شبيل �نت�شاف �إز�ء  �أي �نحر�ف عن �لدقة يف عملية �لت�شجيل. ويف هذه �حلالة، عادة ما توفِّ

�خل�شارة �أو �ل�رشر �لذي يت�شبب فيه عدم �إدخال موظفي �ل�شجل �لبيانات يف قاعدة بيانات �ل�شجل �أو 

عدم �إدخالها بدقة.

ن من  م �لإ�شعار �إلكرتونيا، فاإن �لنظم �حلديثة توفر عادة �شكال �إلكرتونيا موحد� ميكِّ 59- �أما �إذ� ُقدِّ

�إل  )ول تخ�شع  �ل�شجل  بيانات  �آليا يف قاعدة  �إدخال  �لت�شجيل  يقدمها �شاحب  �لتي  �لبيانات  �إدخال 

لأدو�ت �لتحرير �لإلكرتونية �خلا�شة باخلانات �لإلز�مية( دون قيام موظفي �ل�شجل بفح�شها �أو �لتدخل 

فيها �أو �تخاذ �إجر�ء �إ�شايف ب�شاأنها. ويف هذه �لنظم، يكون �شاحب �لت�شجيل هو �مل�شوؤول عن �أي خطاأ 

حمتمل لأن �خلطاأ ل بد �أن يُعزى بال�رشورة للبيانات �لتي يقدمها. وحتى �إذ� �أمكن ت�شور �أن �مل�شكلة 

ناجتة عن حدوث عطل يف �لنظام، فاإن �لدول عادة ما ت�شتبعد من �مل�شوؤولية �لقانونية حالت وقوع �أي 

خلل مزعوم يف �لنظام يوؤثر على عملية �لت�شجيل �أو على �شحتها. وعدم وجود ن�شخة ورقية )�أو ن�شخة 

ل يجعل من �مل�شتحيل �إثبات �لزعم بحدوث خلل يف  بالفاك�ض �أو قيد كتابي لطلب �شفوي( لالإ�شعار �مل�شجَّ

عمل �لنظام.

60- و�إذ� ��شتن�شخ �أحد موظفي �ل�شجل �ملعلومات �لتي يقدمها �شاحب �لت�شجيل ��شتن�شاخا غري دقيق، 

�ل�شجل وتت�رشر من جر�ء  �لتي تبحث يف  �لثالثة  �لعادة هم �لأطر�ف  �لتعوي�ض يف  فاإن من يحق لهم 

موظفي  كان خطاأ  �إذ�  �ملوقف  ويختلف  ل.  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �لو�ردة يف  �مل�شلِّلة  �ملعلومات  على  �لعتماد 

�ل�شجل هو عدم �إدخال �ملعلومات �لتي يحتويها �لإ�شعار �لورقي يف �لنظام باأكملها. ويو�شي �لدليل باأل 

ن �لأطر�ف  يُعامل �لت�شجيل على �أنه نافذ �إل بعد �إدخال بيانات �لت�شجيل يف قاعدة �لبيانات مما ميكِّ

�لثالثة من �لبحث عنها )�نظر �لتو�شية 70(. ويتبع ذلك �أنه يف حالة عدم �إدخال �لإ�شعار �ملقّدم من 

�لإ�شعار نافذ� على �لإطالق من  �لنظام قط، ل ي�شبح ذلك  �ل�شجل يف  �إىل موظف  �لت�شجيل  �شاحب 

�لناحية �لقانونية، ويكون �ل�شخ�ض �لذي يحتمل �أن تلحق به خ�شارة هو �لد�ئن �مل�شمون �لذي مل ت�شبح 

حقوقه �ل�شمانية نافذة قانونا على �لإطالق جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

61- و�حلالة �لثالثة �لتي يحتمل فيها وقوع م�شوؤولية قانونية هي �أن يقدم �ل�شجل نتائج بحث ل تعك�ض 

بدقة �ملعلومات �لو�ردة يف قاعدة بيانات �ل�شجل. ويف هذه �حلالة يعرتف بع�ض �لدول بامل�شوؤولية عن 

�خل�شارة �لنا�شئة عن وقوع خطاأ �أو �إ�شقاط يف نتيجة بحث ترتَّب على خطاأ �رتكبه موظف �ل�شجل. ومع 

م �لطلب �أن هناك خطاأ يف نتيجة  ذلك، فق�شايا �لإثبات ت�شتبعد �مل�شوؤولية �لقانونية حيثما �دعى ُمقدِّ

�لبحث �ملرئية �إلكرتونيا �أو �ملطبوعة يف مكتب �لعميل.

62- ول تقبل جميع �لدول بامل�شوؤولية غري �ملحدودة عن �لأخطاء �لتي يرتكبها موظفو �ل�شجل. فبع�ض 

�لدول يعتمد على مبد�أ �حل�شانة �ل�شيادية حلماية �ل�شجل من �مل�شوؤولية كلية. وتقبل دول �أخرى �مل�شوؤولية 

غري �أنها ت�شع حد� �أق�شى ملقد�ر �لتعوي�ض �ملحتمل. كما �أن �لدول �لتي تقبل �مل�شوؤولية عادة ما ت�شع 

قيود� �إجر�ئية تقت�شي من �ملطالبني �تباع مبادئ توجيهية �رشيحة لتقدمي �ملطالبة و�إثباتها وتفر�ض فرتة 

تقادم على تقدمي �ملطالبة.

�مل�شوؤولية.  تثبت  عندما  خ�شارة  �أي  تغطية  بغية  للتعوي�ض  خا�شة  �شناديق  �لدول  بع�ض  63- وين�شئ 

ر�شوم  �إىل  �شئيل  مبلغ  عادة  ي�شاف  �ل�شجل،  حماية  �أجل  من  للتعوي�ض  خا�ض  �شندوق  يُن�شاأ  وعندما 

�لت�شجيل يدفع �إىل �ل�شندوق ل�شد�د مطالبات �لتعوي�ض بدعوى �مل�شوؤولية �لقانونية �لتي يق�شي ب�رشفها. 

وعندما ي�شرتك �ل�شجل يف خطة للتاأمني �خلا�ض م�شّممة لتغطية تلك �خل�شائر، يُ�شتخدم �ملبلغ �لإ�شايف 

�ل�شئيل �لذي يُز�د على ر�شوم �لت�شجيل لتغطية ق�شط �لتاأمني.
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64- ول ي�شعى �لدليل �إىل �لتمييز بني خمتلف �لنهوج �ملذكورة �أعاله، �إذ يعترب ذلك م�شاألة متغرية تتعلَّق 

بال�شيا�شة �لعامة ويتعني �أن تنظر فيها كل دولة. و�لنقطة �لرئي�شية هي �أن �لدول �مل�شرتعة ينبغي �أن ت�شع، 

�أيا كان �لنهج �ملعتمد، قو�عد و��شحة حتكم تعيني �مل�شوؤولية عن �خل�شارة �أو �ل�رشر �لناجم عن خطاأ يف 

�إد�رة �ل�شجل �أو ت�شغيله )�نظر �لتو�شية 56(.

ل 5- ما ينبغي �أن يت�شمنه �لإ�شعار �مل�شجَّ

�لإ�شعار.  ت�شجيل  مفهوم  على  �لدليل  يف  به  �ملو�شى  �لعام  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجل  نظام  65- يقوم 

و�لدول �لتي �عتمدت هذ� �لنظام ت�شرتط على �لدو�م حتديد �ملعلومات �لأ�شا�شية �لتالية يف �لإ�شعار 

د �آخر لهويته،  ل: )�أ( ��شم �ملانح �أو حمدد �آخر لهويته، وعنو�نه؛ )ب( ��شم �لد�ئن �مل�شمون �أو حمدِّ �مل�شجَّ

وعنو�نه؛ )ج( و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة )�نظر �لتو�شية 57(. ويف �لدول �لتي ل تفر�ض مدة يحددها 

�ملرغوبة  �ملدة  �لإ�شعار  يحدد يف  �أن  �لت�شجيل  �أي�شا من �شاحب  يُطلب  �لت�شجيل،  لفرتة  �شلفا  �لقانون 

للت�شجيل. وف�شال عن ذلك، يطلب بع�ض �لدول من �شاحب �لت�شجيل �أن يذكر �حلد �ملايل �لأق�شى �لذي 

يجوز ب�شاأنه �إنفاذ �حلق �ل�شماين �لذي يغطيه �لإ�شعار )�نظر �لتو�شية 57 ب�شاأن هاتني �لنقطتني(. وترد 

�أدناه مناق�شة مف�شلة جلميع هذه �ملتطلبات �ملتعلقة بامل�شمون.

)�أ( �ملعلومات �خلا�شة باملانح

'1' �أثر �خلطاأ يف حمدد هوية �ملانح على نفاذ �لت�شجيل

د  66- ت�شتخدم �ل�شجالت �لعامة �لع�رشية للحقوق �ل�شمانية يف �لفهر�شة و�لبحث ��شم �ملانح �أو حمدِّ

�ملانح يف  هوية  د  �إىل حمدِّ فالإ�شارة  وبالتايل،  )ح((.  �لفرعية  �لفقرة   ،54 �لتو�شية  )�نظر  لهويته  �آخر 

د هوية �ملانح على �لنفاذ �لقانوين لالإ�شعار  م �أ�شا�شي للت�شجيل �ل�شحيح. و�آثار �خلطاأ يف حمدِّ �لإ�شعار مقوِّ

ل متوقفة على �ملنطق �لتنظيمي لنظام �ل�شجل �ملقيَّد فيه. فبع�ض �ل�شجالت �لإلكرتونية مربجمة  �مل�شجَّ

د �لهوية �لذي يُدخله �لباحث وحمدد�ت  بحيث ل ت�شرتجع �لبيانات �إل يف حالة �لتطابق �لتام بني حمدِّ

ن �لباحثني �لذين  �لهوية �ملوجودة يف قاعدة �لبيانات. ويف تلك �لنظم، �شي�شفر �أي خطاأ عن عدم متكُّ

د �ل�شحيح لهوية �ملانح من ��شرتجاع �لإ�شعار. ولهذ� يبطل �لت�شجيل �ملزعوم، مما يجعل  ي�شتخدمون �ملحدِّ

ذلك �حلق �ل�شماين غري نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

م قيود �ل�شجل وتُفهَر�ض  67- ويُطّبق بع�ض �لدول خو�رزميات بحث �أكرث تطور�. ويف تلك �لدول تُنظَّ

فيها  يكون  �لتي  �لإ�شعار�ت  ��شرتجاع  من  للهوية  �ل�شحيح  �ملحدد  يُدخل  �لذي  �لباحث  مُتّكن  بحيث 

حمدد هوية �ملانح قريبا من �ملحدد �ل�شحيح للهوية و�إن كان ل يطابقه مطابقة تامة. وباملثل، �إذ� �أدخل 

يكن  مل  و�إن  منه  �لقريب  �ل�شحيح  �لهوية  ��شرتجاع حمدد  �أي�شا  يجري  للهوية،  خاطئا  د�  �لباحث حمدِّ

مطابقا متاما. ويف �لدول �لتي تعتمد هذ� �لأ�شلوب يف �لبحث �لأكرث تطور� حتتفظ بع�ض �لت�شجيالت 

د �لهوية �ل�شحيح �شيوؤدي �إىل �لإ�شعار  �ملنقو�شة ب�شالحيتها رغم �خلطاأ ما د�م �لبحث با�شتخد�م حمدِّ

ل، و�إن كان غري مطابق متاما. وهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 58(. بيد �أن  �مل�شجَّ

م منطق �لبحث ت�شميما دقيقا بحيث يحد من عدد �ملطابقات  هذ� �لنوع من �لنظم ل يجدي �إل �إذ� �ُشمِّ

د� �شحيحا للهوية نتائج بحث  �لقريبة �لتي ي�شفر عنها �لبحث. و�إذ� و�جه �لباحثون �لذين يُدخلون حمدِّ
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تظهر عدد� كبري� من �لإ�شعار�ت �لتي تت�شمن مطابقات قريبة، ينتقل عبء �خلطاأ �لذي �رتكبه �شاحب 

�لت�شجيل بد�يًة �نتقال غري عادل �إىل �لباحث �لذي قد ي�شطر عند ذلك �إىل �ل�شطالع بعدد كبري من 

�ل�شتق�شاء�ت �لإ�شافية بغية حتديد �أي من هذه �ملطابقات �لقريبة ي�شري �إىل �ملانح �ملعني �إذ� كان �أي 

منها ي�شري �إليه.

د �ل�شحيح لهوية �لأ�شخا�ض �لطبيعيني '2' �ملحدِّ

د هوية �ملانح قد يبطل �لت�شجيل، فعادة ما حتر�ض �لدول حر�شا �شديد�  68- حيث �إن �خلطاأ يف حمدِّ

د �ل�شحيح للهوية. و��شم �ملانح هو �أكرث �ملعايري �شيوعا. ومع  على و�شع قو�عد قانونية تقرر ماهّية �ملُحدِّ

ذلك، قد ل يكون لدى �لدولة قاعدة عامة حتدد ماهّية �ل�شم �لقانوين �ل�شحيح لل�شخ�ض �لطبيعي؛ 

كما �أن �ل�شم �لذي يُ�شتخدم يف �لعمل �ليومي �أو �حلياة �لجتماعية قد يختلف عن �ل�شم �لذي يظهر 

يف �لوثائق �لر�شمية للمانح. وف�شال عن ذلك، قد حتدث تغيري�ت يف �ل�شم منذ �لولدة نتيجة لتغري 

ر �لتعليمات �أو �لقو�عد  �حلالة �لجتماعية �أو خليار�ت مق�شودة �أخرى، مما ي�شتدعي يف �لعادة �أن تُوفَّ

�لإد�رية �لتي حتكم عمل �ل�شجل �إر�شاد�ت و��شحة ب�شاأن م�شادر �لتوثيق �لر�شمية ل�شم �ملانح �لتي ميكن 

للم�شجلني و�لباحثني �لعتماد عليها.

69- وحتديد �مل�شتند�ت �لتي �شتعد حجة بالن�شبة �إىل هذ� �لغر�ض يعتمد على مدى توفر وموثوقية 

�مل�شتند�ت �لر�شمية �لتي ت�شدرها كل دولة. ول�شتيعاب �ملانحني �لذين ل ميلكون م�شتند�ت ر�شمية هامة 

�أو من غري �ملو�طنني يف دولة معّينة، توفر �لدول عادة  من �لدرجة �لأوىل و�ملانحني من غري �ملقيمني 

ت�شل�شاًل هرمياً من �ملر�جع �لبديلة.

70- ول توجد �شيغة عامة لو�شع ذلك �لت�شل�شل �لهرمي حيث �إن �لأمر يعتمد �إىل حد كبري على �ملو�رد 

د�ت يُعتمد عليها لهوية �لأ�شخا�ض �لطبيعيني وكذلك �لعاد�ت �ملحلية  �ملتاحة يف كل دولة لتوفري حمدِّ

�ملتَّبعة يف �لت�شمية. بيد �أن �لفقر�ت �لتالية تبنّي كيف ميكن للدول �أن تنفذ �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل 

)�نظر �لتو�شية 59(:

��شم �ملانح هو  ل مولده لدى جهاز حكومي، يكون  )�أ( �إذ� ولد �ملانح يف �لدولة �مل�شرتعة و�ُشجِّ

�ل�شم �ملن�شو�ض عليه يف �شهادة ميالده؛

ل مولده، يكون ��شمه: )ب( �إذ� ولد �ملانح يف �لدولة �مل�شرتعة، ومل يُ�شجَّ

'1' �ل�شم �ملن�شو�ض عليه يف جو�ز �ل�شفر �ل�شادر لـه من حكومة �لدولة �مل�شرتعة؛

 '2' �إذ� مل يكن لدى �ملانح جو�ز �شفر، �ل�شم �ملن�شو�ض عليه يف بطاقة هوية وطنية �شارية 

�أو، يف حال عدم وجود تلك �لبطاقة، يف بطاقة �لتاأمني �لجتماعي �ل�شارية �ل�شادرة للمانح 

من حكومة �لدولة �مل�شرتعة؛

�شارية  وطنية  هوية  بطاقة  ول  �شار  �شفر  جو�ز  �ملانح  لدى  يكن  مل    '3' �إذ� 

ول بطاقة تاأمني �جتماعي، �ل�شم �ملن�شو�ض عليه يف جو�ز �ل�شفر �ل�شادر للمانح من حكومة 

�لدولة �ملقيم فيها ب�شفة �عتيادية؛

)ج( �إذ� كان �ملانح غري مولود يف �لدولة �مل�شرتعة ولكنه من مو�طنيها، فا�شم �ملانح هو �ل�شم 

�لذي يظهر يف �شهادة �جلن�شية؛

)د( �إذ� كان �ملانح غري مولود يف �لدولة �مل�شرتعة ولي�ض مو�طنا فيها، يكون ��شمه:
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'1' �ل�شم �ملن�شو�ض عليه يف تاأ�شرية دخول �شارية �شادرة للمانح من �لدولة �مل�شرتعة؛

'2' �إذ� مل يكن لدى �ملانح تاأ�شرية دخول �شارية، �ل�شم �لو�رد يف جو�ز �ل�شفر �ل�شاري �ل�شادر 

للمانح من حكومة �لدولة �ملقيم فيها ب�شفة �عتيادية؛

'3' �إذ� مل يكن لدى �ملانح تاأ�شرية �شارية ول جو�ز �شفر �شار، �ل�شم �لو�رد يف �شهادة �مليالد 

�أو وثيقة معادلة �شادرة للمانح من �جلهاز �حلكومي �مل�شوؤول عن ت�شجيل �ملو�ليد يف �لدولة 

�لتي ولد فيها؛

)ه( يف �حلالت غري �لو�ردة يف �لقو�عد �ل�شابقة، يكون ��شم �ملانح هو �ل�شم �لو�رد يف رخ�شة 

�لقيادة �ل�شارية �أو �شهادة ت�شجيل مركبة �أو وثيقة ر�شمية �أخرى �شادرة للمانح من �لدولة �مل�شرتعة؛

)و( �إذ� تغري ��شم �ملانح، بخالف ما حتدده هذه �لقو�عد، لأ�شباب م�رشوعة وفقا لقانون �لدولة 

�ملقيم فيها ب�شفة �عتيادية، مبا يف ذلك تغريُّ �ل�شم ب�شبب �لزو�ج، يكون ��شم �ملانح هو �ل�شم �لقانوين 

�جلديد �إذ� تغريَّ �ل�شم وقت �إن�شاء �ل�شمانة.

71- و�إذ� �أ�شفر �لبحث عن �أكرث من مانح م�شرتك يف �ل�شم نف�شه، غالبا ما يح�شم عنو�ن �ملانح م�شاألة 

�لهوية بالن�شبة للباحثني. ويف �لدول �لتي ي�شرتك فيها �أفر�د كثريون يف ��شم و�حد، قد يكون من �ملفيد 

د� رقميا لهوية مو�طنيها، ميكن  طلب معلومات تكميلية، مثل تاريخ ميالد �ملانح. و�إذ� �عتمدت دولة حمدِّ

و�لأمن  �خل�شو�شية  بحماية  يتعلق  فيما  �مل�شرتعة  �لدولة  ل�شيا�شات  وفقا  �أي�شا  �لرقم  ذلك  ��شتعمال 

د بديل لهوية �ملانحني من غري �ملو�طنني. ويو�شي �لدليل باأنه، حيثما ت�شرتط �لدولة  وب�رشط ذكر حمدِّ

حمدد�ت �إ�شافية �أو تكميلية للهوية، ينبغي �أن يو�شح �لقانون عو�قب عدم تقدميها كلها ب�شورة �شليمة 

على �شحة �لت�شجيل )�نظر �لتو�شية 59(.

د �ل�شحيح لهوية �لأ�شخا�ض �لعتباريني '3' �ملُحدِّ

د هوية �ملانح لأغر��ض  72- يف حالة كون �ملانح �رشكة �أو �شخ�شية �عتبارية �أخرى، عادة ما يكون حمدِّ

نفاذ �لت�شجيل و�لبحث هو �ل�شم �لذي يظهر يف �لوثيقة �لتي تاأ�ش�ض مبقت�شاها �لكيان. وعادة ما ميكن 

�لذي  �لتجارية  و�لكيانات  لل�رشكات  �لعمومي  �ل�شجل  �ل�شم عن طريق �لطالع على  �لتحقق من هذ� 

د�ت �لعامة للهوية حيث ي�شرتط عموما  حتتفظ به كل دولة. ومن غري �ملحتمل حدوث م�شاكل تتعلق باملحدِّ

�ل�شجل �لتجاري. و�إذ� كانت �ملعلومات  �أو  �أن يكون �ل�شم �لتجاري فريد�، حتى يقبله �شجل �ل�رشكات 

�لو�ردة يف هذ� �ل�شجل ويف �شجل �حلقوق �ل�شمانية حمفوظة يف �شكل �إلكرتوين، فقد يكون من �مل�شتطاع 

�لنهج  بهذ�  �لدليل  ويو�شي  �لتحقق.  تب�شيط عملية  بغية  �لبيانات  لكل من قاعدتي  توفري مدخل عام 

)�نظر �لتو�شية 60(.

'4' �لتمييز بني �لأ�شخا�ض �لطبيعيني و�لعتباريني

73- عادة ما يكون �شاحب �لت�شجيل مطالَبا باأن ي�شري �إىل ما �إذ� كان �ملانح فرد� �أو �شخ�شا طبيعيا من 

ناحية �أو �شخ�شا �عتباريا من ناحية �أخرى. وبالرغم من �أن �مل�شطلحات قد تتباين، فاخلط �لفا�شل 

�ملانحني يف  فئتي  ما يجري تخزين  لأنه عادة  �لأ�شا�شية  �لأمور  �لدقيق من  و�لتعيني  و�حد.  �لأ�شا�شي 

خانتني �أو دفرتين منف�شلني ميكن �لبحث فيهما د�خل �ل�شجل. ولن يك�شف �لبحث يف �شجل �لأ�شخا�ض 
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ل جتاه مانح من �لأفر�د، و�لعك�ض �شحيح �أي�شا. و�شمان �لدقة مهم  �لعتباريني عن حق �شماين م�شجَّ

على وجه �خل�شو�ض عندما يكون فرد، ��شمه جون �شميث مثال، م�شوؤول عن من�شاأة ت�شمى �رشكة جون 

د  �شميث. فالأغر��ض حتديد هوية مانح �حلق �ل�شماين �لذي ي�شمل موجود�ت �ملن�شاأة، ل يكون �ملحدِّ

�ل�شحيح �إل "�رشكة جون �شميث".

74- كما �شتكفل �لدول عادة �أن تقدم �لقو�عد �لتي تبنّي حمدد�ت هوية �ملانح توجيها و��شحا يف 

�حلالت �لتي ي�شطلع فيها �لأفر�د باأعمالهم با�شم �آخر �أو ب�رش�كة لي�شت لديها �شخ�شية �عتبارية. 

فعلى �شبيل �ملثال، �إذ� كان فرد )جون �شميث مثال( ي�شطلع باأعمال حتت ��شم "�شميث لل�شباكة" دومنا 

د �لهوية �ل�شحيح �لوحيد ملانح �ل�شمانة هو "جون �شميث".  �إدر�ج �شميث لل�شباكة ك�رشكة، فاإن حمدِّ

م�شمى يف  كمانح  �أي�شا  �ملن�شاأة  ��شم  �إدخال  �لت�شجيل خيار  لأ�شحاب  تتيح  ما  غالبا  �لدول  �أن  غري 

با لأن يكون �ل�شم �لقانوين �ل�شحيح هو ��شم �ملانح و�أن ي�شبح �لإ�شعار باطال �إذ� ُقيِّد  �لإ�شعار حت�شُّ

��شم �ملن�شاأة وحده.

'5' �أثر تغيري حمدد هوية �ملانح على نفاذ �لت�شجيل

75- ميكن �أن يتغريَّ ��شم �ملانح �أو حمدد �آخر لهويته بعد �لت�شجيل، مثال نتيجة لعملية قانونية يقوم بها 

مانح من �لأ�شخا�ض �لطبيعيني لتغيري ��شمه �أو نتيجة دمج �أو �إجر�ء مماثل �آخر يو��شل مبوجبه �ملانح 

د  �لذي يكون �شخ�شا �عتباريا عمله با�شم خمتلف. ويثري ذلك �لتغيري �لالحق يف ��شم �ملانح �أو يف �أي حمدِّ

�آخر للهوية قابل للتطبيق م�شاكل بالن�شبة �إىل �كت�شاف �لإ�شعار�ت �لتي �شبق ت�شجيلها. وحمدد هوية �ملانح 

هو �ملعيار �لرئي�شي للبحث، ولن يك�شف �لبحث با�شتخد�م �ملحدد �جلديد لهوية �ملانح عن حق �شماين 

ل بال�شم �لقدمي. ولذلك، فبغية حماية �لأطر�ف �لثالثة �لتي قد تتعامل مع �ملانح با�شمه �جلديد،  م�شجَّ

د �جلديد لهوية  ل بحيث يك�شف عن �ملحدِّ تطالب بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون بتعديل �لإ�شعار �مل�شجَّ

دة. وعدم �لقيام بذلك ل يبطل نفاذ �لت�شجيل. غري �أن �أولوية �حلق  �ملانح قبل �نق�شاء فرتة زمنية حمدَّ

�ض لهم �لذين  رين و�ملرخَّ �ل�شماين ت�شبح �أدنى مرتبة من حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني و�مل�شرتين و�ملوؤجِّ

د �لهوية ولكن قبل ت�شجيل  يح�شلون على حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة �أو مت�شلة بها بعد تغيري حمدِّ

�إ�شعار بالتعديل. ومع ذلك يحتفظ �لد�ئن �مل�شمون باأي �أولوية يتمتع بها جتاه هذه �لفئات من �ملطالبني 

�ملناف�شني �إذ� ن�شاأت حقوقهم قبل تغيري �ل�شم. ويج�ّشد هذ� �لنهج �لغر�ض من ��شرت�ط �لإف�شاح عن �أي 

تغيري يف �ل�شم، �أي حماية �لأطر�ف �لثالثة �لتي قد تعتمد، يف حالة عدم در�يتها بهذ� �لتغيري، على نتائج 

بحث ل ت�شوبها �شائبة ي�شفر عنها ��شتخد�م �ل�شم �جلديد للمانح.

76- ويكون �ملانح عادة ملزما، �إما مبوجب �لتفاق �ل�شماين �أو �لقانون، باإخبار �لد�ئن �مل�شمون باأي 

تغيري يف �ل�شم �أو �أي حمدد �آخر قانوين للهوية. ول تبد�أ فرتة �ل�شماح �ملتاحة يف بع�ض �لدول للد�ئن 

د هوية �ملانح. بينما تبد�أ فرتة �ل�شماح يف دول  �مل�شمون لكي يعّدل �لإ�شعار �إل عندما يعلم بتغرّي حمدِّ

�أخرى عندما يُغريَّ �ل�شم. ويوؤدي عدم تعديل �لإ�شعار قبل �نتهاء فرتة �ل�شماح �إىل �نتقال �لأولوية ملن يجد 

من �ملطالبني �ملناف�شني يف تلك �لأثناء �شو�ء علم �لد�ئن �مل�شمون �أو مل يعلم بالتغيري قبل �نتهاء �لفرتة. 

وهذ� هو �لنهج �لذي يو�شي �لدليل باتباعه باعتباره يحقق �لتو�زن �ملنا�شب بني حقوق �لد�ئن �مل�شمون 

وحقوق �لباحثني من �لأطر�ف �لثالثة، مع مر�عاة �أن من �ملرجح �أن يعلم �لد�ئن �مل�شمون على �أي حال 

بتغري �ل�شم نتيجة لأن�شطة �لر�شد �لعتيادية �لتي ي�شطلع بها )�نظر �لتو�شية 61(.
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77- ومبوجب �لنهج �ملو�شى به، فاإن عدم ت�شجيل تعديل بعد تغيري �ل�شم ل يهدد �لأولوية فيما يتعلق 

بالد�ئنني �مل�شمونني �إل عندما يكون �ملطالب �ملناف�ض م�شرتيا �أو د�ئنا م�شمونا �أو موؤجر� �أو مرخ�شا 

له. ول يوؤثر عدم تعديل �لإ�شعار على نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لذي حتقق من خالل 

�لت�شجيل �لأ�شلي جتاه د�ئني �ملانح بحكم �لق�شاء �أو ممثل �إع�شاره. و�ل�شبب يف ذلك هو �أن �لد�ئنني غري 

�مل�شمونني لي�شو� د�ئنني يعولون على نتيجة عملية بحث يف �ل�شجل قبل �لبت يف تقدمي �لقر�ض، �أي �أن 

نتيجة �لبحث �ل�شلبية لي�شت �رشطا م�شبقا لتقدميه. ولهذ� يعتمد �لدليل ر�أيا مفاده �أنه ينبغي تف�شيل 

�لد�ئن �مل�شمون لدى مو�زنة حقوقه جتاه م�شالح �لأطر�ف �لثالثة.

'6' �أثر نقل �ملوجود�ت �ملرهونة على نفاذ �لت�شجيل

د �آخر لهويته بعد �أن ينقل �ملانح �ملوجود�ت �ملرهونة،  78- فيما يتعلق بتغيري ��شم �ملانح �لأ�شلي �أو حمدِّ

فالبحث بناء على ��شم �ملنقول �إليه عن طريق �أطر�ف ثالثة تتعامل يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يحوزها 

�ملنقول �إليه لن يك�شف عن حق �شماين �أن�شاأه �لناقل. ويتبع بع�ض �لدول يف هذه �حلالة �لنهج �لذي يو�شي 

به �لدليل فيما يخ�ض تغريُّ ��شم �ملانح، وفقا ملا جاء يف �لباب �ل�شابق. ويجب على �لد�ئن �مل�شمون، يف 

ل تعديال يك�شف عن هوية �ملنقول �إليه بو�شفه �ملانح �جلديد يف غ�شون فرتة  �إطار هذ� �لنهج، �أن يُ�شجِّ

زمنية حمددة بعد �لنقل بغية �لحتفاظ بالأولوية على �لد�ئنني �مل�شمونني و�مل�شرتين �لذين يح�شلون 

 على حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة بعد �لنقل. و�إن مل يحدث �لتعديل يف غ�شون �لفرتة �لزمنية �ملحددة، 

ل يتاأثر �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لذي يتحقق مع �لت�شجيل �لأ�شلي. غري �أن مرتبة �أولوية �لد�ئن 

�أدنى من مرتبة من يليه من �لد�ئنني �مل�شمونني و�مل�شرتين �لذين تن�شاأ حقوقهم بعد  �مل�شمون ت�شبح 

�لنقل وقبل ت�شجيل �لتعديل.

79- ومثلما هو �حلال يف تغريُّ �ل�شم، تتخذ دول �أخرى موقفا يرى �أن فرتة �ل�شماح لإدخال �لتعديل 

�ملوجود�ت  نقل  قد  �ملانح  باأن  فعليا  علما  �مل�شــــمون  �لد�ئن  يعلم  �أن  �إل مبجرد  تنفذ  �أن  ينبغي  ل 

ح �أن ي�شـــبح على علم باأن  �ملرهونة. ويقوم هذ� �لنهج على فكرة مفادها �أن �لد�ئن �مل�شمون ل يُرجَّ

�ملانح قد نقل �ملوجود�ت �ملرهونة دون �إذن �إل بعد وقوع ذلك، حيث �إن �ملانح، بخالف حـــالة تغريُّ 

�ل�شم، يُحتمل �أن يتخذ خطو�ت ن�شطة حلجب ن�شاطه غري �ملاأذون به عن علم �لد�ئن �مل�شـــمون. ولكن 

دولً �أخرى تتخذ موقفا يرى �أن مرتبة �أولوية �لد�ئن �مل�شمون ل ينبغي �أن تت�رشر �لبتة من �أي نقل 

غري ماأذون به يجريه �ملانح منتهكا �لتفاق �ل�شمـــاين، و�أن قــر�ر �لـــد�ئن �مل�شمـــون �ملتمثل، نتيــــجة 

ذلك، يف ت�شجيل تعديل لك�شف ��شم �ملنقــول �إليه بو�شفه �ملانح �جلديد، ينبـــغي �أن يـــكون قر�ر� طوعيا 

�رشفا. ويج�ّشد هذ�ن �لنهجان �لأخري�ن بدرجات متفاوتة ر�أيا مفاده �أن يف حالة عمليات �لنقــــل غري 

�ملاأذون بها ينبغي �أن تكون �لغلبة حلقوق �لد�ئنني �مل�شمونني على م�شالح �ملطالبني �ملناف�شني بحيث 

ي�شبح من �ملمكن �لعتماد على نتائج بحث ل ت�شوبها �شائبة يف �ل�شجل بناء على ��شم �ل�شخ�ض حائز 

�ملوجود�ت �ملرهونة.

�أن تنظر �لدول  �أكرث من ذكر �حلاجة �إىل  م �لدليل تو�شية حمددة ب�شاأن هذه �لنقطة  80- ول يقدِّ

�مل�شرتعة ب�شكل �رشيح يف �مل�شاألة )�نظر �لتو�شية 62(. وقد رئي �أنه ينبغي �أن يرُتك لكل دولة �أمر 

ر من �ملخاطر  تقرير �لنهج �ملنا�شب يف �شياق �شوق �لئتمان �خلا�شة بها، مع مر�عاة �مل�شتوى �ملت�شوَّ

�لتي قد تن�شاأ على �ل�شعيد �ملحلي جر�ء �شوء ت�رشف �ملانح يف �شكل نقل غري ماأذون به للموجود�ت 

�ملرهونة.
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)ب( حمدد هوية �لد�ئن �مل�شمون

�ل�شجل( دوماً  �أنو�ع  نوع من  �أي  )�أو  �ل�شمانية  للحقوق  �لتي و�شعت �شجال عاما  �لدول  81- ت�شرتط 

ل ��شم �لد�ئن �مل�شمون �أو حمدد� �آخر لهويته وعنو�نه، �أو ممثله �أو من ي�شميه  �أن يورد �لإ�شعار �مل�شجَّ

)�نظر �لتو�شية 57، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ومع ذلك، فبما �أن هذه �لبيانات لي�شت �لبتة معيار� للبحث، 

فاحتمالت �أن ت�شلل �أخطاء �لت�شجيل �لباحثني من �لأطر�ف �لثالثة �أقل مقارنة بالأخطاء يف �إدخال 

بيانات �إثبات هوية �ملانح. ومن جهة �أخرى، يظل �لإدخال �لدقيق للمعلومات مهما مبا �أنه ميّكن �لباحثني 

ذوي �مل�شلحة من �لأطر�ف �لثالثة من �ل�شعي �إىل �حل�شول على مزيد من �ملعلومات، فيما يتعلق مثال 

مبا �إذ� كان هناك بالفعل حق �شماين يف موجود�ت �ملانح و�لتفا�شيل �حلالية عن عالقة �لتمويل. كما �أن 

�إدخال �ملعلومات بدقة يوفر قرينة تدل على �أن �لد�ئن �مل�شمون �لذي يطالب لحقا باأولوية ت�شتند �إىل 

�لإ�شعار هو يف و�قع �لأمر �ل�شخ�ض �لذي يحق لـه فعل ذلك. ووفقا لذلك، يو�شي �لدليل باأن ل يبطل 

ل ما  تقدمي �شاحب �لت�شجيل بيانا خاطئا يف حمدد هوية �لد�ئن �مل�شمون �أو عنو�نه نفاذ �لإ�شعار �مل�شجَّ

مل يوؤّد �إىل ت�شليل �لباحث �حل�شيف ت�شليال خطري� )�نظر �لتو�شية 64(.

)ج( و�شف �ملوجود�ت �مل�شمولة بالإ�شعار

�ملوجود�ت  لتحديد  مطلقة  �رشورة  �لإ�شعار�ت  ت�شجيل  نظام  �لنظرية يف  �لناحية  من  توجد  82- ل 

�ملرهونة يف �لت�شجيل حيث �إن جمرد وجود �إ�شعار مفهر�ض حتت ��شم �ملانح �أو حمدد �آخر لهويته يكفي 

لتحذير �لأطر�ف �لثالثة من �حتمال وجود حق �شماين و�حد �أو �أكرث من موجود�ت �ملانح. ومع ذلك 

فغياب �أي و�شف من �لإ�شعار قد يحد من قدرة �ملانح على بيع �ملوجود�ت �لتي تظل غري مرهونة �أو 

�إن�شاء حق �شماين فيها. و�شيحتاج �مل�شرتون �ملحتملون و�لد�ئنون �مل�شمونون �شكال من �أ�شكال �حلماية 

موجود�ت  من  باأي  تتعلق  معامالت  �لدخول يف  قبل  �ملثال(  �شبيل  على  �مل�شمون،  �لد�ئن  من  )�لإذن 

�ملانح. وغياب �لو�شف يقلل �أي�شا من قيمة معلومات �ل�شجل ملمثلي �لإع�شار و�لد�ئنني بُحكم �لق�شاء. 

ل )�نظر �لتو�شية 57، �لفقرة  ولهذ�، يو�شي �لدليل باإدر�ج و�شف للموجود�ت �ملرهونة يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

�لفرعية )ب((.

83- ورغم �أن و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة مطلوب، فال ت�شرتط نظم �ل�شجل �لع�رشية و�شفا حمدد� لكل 

منها على حدة. فيكفي لتزويد �لباحثني باحتياجاتهم من �ملعلومات ��شتخد�م و�شف عام )"كل �ملوجود�ت 

�مللمو�شة" �أو "كل �مل�شتحقات"، على �شبيل �ملثال( �أو حتى و�شف �شامل )"كل �ملوجود�ت �ملنقولة �حلالية 

و�لآجلة"، على �شبيل �ملثال(. و�لو�قع �أن توفري �إمكانية �لكتفاء بالو�شف �لعام �رشورة لكفالة �لت�شجيل 

�لكفء حلق �شماين مُينح يف �ملوجود�ت �لآجلة وفئاتها �ملتجددة، مثل �ملخزون �أو �مل�شتحقات. وت�شتند 

تو�شيات �لدليل ب�شاأن متطلبات �لتو�شيف فيما يخ�ض �لتفاقات �ل�شمانية �إىل هذه �لعتبار�ت ذ�تها. 

ووفقا لذلك، يو�شي �لدليل باعتبار و�شف �ملوجود �ملرهون �لو�رد يف �إ�شعار و�فياً مبتطلبات �لتو�شيف 

)�نظر  معقول  نحو  على  �ملرهون  �ملوجود  بتحديد  ي�شمح  و�شف  �أي  �ل�شمانية،  بالتفاقات  �خلا�شة 

ل )�نظر �لتو�شية 63(.  �لتو�شية 14، �لفقرة �لفرعية )د((، كافيا باملثل لال�شتخد�م يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

ويعّزز �لنهج �ملو�شى به �أي�شا كفاءة عملية �لت�شجيل لأنه ميّكن �لد�ئنني �مل�شمونني من �لكتفاء بنقل 

ل )و�لعك�ض بالعك�ض(. �لو�شف من �لتفاق �ل�شماين �إىل �لإ�شعار �مل�شجَّ
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84- وخالفا ل�شم �ملانح �أو حمدد �آخر لهويته، ل يعترب و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة �لو�رد يف �لإ�شعار 

د  �مل�شجل معيار� للبحث. ولذلك فاإن مقيا�ض �لدقة يف �لو�شف لي�ض �شارما مثلما هو �حلال يف حمدِّ

هوية �ملانح. وحيث �إن �لغر�ض من �لإ�شعار هو تنبيه �لأطر�ف �لثالثة �لتي تبحث يف �ل�شجل �إىل �أن من 

�ملمكن �ملطالبة بحق �شماين يف موجود�ت حمددة، فاإن �مل�شاألة �لأ�شا�شية تتمثل فيما �إذ� كان �لباحثون 

�شيفهمون، رغم �خلطاأ، �أن �لو�شف ي�شمل �ملوجود ذ� �ل�شلة. ومت�شيا مع هذه �ل�شيا�شة، و�ت�شاقا مع 

�لنهج �لذي يُتبع عادة يف �لدول �لتي و�شعت �شجال عاما للحقوق �ل�شمانية، يو�شي �لدليل باعتبار �أن 

ل ما مل  تقدمي �شاحب �لت�شجيل بيانا خاطئا يف و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة ل يبطل نفاذ �لإ�شعار �مل�شجَّ

يوؤّد �إىل ت�شليل �لباحث �حل�شيف ت�شليال خطري� )�نظر �لتو�شية 65(. ويبنّي تعبري "�لباحث �حل�شيف" 

�أن �ملحك ينبغي �أن يكون مو�شوعيا. �أي �أن �مل�شاألة �لأ�شا�شية تتمثل فيما �إذ� كان �لباحث، من �لناحية 

�لنظرية، �شيتعر�ض للت�شليل ويكون من غري �ل�رشوري �أن يثبت �ملطالب �ملناف�ض �لذي يطعن يف �لو�شف 

�أن �لباحث قد �ُشلل بالفعل. �أما �تباع نهج ذ�تي فيوؤدي �إىل �لتقا�شي وقد ي�شجع على قدر من �لإهمال 

لدى �إدخال �لأو�شاف.

85- ومن بني �حلالت �لتي قد يوؤدي فيها �خلطاأ يف �لو�شف، و�إن بد� �شغري�، �إىل �إبطال �لت�شجيل 

�أن تقرر �لدولة ��شتحد�ث معيار تكميلي للبحث خا�ض باملوجود�ت يتعلق باأنو�ع معّينة من �ملوجود�ت 

د رقمي فريد للهوية )�نظر �لفقرتني 34 و35 �أعاله و�لفقرة 115 �أدناه(. وحيث  �ملرهونة بناء على حمدِّ

ل  د هوية �ملوجود�ت يعمل كمعيار للبحث يف هذه �حلالة، فمن �ل�رشوري ل�شتيفاء �لإ�شعار �مل�شجَّ �إن حمدِّ

د �لهوية  د �لهوية بطريقة ت�شمن �أن ت�شرتجعه �لأطر�ف �لثالثة �لتي جتري �لبحث وفقا ملحدِّ �إدخال حمدِّ

�ل�شحيح.

86-  وعندما يكون �خلطاأ كافيا لتطبيق حمك �لإبطال �لقائم على وجود خطاأ "م�شلل ب�شكل خطري"، 

يو�شي �لدليل باأن يقت�رش نطاق �لإبطال على �ملوجود�ت �لتي مل تو�شف و�شفا و�فيا بدل من �إبطال 

�لإ�شعار برمته. وهذ� يعني �أن �لت�شجيل يظل �شاريا يف نطاق ما يت�شمنه �لإ�شعار �أي�شا من موجود�ت 

)�نظر  �ملوجود�ت  تلك  ب�شاأن  �حل�شيف  �لباحث  ي�شلل  ل  �خلطاأ  �أن  مبا  منا�شب،  ب�شكل  مو�شوفة 

�لتو�شية 65(.

)د( مدة ت�شجيل �لإ�شعار ومتديدها

87- ميكن �أن تختلف مدة �ملعامالت �ملالية �مل�شمونة �ختالفا كبري�. ويتطلب هذ� بدوره بع�ض �ملرونة 

باإحدى  �لالزمة  �ملرونة  �إ�شباغ  ميكن  ما  وعادة  �ملعامالت.  بتلك  �ملتعلقة  �مل�شجلة  �لإ�شعار�ت  مدة  يف 

طريقتني. فاأما �أولهما فتتمثل يف �ل�شماح لأ�شحاب �لت�شجيل باأن يختارو� مدة �لت�شجيل �ملرغوبة مع 

�حلق يف متديد �لت�شجيل مر�ت ح�شب �لقت�شاء. و�أما �لثانية فهي �أن يحدد �لنظام مدة زمنية ثابتة 

عامة )خم�ض �شنو�ت، على �شبيل �ملثال( م�شحوبة باحلق يف متديد �لت�شجيل كلما �نق�شت مدته لفرت�ت 

م�شاوية �إ�شافية. ويف كل من �حلالتني ميدد �لت�شجيل بتقدمي �إ�شعار تعديل �إىل �ل�شجل قبل �نتهاء �رشيان 

�لإ�شعار.

88- ويف �لرتتيبات �ملالية �ملتو�شطة و�لطويلة �لأجل، يُقلِّل �لنهج �لأول �حتمال فقد�ن �لد�ئنني �مل�شمونني 

�لأولوية ب�شب �لإخفاق غري �ملق�شود يف ت�شجيل �لتمديد يف حينه. ويف �لرتتيبات �ملالية �لق�شرية �لأجل، 

يُقلِّل �لنهج �لثاين �خلطر �لو�قع على �ملانحني من قيام �لد�ئنني �مل�شمونني بالت�شجيل ملدة زمنية مبالغ 

فيها نتيجة للحر�ض �ملفرط. وبغية �لت�شجيع على �لإلغاء يف �لوقت �ملنا�شب فيما يتعلق بالنظم �لتي تاأخذ 
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بالنهج �لثاين، قد تختار �لدولة �أل تتقا�شى �أي ر�شوم عن ت�شجيل �لإلغاء. وعالوة على ذلك، وبغية عدم 

�لت�شجيع على �ختيار مدد ت�شجيل مفرطة �لطول، ميكن �أن ترتكز �لر�شوم على �أ�شا�ض �شلم ت�شاعدي 

ومتحرك وفق �لطول �ملختار ملدة �لت�شجيل. ويتخذ بع�ض �لدول �أي�شا موقفا توفيقيا. فيمكن �أن يختار 

�أ�شحاب �لت�شجيل باأنف�شهم مدة �لت�شجيل وميكن �أن ميددو� مدة �لت�شجيل �لأولية، غري �أن ذلك يخ�شع 

حلدود زمنية ق�شوى )مثل 10 �شنو�ت( خا�شة بكل ت�شجيل �أو متديد. ويو�شي �لدليل باأن تُتاح لالأطر�ف 

كلتا �لطريقتني لتحديد مدة �لت�شجيل )�نظر �لتو�شية 69(.  

89- ويجب على �لدول �لتي تختار نهج �لختيار �لذ�تي �أن تدر�ض �أثر خطاأ �شاحب �لت�شجيل يف بيان 

ولكن  ل.  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �خلطاأ  يبطل  باأل  �لدليل  ويو�شي  ل.  �مل�شجَّ �لإ�شعار  نفاذ  على  �لت�شجيل  مدة 

مع مر�عاة حمذور هام، وهو �رشورة حماية �لأطر�ف �لثالثة �لتي تعتمد على �لبيان �خلاطئ، )�نظر 

�لتو�شية 66(. ول بد من �لتمييز بني حالتني عند معاجلة �جلو�نب �لتي قد ين�شاأ منها هذ� �لعتماد 

لدى �لأطر�ف �لثالثة.

بالفعل. ويف  �ملعتزم  �أق�رش من  زمنية  �لت�شجيل مدة  يُدخل �شاحب  �أن  �لأوىل فهي  90- فاأما �حلالة 

هذه �حلالة، �شوف ينق�شي �أجل �لت�شجيل بنهاية �لوقت �ملحدد ولن يكون �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. وبينما ميكن للد�ئن �مل�شمون ��شتعادة �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن ذلك ل يتحقق 

�إل �نطالقا من تلك �للحظة )�نظر �لتو�شية 47(.

 91- و�أما �حلالة �لثانية فهي �أن يحدد �لد�ئن �مل�شمون مدة �أطول من �ملعتزم بالفعل. ويف هذه �حلالة 

�إليه  �مل�شار  �ل�شماين  �حلق  كان  و�إذ�  �لثالثة.  �لأطر�ف  بحماية  يتعلق  فيما  �شو�غل  هناك  �أن  يبدو  ل 

يف �لإ�شعار قد �نتهى بالفعل )من خالل �شد�د �للتز�م �مل�شمون، على �شبيل �ملثال(، فاإن �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة يتوقف على كل حال. �أما �إذ� كان �للتز�م �مل�شمون مل ي�شدد بعد، فمن �ل�شعب ت�شور 

ل يظل ينبههم �إىل  كيفية ت�رشر �لأطر�ف �لثالثة من �لعتماد على �لبيان �خلاطئ، لأن �لإ�شعار �مل�شجَّ

�حلق �ل�شماين وميكنهم �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة حلماية �أنف�شهم من ذلك �خلطر. ويف هذه �حلالة يكون 

خطاأ �لد�ئن �مل�شمون يف م�شلحته. ومع ذلك، فحيث �إن �لأطر�ف �لثالثة ل تت�رشر، لي�شت هناك حاجة 

�إىل معاقبة �لد�ئن �مل�شمون يف هذه �حلالة.

)ه( �ملبلغ �لأق�شى لاللتز�مات �مل�شمونة

92- تختلف �لدول ب�شاأن م�شاألة ما �إذ� كان يجب �أن يك�شف �لإ�شعار عن �ملبلغ �لنقدي �لذي ميكن من 

�أجله �إنفاذ �حلق �ل�شماين �مل�شمول بالإ�شعار. وت�شرتط �لدول �لتي لديها نظام �شجل ع�رشي بيان �ملبلغ 

�لفعلي لاللتز�م �مل�شمون، لأن ذلك يحول دون �إن�شاء حقوق �شمانية لكفالة �للتز�مات �لآجلة �أو غري 

�ملحددة )�نظر �لتو�شية 16(.

من  �لذي ميكن  �لأق�شى  باملبلغ  بيانا  ل  �مل�شجَّ �لإ�شعار  يت�شمن  �أن  ي�شرتط  �لدول  بع�ض  �أن  93- غري 

�أجله �إنفاذ �حلق �ل�شماين �مل�شمول بالإ�شعار )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 

43-47، و�لتو�شية 14، �لفقرة �لفرعية )ه((. ويهدف هذ� �لنهج �إىل تي�شري ح�شول �ملانح على �لتمويل 

�ل�شماين  باحلق  �ملرهونة  �ملوجود�ت  قيمة  فيها  تتعدى  �لتي  �آخرين يف �حلالت  د�ئنني  �مل�شمون من 

ل �شابقا �حلد �لأق�شى �ملبنّي يف �لإ�شعار. ويرتكز هذ� �لنهج على �فرت��ض �أن �لقيمة �ملتبقية من  �مل�شجَّ

�ملوجود�ت �ملرهونة �شوف متّكن �ملانح من �حل�شول على �ئتمان من م�شادر �أخرى، حتى �إن كان ذلك 
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�لئتمان مكفول بحق �شماين يحظى باأولوية �أدنى من �حلق �ل�شماين �لذي يكفل �لئتمان �ملقدم يف 

�لبد�ية. كما يرتكز هذ� �لنهج على �فرت��ض �أنه �شتكون هناك قدرة كافية للمانح على �لتفاو�ض تكفل �أل 

يقوم �أول د�ئن م�شمون م�شجل بت�شجيل حد �أق�شى مت�شخم للمبلغ. ويف �لدول �لتي تاأخذ بهذ� �لنهج، 

تكون �أولوية �حلق �ل�شماين �لذي يتعلق به �لإ�شعار على �حلقوق �ل�شمانية �لتالية مقت�رشة على �حلد 

�لأق�شى للمبلغ �ملذكور يف �لإ�شعار.

د�ئن  �أول  ويحظى  ل.  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �أق�شى يف  باإدر�ج حد  يُلزم  ما  لي�ض هناك  �أخرى  دول  94- ويف 

م�شمون م�شّجل بالأولوية فيما يتعلق بجميع ما يقدمه يف �مل�شتقبل من مدفوعات �إىل �ملانح دون حد، 

وذلك �رشيطة �أن ي�شمل �لتفاق �ل�شماين �لقائم �أو �تفاق �شماين لحق �للتز�مات �لآجلة ب�شكل �رشيح، 

مثلما هو �حلال يف �إطار �لنهج �لأول. ومبقت�شى هذ� �لنهج، لن يكون �لد�ئن �مل�شمون �لالحق م�شتعد� 

�أول د�ئن م�شمون م�شجل  �ملتبقية �حلالية من �ملوجود�ت �ملرهونة لأن  �لقيمة  �لقر�ض مقابل  لتقدمي 

�شيحتفظ بالأولوية فيما يخ�ض �أي متديد لحق لالئتمان �لذي يقدمه مقابل تلك �لقيمة �ملتبقية. وتخ�شى 

�لدول �لتي تعتمد هذ� �لنهج �أن ��شرت�ط ت�شجيل مبلغ �أق�شى �شوف: )�أ( يحد من مقد�ر �لئتمان �ملتاح 

من �لد�ئن �مل�شمون �لأول؛ �أو )ب( يكون غري فعال من �لناحية �لعملية، لأن �لد�ئن �مل�شمون �لأول يكفيه 

�أن ي�شرتط على �ملانح �أن يو�فق على زيادة �حلد �لأق�شى لتغطية جميع �لتمديد�ت �ملمكنة لالئتمان يف 

�مل�شتقبل. ويقوم هذ� �لنهج على �فرت��ض ما يلي: )�أ( �أن �لد�ئن �مل�شمون �لأول هو م�شدر �لتمويل �لأمثل 

على �ملدى �لطويل �أو �أنه من �ملرجح �أن يقدم �لتمويل، وبخا�شة للمن�شاآت �ل�شغرية �حلديثة �لعهد، �إذ� 

كان يعلم �أنه �شوف يحظى مبرتبة �أوىل من �لأولوية فيما يخ�ض �حتياجات �ملانح �لآجلة من �لتمويل؛ )ب( 

�أنه لن تكون للمانح �شلطة تفاو�شية كافية لإلز�م �أول د�ئن م�شمون م�شجل باإدخال حد �أق�شى و�قعي 

نه من  يف �إ�شعار �لت�شجيل؛ )ج( �أن �لد�ئن �لالحق �لذي يطلب منه �ملانح �لتمويل �شيكون يف و�شع ميكِّ

�لتفاو�ض على �تفاق تخفي�ض مرتبة �لأولوية مع �أول د�ئن م�شمون م�شجل فيما يخ�ض �لئتمان �ملقدم 

على �أ�شا�ض �ملقد�ر �حلايل للقيمة �لفائ�شة يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

95- وي�شلِّم �لدليل باأن لكل من �لنهجني مز�ياه ويو�شي باأن تعتمد �لدول �ل�شيا�شات �لتي تت�شق ب�شكل 

�أكرب مع ممار�شات �لتمويل �لكفوؤة فيها، وبخا�شة مع �لفرت��شات �مل�شلم بها يف �شوق �لئتمان �لتي ي�شتند 

�إليها كل نهج )�نظر �لتو�شية 57، �لفقرة �لفرعية )د((.

�لأثر  �لنظر يف  �إىل  ل  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �لأق�شى يف  بيان �حلد  �لتي ت�شرتط  �لدول  96- و�شوف حتتاج 

�لدليل،  يو�شي  �مل�شاألة،  بهذه  يتعلق  وفيما  �حلد.  هذ�  بيان  يف  �لت�شجيل  �شاحب  خطاأ  على  �ملرتتب 

ل  وفقا للنهج �ملتبع يف �لدول �لتي تطبق فعال هذ� �ل�رشط، باأن �لبيان �خلاطئ ل يبطل �لإ�شعار �مل�شجَّ

با�شتثناء �حلالت �لتي يوؤدي فيها �إىل ت�شليل �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 66(. ويف هذه �حلالة، 

فاإن حمك �خلطاأ �مل�شلل ب�شكل خطري حمك ذ�تي؛ �أي �أن �لطرف �لثالث �لذي يطعن يف �لإ�شعار بناء 

على �خلطاأ �شوف يحتاج �إىل �أن يثبت �أنه قد �ُشلل فعال ب�شبب �خلطاأ. و�ملحك �لذ�تي منا�شب يف هذه 

�حلالة لأن �لغر�ض من ��شرت�ط بيان �حلد �لأق�شى هو كفالة متكني �ملانح من �حل�شول على متويل 

�إ�شايف على �أ�شا�ض �لقيمة �ملتبقية من �ملوجود�ت �ملرهونة �أ�شال بحق �شماين دون �أن يخ�شى �ملمّول من 

ل �شلفة للمانح  �لأطر�ف �لثالثة من �أن ت�شيع قيمة حقه �ل�شماين عندما يقدم �أول د�ئن م�شمون ُم�شجَّ

يف وقت لحق.

ح �أن يلحق �ل�رشر بالأطر�ف �لثالثة  97- ولدى حتديد نوع �خلطاأ يف بيان �ملبلغ �لأق�شى �لذي يُرجَّ

عند �لعتماد عليه، ينبغي �لتمييز بني حالتني. �أولهما �أن يكون �ملبلغ �ملبنّي يف �لإ�شعار �أكرب من �ملبلغ 



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  174

�لأق�شى �ملتفق عليه بالفعل يف �لتفاق �ل�شماين. ويف هذه �حلالة، من غري �ملرجح �أن يت�رشر طرف ثالث 

لأن قر�ره بتقدمي �شلف �شوف ي�شتند عادة �إىل �ملبلغ �ملبنّي يف �لإ�شعار �مل�شجل. وعالوة على ذلك، ميكن 

للمانح يف هذه �حلالة �أن يفر�ض على �أول د�ئن م�شمون م�شجل �أن يعّدل �لإ�شعار لت�شحيح �ملبلغ لكي 

يت�شنى لـه �حل�شول على �لتمويل مقابل �لقيمة �حلقيقية حلق �ملانح غري �ملرهون يف �ملوجود. و�حلالة 

�لثانية �أن يكون �ملبلغ �ملحدد يف �لإ�شعار �أقل من �ملبلغ �ملتفق عليه يف �لتفاق �ل�شماين وين�شاأ عن هذ� 

�لو�شع �حتمال و��شح لت�شليل طرف ثالث مموِّل. ولهذ�، �إذ� ما �شجل د�ئن م�شمون لحق حقا �شمانيا 

وقدم �لئتمان، ل يحق عادة للد�ئن �مل�شمون �لأول �إنفاذ حقه �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل يف 

ل. حدود مبلغ ل يتجاوز ما هو حمدد يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

6-  �لت�شجيل �مل�شبق وت�شجيل و�حد حلقوق �شمانية متعددة

ل م�شتقال عن �لتفاق �ل�شماين  98- مثلما ُذكر �آنفاً، يف نظام ت�شجيل �لإ�شعار�ت يكون �لإ�شعار �مل�شجَّ

ول يحتاج �شاحب �لت�شجيل �إىل تقدمي �لوثائق �ل�شمانية �لأ�شا�شية �أو �أدلة �أخرى على �حلق �ل�شماين 

�لذي يتعلق به �لت�شجيل بغية ت�شجيل �إ�شعار. وبالتايل فت�شجيل �لإ�شعار يزيل �أي عقبات عملية من طريق 

�مل�شبَّق"(  "�لت�شجيل  )�أي  �شماين  حق  �إن�شاء  طريق  من  �أو  �ل�شماين،  �لتفاق  لإبر�م  �ل�شابق  �لت�شجيل 

عندما يلزم �تخاذ �إجر�ء �إ�شايف لإن�شاء حق �شماين )مثل نقل حيازة �ملوجود�ت �إىل �لد�ئن �مل�شمون(. 

ولهذ�، ي�شمح �لعديد من �لدول �لتي تاأخذ بنظام ت�شجيل �لإ�شعار�ت بالقيام بالت�شجيل �إما قبل �إمتام 

�لتفاق �ل�شماين �أو بعده. وحيث �إن نظام ت�شجيل �لإ�شعار�ت يزيل �أي �رشورة عملية لربط �لت�شجيل 

بالتفاق �ل�شماين ربطا مبا�رش�، عادة ما تن�ض �لدول �لتي تاأخذ بهذ� �لنهج �أي�شا على �أن ت�شجيل �إ�شعار 

و�حد كاف لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملو�شوفة 

�تفاقات �شمانية متعددة غري مرت�بطة بني  �أو  �تفاق �شماين و�حد  �أُن�شئت مبوجب  �شو�ء  �لإ�شعار،  يف 

�لأطر�ف نف�شها، حتى و�إن �أبرمت يف �أوقات خمتلفة.

99- ويتيح �لت�شجيل �مل�شبَّق مز�يا هامة عديدة. فهو يي�رش �أول ح�شول �ملانح على �لئتمان لأنه ميّكن 

�لد�ئنني  �أولويته جتاه  �إثبات  من  �ل�شماين،  �لتفاق  على  �ملانح  معه  يتفاو�ض  �لذي  �مل�شمون،  �لد�ئن 

�أن يقلق  �مل�شمونني �لآخرين مبقت�شى �لقاعدة �لعامة �لتي تعطي �لأولوية لالأ�شـبق يف �لت�شجيل دون 

ب�شاأن �لتعاقب �لزمني للت�شجيل و�لتوقيع �لر�شمي على �لتفاق �ل�شماين. وهو يتفادى، على �شبيل �ملثال، 

على �لأولوية من خالل �لت�شجيل قبل توقيع �تفاق �شماين بني  �حتمال ح�شول �لد�ئن �مل�شمون "باء" 

�ملانح و�لد�ئن �مل�شمون "�ألف"، ولكن بعد قيام �لد�ئن �مل�شمون "�ألف" بالت�شجيل. كما يتفادى �حتمال 

�لت�شجيل  �لأ�شا�شي عيوب فنية وقت  �ل�شماين  بالتفاق  �لتي يكون  �لت�شجيل يف �حلالت  نفاذ  بطالن 

ز مرونة عالقة �لتمويل بني �لأطر�ف لأنه ميّكنهم  ح يف وقت لحق. وعالوة على ذلك، فهو يُعزِّ وتُ�شحَّ

من تعديل �رشوط �لتفاق �ل�شماين و�إبر�م �تفاقات �شمانية جديدة ت�شمل �ملوجود�ت �ملرهونة نف�شها 

��شتجابة لحتياجات �ملانح �ملالية �ملتطورة ودون ت�شجيل �إ�شعار�ت جديدة.

على  �أي�شا  عادة  �ملتَّبع  �لنهج  يقوم  �ل�شمانية،  للحقوق  عاما  �شجال  �أن�شاأت  �لتي  �لدول  100- ويف 

�ل�شماح بت�شجيل �لإ�شعار قبل �أن ين�شاأ �حلق �ل�شماين �مل�شار �إليه يف �لإ�شعار. وحيث �إن �حلق �ل�شماين 

ل ميكن �إن�شاوؤه يف موجود معنّي �إل عندما ميلك �ملانح ذلك �ملوجود �أو تكون لديه حقوق فيه، فاإن 

�لت�شجيل �ل�شابق لإن�شاء �حلق �ل�شماين مالئم لت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �لآجلة بكفاءة. 



175 �لف�شل �لر�بع-  نظام �ل�شجل 

�ملانح على موجود جديد،  �إ�شعار جديد يف كل مرة يح�شل فيها  �أخرى ت�شجيل  �أي قاعدة  وت�شرتط 

مما يجعل �لتمويل مقابل �شمان �ملوجود�ت �لآجلة، مبا يف ذلك �ملخزون و�مل�شتحقات، م�شتحيال من 

�لناحية �لإد�رية.

�لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �لإ�شعار كافياً  ت�شجيل  باأن يكون  �لدليل  �لأ�شباب، يو�شي  101- ولهذه 

�لثالثة �شو�ء مت قبل �أو بعد �إبر�م �لتفاق �ل�شماين �لأويل �أو �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية عمال بذلك �لتفاق 

�أو �أي �تفاقات �شمانية �أخرى ميكن �أن تربم بني �لأطر�ف نف�شها وت�شمل �ملوجود�ت �ملرهونة �ملو�شوفة 

يف �لإ�شعار )�نظر �لتو�شيتني 67 و68(.

7-  وقت نفاذ ت�شجيل �لإ�شعار �أو �لتعديل

102- كقاعدة عامة، تعتمد �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة �لتي مل ت�شبح نافذة جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة �إل عن طريق �لت�شجيل على ترتيب �لت�شجيل )�نظر �لتو�شية 76، �لفقرة �لفرعية )�أ((. وبالتايل، 

فللوقت �لذي ي�شبح فيه �لت�شجيل نافذ� قانونا �أهمية ق�شوى يف حتديد �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية 

�ملتناف�شة. و�إذ� كان قد �شبق وجود �حلق �ل�شماين، فقد يكون للوقت �لذي ي�شبح فيه للت�شجيل مفعول 

�ملوجود�ت  وم�شرتي  �مل�شمون  �لد�ئن  بني  �لأولوية  على  �ملنازعات  حلل  بالن�شبة  كبرية  �أهمية  قانوين 

�ملرهونة �أو موؤجرها، �أو بني �لد�ئنني غري �مل�شمونني للمانح وممثل �لإع�شار.

�أو  بالفاك�ض(  �إ�شعار�ت ورقية )حتى  �لت�شجيل بتقدمي  �ل�شجل �لذي ي�شمح لأ�شحاب  103- ويف نظام 

هاتفية �إىل �ل�شجل )كنظام مقابل لالإدخال �لإلكرتوين �ملبا�رش �أو بدل منه(، ل بد من حدوث بع�ض �لتاأخري 

بني وقت ت�شلم �لإ�شعار يف مكتب �ل�شجل ووقت تقييد �ملعلومات �لو�ردة يف �لإ�شعار يف �ل�شجل بو��شطة 

موظفيه بحيث ميكن لالأطر�ف �لثالثة �لبحث فيه. ويثري هذ� �لفارق �لزمني �لت�شاوؤل عن �لتوقيت �لذي 

يعترب فيه �لت�شجيل نافذ� من �لناحية �لقانونية، هل هو وقت ت�شلم �لإ�شعار يف مكتب �ل�شجل، �أم �لوقت 

�لذي يتاح فيه للجمهور �لبحث يف �ملعلومات �لو�ردة يف �لإ�شعار.

104- وحلل هذه �مل�شاألة، ت�شع دول كثرية عبء �ملخاطرة �ملتعلقة بالأولوية �لناجتة عن �لفارق �لزمني 

على �لد�ئن �مل�شمون ولي�ض على �لباحثني من �لأطر�ف �لثالثة. و�لأ�شا�ض �ملنطقي فيما يتعلّق بال�شيا�شة 

�لعامة يف هذه �لدول هو �رتباط وقت نفاذ �لت�شجيل بقدرة �لباحثني على �لعثور على �لإ�شعار. ومما 

يوؤثر على موثوقية �ل�شجل �أن جتد �لأطر�ف �لثالثة �أنف�شها مقيدة باإ�شعار مل يكن بقدرة �أي من �لنا�ض 

�لبحث عنه. ويُعتقد �أي�شا �أن �لد�ئن �مل�شمون �أقدر من �لأطر�ف �لثالثة على �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة 

حلماية نف�شه )من خالل �لمتناع عن تقدمي �لئتمان �إىل �أن ي�شبح �لإ�شعار متاحا ملن يبحث عنه، على 

�شبيل �ملثال(. وعلى �أي حال، ينبغي �أن يكفل ت�شميم �ل�شجل �لعام �لع�رشي للحقوق �ل�شمانية وت�شغيله 

�إجر�ء�ت ت�شجيل �رشيعة وفعالة تقلل �لتاأخري �إىل �أدنى حد. ويف �لنظام �لإلكرتوين �لكامل �لذي ل يتطلب 

تدخال من موظفي �ل�شجل، يجري �إدخال �لإ�شعار و�إتاحته للباحثني يف وقت و�حد بالفعل، مما يق�شي 

�أ�شا�شا على م�شكلة �لفارق �لزمني بني تقدمي �لإ�شعار و�إتاحته لالأطر�ف �لثالثة.

�لت�شجيل هو �لوقت �لذي يتمكن فيه  �أن وقت نفاذ  �لدليل موقفا مفاده  �لأ�شباب، يتبع  105- ولهذه 

�لباحثون من �لأطر�ف �لثالثة من �لعثور على �لإ�شعار )�نظر �لتو�شية 70(.



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  176

8-  �لإذن بالت�شجيل

106- ل ي�شبح ت�شجيل �لإ�شعار، يف �لعديد من �لدول، نافذ� ما مل يقم بذلك �ملانح )وهو �أمر نادر( �أو 

ما مل يتم مبو�فقته. غري �أن هذه �لدول تن�ض عادة على �أن من غري �ل�رشوري �أن يح�شل �لد�ئن �مل�شمون 

على �إذن مكتوب من �ملانح وقت �إجر�ء �لت�شجيل �أو قبله �أو �أن يثبت لل�شجل �حل�شول على �ملو�فقة. ومما 

يرُبر هذ� �لنهج �أن �ل�شماح باإعطاء �لإذن �إما قبل �لت�شجيل �أو بعده من �شاأنه �أن يزيل معوِّقا ميكن �أن 

يكون م�شدر� للتاأخري و�لتكلفة يف عملية �لت�شجيل ويُجنِّب خطر �أن تُبطل �لأخطاء �لفنية �لنفاذ جتاه 

�لتو�شية 54،  بالت�شجيل )�نظر  يُكت�شب يف �ملقابل  �لثالثة فيما يتعلق باحلق �ل�شماين �لذي  �لأطر�ف 

�لفقرة �لفرعية )د((. وعالوة على ذلك، لي�شت هناك حاجة �إىل �حل�شول على مو�فقة خطية منف�شلة 

من �ملانح، لأن �لإذن �شيعاَمل باعتباره قد �أعطي �رش�حة بحكم �إبر�م �لطرفني �لتفاق �ل�شماين. ووفقا 

للمناق�شة �لو�ردة يف �لباب �لتايل من هذ� �لف�شل، مُتّكن �لنظم �حلديثة �ملانح من طلب �إلغاء �لت�شجيل 

�أن  �إذ� مل يرَبم �أي �تفاق �شماين بني �لطرفني وميكن  �إد�رية م�شتعجلة  �أو  من خالل �إجر�ء�ت ق�شائية 

ين�ض قانون �آخر على فر�ض عقوبات على �لت�شجيالت �لحتيالية. ولذلك فاإن �لنتيجة �لعملية ت�شبه �إىل 

حد كبري ما يحدث يف �لدول �لتي ت�شرتط �رش�حة �إذنا خطيا ر�شميا من �ملانح )��شتناد� �إىل �فرت��ض �أن 

�لتفاق �ل�شماين يُ�شّكل مو�فقة(. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج  )�نظر �لتو�شية 71(.

9-  �إلغاء �لإ�شعار �مل�شجل �أو تعديله

)�أ( �لإلغاء �أو �لتعديل �لإلز�ميان

)�أو  �مل�شمون  �لد�ئن  تعديله على  �أو  �لت�شجيل  �إلغاء  �شلطة  �أمنية،  107- تق�رش دول كثرية، لأ�شباب 

ممثله �ملاأذون له(. ومع ذلك ميكن �أن يكون للت�شجيل �لذي ل مُيّثل يف �لو�قع حقا �شمانيا قائما �أو 

حمتمال �أثر �شار على قدرة �ل�شخ�ض �ملذكور يف �لإ�شعار بو�شفه مانحا على �لقيام ببيع حق �شماين 

�أو �إن�شائه يف �ملوجود�ت �ملو�شوفة يف �لإ�شعار. ولذلك، فمن �ل�رشوري كفالة �لإلغاء �أو �لتعديل �لفوري 

لالإ�شعار�ت �مل�شجلة يف حالة: )�أ( عدم وجود حق �شماين �أو عدم وجود نية لإن�شائه؛ �أو )ب( �إذ� �أُلغي 

ل على  �حلق �ل�شماين عند �لوفاء �لتام و�لنهائي باللتز�م �ل�شماين؛ �أو )ج( �إذ� �حتوى �لإ�شعار �مل�شجَّ

معلومات مل ياأذن بها �ملانح )على �شبيل �ملثال، قد يكون و�شف �ملوجود�ت �لو�رد يف �لإ�شعار �أو�شع مما 

يجب، مت�شّمنا �أ�شنافا �أو �أنو�عا من �ملوجود�ت ل يُعتَزم �أن تكون مو�شوع �أي �تفاق �شماين فعلي �أو 

مرتاأى �إبر�مه بني �لطرفني(.

108- وحلماية �ملانحني يف هذه �لظروف، يُخوِّل عدد من �لدول �ملانح �حلق يف �أن يطلب �إىل �لد�ئن 

�مل�شمون كتابة �إبطال �لت�شجيل �أو تعديله لبيان �لو�شع �لفعلي للعالقة بينهما. ويُلَزم �لد�ئن �مل�شمون 

يوما، على  �أو 30  �لتعديل، ح�شب �حلالة، خالل مدة زمنية حمددة )20  �أو  بالإلغاء  �إ�شعار  بت�شجيل 

�إلغاء  �أن يفر�ض  �آنذ�ك  ي �ملطالبة. و�إن مل ميتثل �لد�ئن �مل�شمون، يحق للمانح  �شبيل �ملثال( بعد تلقِّ

�لإ�شعار �أو تعديله من خالل �إجر�ء �إد�ري م�شتعجل، �أو �إجر�ء ق�شائي م�شتعجل، وهي �آلية �أقل �شيوعا 

من �شابقتها )�نظر �لتو�شيتني 72 و74(. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج. ويف هذه �لدول، يحق للمانح يف 

ل ت�شجيل �لإلغاء �أو �لتعديل بعد �أن يثبت لـه �أن �ملطالبة قد  حالة عدم �لمتثال �أن يطلب من �مل�شجِّ

ُقدمت ومل يُ�شتجب لها وبعد �إ�شعار �لد�ئن �مل�شمون بهذ� �لأمر، ما مل يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على �أمر 
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من �ملحكمة بعك�ض ذلك. بل ويُخوِّل عدد قليل من هذه �لدول �ملانح حق �إلغاء �لت�شجيل �أو تعديله من 

جانب و�حد، رغم �أنها تفر�ض �أي�شا م�شوؤولية عن �لأ�رش�ر على �ملانح �لذي يفعل ذلك دون �أن يتبع 

�إجر�ء�ت �ملطالبة �لالزمة.

)ب( حذف �لإ�شعار�ت �مللغاة وحفظها

�إز�لته على  ل�شمان  �ل�شجل  نظام  يرُبمج  ما  �إلغائه عادة  �أو  ل  �مل�شجَّ �لإ�شعار  �رشيان  �نتهاء  109- بعد 

�ملنتهي  �لإ�شعار  �لو�ردة يف  �ملعلومات  ذلك، حُتفظ  ومع  �لعام.  للبحث  �ملتاحة  �ل�شجل  قيود  �لفور من 

�ل�شالحية �أو �مللغي، كما حُتفظ و�قعة �نتهاء �ل�شالحية �أو �لإلغاء بحيث ميكن ��شرتجاعها م�شتقبال 

�إذ� لزم �لأمر. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج فيما يتعلق بحذف �لإ�شعار�ت �مللغاة وحفظها )�نظر �لتو�شية 

ل يف حلظة  74(. فال�شرتجاع قد يكون �رشوريا على �شبيل �ملثال لإثبات �أولوية �حلق �ل�شماين �مل�شجَّ

زمنية معّينة.

)ج( �لتعديالت

110- مثلما �شبق نقا�شه )�نظر �لفقر�ت 75-77 �أعاله(، يجب على �لد�ئنني �مل�شمونني ت�شجيل تعديل 

لالإف�شاح عن �أي تغريُّ لحق يف حمددة هوية �ملانح بغية �ملحافظة على �لأولوية جتاه �لد�ئنني �مل�شمونني 

. �أما يف حالة تغريُّ ��شم �لد�ئن �مل�شمون  و�مل�شرتين �لذين يتعاملون مع �ملوجود�ت �ملرهونة بعد �لتغريُّ

ل للك�شف عن تغريُّ  فالأمر على �لعك�ض من ذلك، فبينما ي�شمح لـه يف معظم �لدول بتعديل �لإ�شعار �مل�شجَّ

حمدد هويته، يحتفظ �لإ�شعار �مل�شجل مبفعوله �لقانوين حتى و�إن مل يحدث �لتعديل. وذلك لأنه، على 

د هوية �لد�ئن �مل�شمون معيار� للبحث. ومن ثم، فاإن �لتغريُّ يف  د هوية �ملانح، ل ي�شكل حمدِّ خالف حمدِّ

حمدد هوية �لد�ئن �مل�شمون ل يوؤثر على قدرة �لأطر�ف �لثالثة من �لباحثني على ��شرتجاع �لإ�شعار.

111- ومع ذلك، فبالرغم من �أن ت�شجيل �لتعديل من �لأمور �لختيارية، عادة ما يكون من �حلكمة �أن 

د هويته �لو�رد يف �لإ�شعار �مل�شجل �لأ�شلي.  يقوم به �لد�ئن �مل�شمون بغية �لإف�شاح عن �أي تغريُّ يف حمدِّ

�ض �لد�ئن �مل�شمون لحتمال عدم  وعندما يتعلق �لتغريُّ مبحدد �لهوية �أو �لعنو�ن، فعدم �لت�شجيل يُعرِّ

ل.  تلقي �لإ�شعار�ت �ملر�شلة من �لأطر�ف �لثالثة فيما يتعلق باحلق �ل�شماين �مل�شار �إليه يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

وعندما يكون �لتغريُّ �لالحق ناجتا عن �إحالة �للتز�م �ل�شماين �لأ�شلي، فاإن عدم حر�ض �لد�ئن �مل�شمون 

�لقانونية  بال�شالحية  يحتفظ  �لأ�شلي  �مل�شمون  �لد�ئن  يظل  �أن  موؤد�ه  �لتعديل  ت�شجيل  على  �جلديد 

لتعديل حالة �لقيد. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج )�نظر �لتو�شية 75(.

�لأطر�ف  �آخر جتاه  ب�شكل  نافذ  �أو غري  �ل�شماين غري م�شجل  112- وتختلف �حلالة متى كان �حلق 

�لثالثة عند �إحالة �للتز�م �مل�شمون و�حلق �ل�شماين �لتابع �إىل د�ئن م�شمون جديد. ويف هذه �حلالة 

يكون على �ملُحال �إليه �أن يُ�شّجل �إ�شعار� لكي يجعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ول يوجد 

ما يدعو �إىل عدم �لن�ض يف �لإ�شعار على �أن يكون �ملحال �إليه هو �لد�ئن �مل�شمون. وبعبارة �أخرى لي�شت 

هناك حاجة لقيام �شاحب �لت�شجيل بالت�شجيل �أول با�شم �لد�ئن �مل�شمون �لأ�شلي.

ت �لحتياجات �ملالية للمانح بعد �إبر�م �لتفاق �ل�شماين �لأ�شلي، قد يو�فق �ملانح على  113- و�إذ� تغريَّ

�إن�شاء حق �شماين يف موجود�ت �إ�شافية. وبغية �ملرونة، قد ي�شمح نظام �ل�شجل بتعديل �لو�شف �ملوجود يف 
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ل بحيث ت�شاف �ملوجود�ت �ملرهونة �جلديدة بدل من �ملطالبة بت�شجيل �إ�شعار جديد. ومع  �لإ�شعار �مل�شجَّ

ذلك ل ي�شبح �لتعديل نافذ� فيما يتعلق باملوجود�ت �ملرهونة �جلديدة �إل من تاريخ ت�شجيله، ومن ثم ل 

ميكن �أن يلحق �ل�رشر بحقوق �لأطر�ف �لثالثة �لتي �كتُ�شبت يف �ملوجود�ت �لإ�شافية قبل ت�شجيل �لتعديل.

�لتعديل موجود�ت جديدة يف �شكل عائد�ت للموجود�ت �ملرهونة  114- وتختلف �حلالة عندما يبنّي 

�أُجري �لتعديل قبل �نتهاء �ملدة �ملنطبقة للنفاذ �لتلقائي �ملوؤقت جتاه �لأطر�ف �لثالثة،  �لأ�شلية. فاإذ� 

ينفذ �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت جتاه �لأطر�ف �لثالثة من تاريخ ت�شجيل �لإ�شعار �لأ�شلي )�نظر �لف�شل 

�لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقرتني 92 و93(.

115- و�إذ� ��شتمل �لو�شف يف �لت�شجيل �لأ�شلي على موجود�ت �آجلة، ل يلزم عادة تعديل �لت�شجيل. 

ومع ذلك، �إذ� �أخذ �لنظام بت�شجيل �ملوجود�ت �ملكّملة للب�شائع �لآجلة �ملرّقمة ترقيما مت�شل�شاًل )�نظر 

�لفقر�ت 34 و35 و85 �أعاله(، �شيكون من �ل�رشوري تعديل �لت�شجيل بحيث يت�شمن �لأرقام �ملت�شل�شلة 

�جلديدة بغية جعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

�آخر،  د�ئن  ل�شالح حق  ل  م�شجَّ �شماين  مرتبة حق  �إنز�ل  على  �مل�شمون  �لد�ئن  يو�فق   116- وحيثما 

ل يلزم من حيث �ملبد�أ ت�شجيل تعديل لإعالن �إنز�ل مرتبة �لأولوية، كي يظل �لت�شجيل نافذ�. وحيث �إن 

�إنز�ل مرتبة �لأولوية ل يوؤثر �إل على مركز �أولوية �لأطر�ف ذ�ت �ل�شلة جتاه بع�شها �لبع�ض، ل ي�رش 

هذ� �لنهج بحقوق �لأطر�ف �لثالثة.

�شة 10-  �ل�شجالت �ملتخ�شّ

ترد  �لتي  �لعتبار�ت  من  �لكثري  يكون  متخ�ش�ض،  �شجل  يف  �شماين  حق  ل  ي�شجَّ 117- عندما 

وتنظيمها  �ملتخ�ش�شة  �ل�شجالت  �أغر��ض  �إن  قائماً. ومع ذلك، فحيث  �لف�شل  مناق�شتها يف هذ� 

و�إد�رتها تختلف من دولة �إىل �أخرى و�أحيانا من �شجل �إىل �آخر، ل يقدم �لدليل تو�شيات ر�شمية 

فيما يتعلق بت�شميم تلك �ل�شجالت وت�شغيلها. وبالرغم من ذلك، رمبا تود �لدول �أن تتخذ من �إن�شاء 

�شجل عام للحقوق �ل�شمانية �أو �إ�شالحه فر�شة لت�شلح �أي�شا �شجالتها �ملتخ�ش�شة من �أجل �شمان 

م�شتوى مماثل من �لت�شغيل �لع�رشي و�لكفوؤ، وذلك على �شبيل �ملثال من خالل �عتماد نهج ت�شجيل 

�لإ�شعار لقيد �حلقوق �ل�شمانية )�نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة، �لفقر�ت 82-75(.

باء-  التو�سيات 75-54

الغر�ض

�إن�شاء �شجل عام للحقوق �ل�شمانية وتنظيم ت�شغيله.  �لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة بنظام �ل�شجل هو 

و�لغر�ض من نظام �ل�شجل هو توفري ما يلي:

ن من جعل �حلق �ل�شماين �حلا�رش �أو �لآجل يف �أي من موجود�ت �ملانح �حلا�رشة �أو  )�أ( طريقة متكِّ

�لآجلة نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛

)ب( نقطة مرجعية ناجعة لقو�عد ب�شاأن �لأولوية ت�شتند �إىل وقت ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن �حلق �ل�شماين؛

)ج( م�شدر معلومات مو�شوعي لالأطر�ف �لثالثة �لتي تتعامل مع موجود�ت �ملانح )منهم مثال �لد�ئنون 

�مل�شمونون و�مل�شرتون �ملحتملون و�لد�ئنون بحكم �لق�شاء وممثل �إع�شار �ملانح( ب�شاأن ما �إذ� كان يجوز رهن 

�ملوجود�ت بو��شطة حّق �شماين.



179 �لف�شل �لر�بع-  نظام �ل�شجل 

ولتحقيق هذ� �لغر�ض، ينبغي �أن يكون نظام �ل�شجل م�شّمما على نحو يكفل ب�شاطة عمليتي �لت�شجيل 

و�لبحث وجناعتهما من حيث �لوقت و�لتكلفة و�شهولة ��شتعمالهما وتي�رّش و�شول �لنا�ض �إليهما.

�لإطار �لت�شغيلي لعمليتي �لت�شجيل و�لبحث

54- ينبغي �أن يكفل �لقانون ما يلي:

م  )�أ( �أن تتاح على نطاق و��شع �أدلة لإجر�ء�ت �لت�شجيل و�لبحث تت�شم بالو�شوح و�لإيجاز و�أن تعمَّ

معلومات عن وجود هذ� �ل�شجل وعن دوره تعميما و��شعا؛

ولي�ض   ،57 �لتو�شية  يف  عليها  �ملن�شو�ض  �ملعلومات  يت�شّمن  �إ�شعار  بت�شجيل  �لت�شجيل  يتم  )ب( �أن 

با�شرت�ط تقدمي �لن�شخة �لأ�شلية �أو �شورة من �لتفاق �ل�شماين �أو من م�شتند �آخر؛

)ج( �أن يقبل �ل�شجل �أي �إ�شعار يقّدم بو�شيلة �ت�شال ماأذون بها )ورقية �أو �إلكرتونية مثال( ما مل يكن 

�لإ�شعار:

'1' غري م�شحوب بالر�شوم �ملطلوبة؛ �أو

د� لهوية �ملانح يكفي للتمكني من �لفهر�شة؛ �أو '2' ل يوفر حمدِّ

'3' ل يوفر بع�ض �ملعلومات �ملتعلقة باأي من �لبنود �لأخرى �لالزمة مبقت�شى �لفقرة 57؛

)د( �أل ي�شرتط �مل�شّجل �لتحّقق من هوية �شاحب �لت�شجيل �أو من وجود �إذن بت�شجيل �لإ�شعار �أو �أن 

يجري �ملزيد من �لفح�ض ملحتويات �لإ�شعار؛

)ه( �أن يكون �لقيد يف �ل�شجل مركزيا ويحتوي على جميع �لإ�شعار�ت باحلقوق �ل�شمانية �مل�شّجلة 

مبوجب هذ� �لقانون؛

)و( �أن تكون �ملعلومات �ملدّونة يف �ل�شجل متاحة للجمهور؛

)ز( �أن يت�شّنى �لبحث يف �ل�شجل دون �أن يحتاج �لباحث �إىل تربير �أ�شباب �لبحث؛

د هوية �ملانح؛ )ح( �أن تكون �لإ�شعار�ت مفهر�شة ويكون با�شتطاعة �لباحثني ��شرتجاعها وفقا ملحدِّ

د ر�شوم �لت�شجيل، ور�شوم �لبحث �إن وجدت، مببلغ ل يزيد عن �لالزم لل�شماح با�شرتد�د  )ط( �أن حتدَّ

�لتكلفة؛

)ي( �أن يكون نظام �لت�شجيل �إلكرتونيا، �إن �أمكن ذلك. وعلى وجه �خل�شو�ض:

ن �لإ�شعار�ت يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�شوبية؛ '1' �أن تُخزَّ

 '2' �أن تُتاح لأ�شحاب �لت�شجيل و�لباحثني �إمكانية �لو�شول �لفوري �إىل قيود �ل�شجل بو�شائل 

�إلكرتونية �أو و�شائل مماثلة، من بينها �لإنرتنت وتبادل �لبيانات �إلكرتونيا؛

 '3' �أن يكون �لنظام ُمربجما بحيث يقلِّل ما �أمكن من �حتمال �إدخال معلومات ناق�شة �أو ل 

�شلة لها باملو�شوع؛

ل ما �أمكن  ـل ��شرتجاع �ملعلومات ب�رشعة وبالكامل ويقلِـّ  '4' �أن يكون �لنظام ُمربجما بحيث ي�شهِّ

من �لعو�قب �لعملية �ملرتتبة على حدوث خطاأ ب�رشي؛

)ك( �أن يكون با�شتطاعة �أ�شحاب �لت�شجيل �لختيار من بني طائفة من طر�ئق �لو�شول �إىل �ل�شجل 

ونقاط �لو�شول �إليه؛

فه لغر�ض �ل�شيانة �ملقّررة، و�أن  با�شتثناء توقُّ �إلكرتونيا،  �إذ� كان  �ل�شجل دون توقُّف،  )ل( �أن يعمل 

يعمل، �إذ� مل يكن �إلكرتونيا، يف مو�عيد خدمة منتظمة وثابتة ومّتفقة مع �حتياجات م�شتعمليه �ملحتملني.
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�أمن �ل�ِشجل و�شالمته

�لت�شغيلي  �إطاره  يف  تتوّفر  �أن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  ينبغي  و�شالمته،  �ل�شجل  �أمن  �شمان  �أجل  55- من 

و�لقانوين �خل�شائ�ض �لتالية:

�خلا�ض،  للقطاع  تابعة  هيئة  �إىل  لل�شجل  �ليومي  �لت�شغيل  مهمة  �إ�شناد  جو�ز  من  �لرغم  )�أ( على 

حتتفظ �لدولة مب�شوؤولية �شمان ت�شغيله وفقا لالإطار �لقانوين �لذي يحكمه؛

 )2(
)ب( �أن تكون بيانات هوية �شاحب �لت�شجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف �ل�شجل؛

)ج(  �أن يكون �شاحب �لت�شجيل ملزما باإر�شال ن�شخة من �لإ�شعار �إىل �ملانح �مل�شمى يف �لإ�شعار. ول 

يجوز �أن يوؤدي تخلف �لد�ئن �مل�شمون عن �لوفاء بهذ� �للتز�م �إل �إىل عقوبات رمزية و�إىل �أي تعوي�شات عن 

�أ�رش�ر ناجتة من هذ� �لتخلف ميكن �إثباتها؛

)د( �أن يكون �ل�شجل ملزما باأن ير�شل فور� ن�شخة من �أي تعديالت تُدخل على �إ�شعار م�شجل �إىل 

�ل�شخ�ض �ملحّدد يف �لإ�شعار على �أنه �لد�ئن �مل�شمون؛

معلومات  تُقيَّد  حاملا  للت�شجيل  �إثبات  على  �حل�شول  �لت�شجيل  �شاحب  با�شتطاعة  يكون  )ه( �أن 

�لت�شجيل يف حافظة �ل�شجل؛

)و( �أن يُحتفظ بن�شخ متعّددة من جميع �ملعلومات �ملوجودة يف قيود �ل�شجل وتت�شنى �إمكانية �إعادة 

تكوين جميع قيود �ل�شجل يف حالة �ل�شياع �أو �ل�رشر.

�مل�شوؤولية عن �ل�شياع �أو �ل�رشر

نظام  �إد�رة  �لناجم عن خطاأ يف  �ل�رشر  �أو  �ل�شياع  �مل�شوؤولية عن  تعيني  �لقانون على  ين�ّض  �أن  56- ينبغي 

�لت�شجيل و�لبحث �أو يف ت�شغيله. و�إذ� كان �لنظام م�شّمما بحيث ي�شمح مل�شتعملي �ل�شجل بالت�شجيل و�لبحث 

مبا�رشة دون تدخل موظفي �ل�ِشجل فينبغي �أن تقت�رش م�شوؤولية �ل�شجّل عن �ل�شياع �أو �ل�رشر على �لأعطال 

�لتي تُ�شيب �لنظام.

ما ينبغي �أن يت�شّمنه �لإ�شعار

57- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه ل يلزم �أن يت�شّمن �لإ�شعار �شوى �ملعلومات �لتالية:

د هوية �ملانح، �لذي يفي باملعيار �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيات من 58-60، وهوية �لد�ئن  )�أ( حمدِّ

�مل�شمــون �أو ممثـله، وعـنو�ن كّل منهما؛

)ب(  و�شف للموجود�ت �مل�شمولة بالإ�شعار، يفي باملعيار �ملن�شو�ض عليه يف  �لتو�شية 63؛

)ج( مدة نفاذ �لت�شجيل وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شية 69؛

)د( بيان �حلد �لأق�شى للمبلغ �لنقدي �لذي يجوز ب�شاأنه �إنفاذ �حلق �ل�شماين، �إذ� ر�أت �لدولة �أّن 

بيانه يف �لإ�شعار مفيد لتي�شري �لإقر��ض �لتبعي.

د هوية �ملانح كفاية حمدِّ

د �ل�شحيح لهوية �ملانح  58- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ت�شجيل �لإ�شعار ل يكون نافذ� ما مل يت�شّمن �ملحدِّ

�أو، يف حال عدم �شحة �لبيان، ما مل يكن بالو�شع ��شرتجاع �لإ�شعار باإجر�ء بحث يف قيود �ل�شجل با�شتخد�م 

د �ل�شحيح لهوية �ملانح. �ملحدِّ

لأغر��ض  هويته،  د  يكون حمدِّ طبيعيا،  �شخ�شا  �ملانح  يكون  عندما  �أّنه،  على  �لقانون  ين�ّض  �أن  59- ينبغي 

�لت�شجيل �لفّعال، هو ��شمه كما يظهر يف م�شتند ر�شمي معنّي. وعند �لقت�شاء، ينبغي ��شرت�ط توفري معلومات 

�إ�شافية، كتاريخ �مليالد �أو رقم بطاقة �لهوية، من �أجل �لدقة يف حتديد هوية �ملانح.

فيما يتعلق بالتحّقق من هوية �شاحب �لت�شجيل، �نظر �لفقرة �لفرعية )د( من �لتو�شية 54.
  )2(
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د هويته، لأغر��ض  �ملانح �شخ�شا �عتباريا، يكون حمدِّ �أنه، عندما يكون  �لقانون على  �أن ين�ض  60- ينبغي 

�لت�شجيل �لفّعال، هو �ل�شم �لذي يظهر يف �مل�شتند �لذي تاأ�ش�ض مبقت�شاه.

د هوية �ملانح على نفاذ �لت�شجيل �أثر تغيري حمدِّ

د هوية �ملانح بعد ت�شجيل �لإ�شعار، ونتيجة لذلك �أ�شبح  61- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� تغرّي حمدِّ

د هويته �ملبنّي يف �لإ�شعار غري م�شتوف للمعيار �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيات  58-60، جاز للد�ئن  حمدِّ

د �لهوية �جلديد �متثال لذلك �ملعيار. و�إذ� مل يقم �لد�ئن  �مل�شمون �أن يعّدل �لإ�شعار �مل�شّجل لكي يبنّي حمدِّ

�مل�شمون بت�شجيل �لتعديل يف غ�شون [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام بعد �لتغيري، كان �حلق 

�ل�شماين فاقد �لنفاذ جتاه:

)�أ( �أي حق �شماين مناف�ض �ُشّجل ب�شاأنه �إ�شعار �أو ُجعل ب�شكل �آخر نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بعد 

د هوية �ملانح ولكن قبل ت�شجيل ذلك �لتعديل؛ تغيري حمدِّ

)ب( �أي �شخ�ض ي�شرتي �ملوجود �مل�شمون �أو ي�شتاأجره �أو ي�شت�شدر ترخي�شا با�شتخد�مه، بعد تغيري 

د هوية �ملانح ولكن قبل ت�شجيل ذلك �لتعديل. حمدِّ

�أثر نقل �ملوجود �ملرهون على نفاذ �لت�شجيل

62- ينبغي �أن يعالج �لقانون �أثر نقل موجود مرهون على نفاذ �لت�شجيل.

كفاية و�شف �ملوجود�ت �مل�شمولة باإ�شعار

�لفقرة  �رشوط  ي�شتويف  �لإ�شعار  يف  �ملرهونة  للموجود�ت  و�شف  �أّي  �أّن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  63- ينبغي 

�لفرعية )د( من �لتو�شية 14 )�لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين( يكون و�شفا كافيا.

عو�قب عدم �شحة �لبيان �أو عدم كفاية �لو�شف

د لهوية �لد�ئن  64- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �أي بيان غري �شحيح ُمقّدم من �شاحب ت�شجيل �ملحدِّ

�مل�شمون �أو ممثله �أو عنو�نهما و�أي و�شف ملوجود�ت مرهونة ل ي�شتويف �رشوط �لتو�شية 63 ل يجعل �لإ�شعار 

�مل�شّجل فاقد �لنفاذ �إل �إذ� �أدى �إىل ت�شليل �أي باحث معقول ت�شليال خطري�.

65- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �أي و�شف ملوجود�ت مرهونة معّينة ل ي�شتويف �رشوط �لتو�شية 63 ل 

يجعل �لإ�شعار �مل�شّجل فاقد �لنفاذ فيما يتعلق مبوجود�ت �أخرى مو�شوفة و�شفا كافيا.

و�ملبلغ  �لت�شجيل  نفاذ  مدة  ب�شاأن  �لإ�شعار  بيان غري �شحيح يف  �أّي  �أّن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  ينبغي    -66

�لتي  �لثالثة  �لأطر�ف  وينبغي حماية  �لنفاذ.  فاقد  �مل�شّجل  �لإ�شعار  يجعل  ل  ُوجد،  �إن  �مل�شمون،  �لأق�شى 

��شتندت �إىل مثل هذه �لبيانات غري �ل�شحيحة.
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�لوقت �لذي يجوز فيه ت�شجيل �لإ�شعار

67- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه يجوز ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن حق �شماين قبل �أو بعد:

)�أ( �إن�شاء �حلق �ل�شماين؛ �أو

)ب(  �إبر�م �لتفاق �ل�شماين.

يكفي �إ�شعار و�حد ب�شاأن حقوق �شمانية متعددة نا�شئة من �تفاقات متعددة بني �لأطر�ف ذ�تها

�أّن ت�شجيل �إ�شعار و�حد يكفي لتحقيق نفاذ و�حد �أو �أكرث من �حلقوق  68- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على 

�ل�شمانية �لنا�شئة عن �أكرث من �تفاق �شماين و�حد بني �لأطر�ف ذ�تها جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �شو�ء كانت 

�أكرث من �لتفاقات  �أو  �أن�شئت بعده، و�شو�ء ن�شاأت عن و�حد  �أو  �حلقوق �ل�شمانية موجودة وقَت �لت�شجيل 

�ل�شمانية بني �لأطر�ف ذ�تها.

مدة نفاذ ت�شجيل �لإ�شعار ومتديدها

69- ينبغي �أن يحّدد �لقانون مدة نفاذ ت�شجيل �لإ�شعار، �أو ي�شمح ل�شاحب �لت�شجيل باأن يحّدد تلك �ملّدة 

يف �لإ�شعار وقت �لت�شجيل و�أن ميّددها يف �أي وقت قبل �نق�شائها. ويف �أي �حلالتني، ينبغي �أن يحق للد�ئن 

نفاذ  �نق�شاء  قبل  وقت  �أي  يف  �ل�شجل  �إىل  بالتعديل  �إ�شعار  بتقدمي  �لت�شجيل  نفاذ  مدة  �أن ميّدد  �مل�شمون 

�أن تكون مدة �لتمديد �لناجتة من ت�شجيل �لإ�شعار  �لإ�شعار. و�إذ� حّدد �لقانون مدة نفاذ �لت�شجيل فينبغي 

بالتعديل مدة �إ�شافية ت�شاوي �ملدة �لأولية. و�إذ� �شمح �لقانون ل�شاحب �لت�شجيل بتحديد مدة نفاذ �لت�شجيل 

فينبغي �أن تكون مدة �لتمديد هي �ملدة �ملحددة يف �لإ�شعار بالتعديل.

وقت نفاذ ت�شجيل �لإ�شعار �أو �لتعديل

ن �ملعلومات �لتي  70- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أّن ت�شجيل �لإ�شعار �أو �لتعديل ي�شبح نافذ� عندما تُدوَّ

يت�شّمنها �لإ�شعار �أو �لتعديل يف قيود �ل�شجل بحيث تكون متاحة للباحثني يف حافظة �ل�شجل.

�لإذن بالت�شجيل

71- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ت�شجيل �لإ�شعار ل يكون نافذ� ما مل ياأذن به �ملانح كتابة. وميكن �إعطاء 

�لإذن قبل �لت�شجيل �أو بعده. ويكون �تفاق �ل�شمان �ملكتوب كافيا لت�شكيل �إذن بالت�شجيل. ول يتوّقف نفاذ 

�لت�شجيل على هوية �شاحب �لت�شجيل.

�إلغاء �لإ�شعار �أو تعديله

72- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه، �إذ� مل يكن قد �أبرم �تفاق �شماين، �أو �نق�شى �حلق �ل�شماين بال�شد�د 

�لكامل �أو بطريقة �أخرى، �أو كان �لإ�شعار �مل�شّجل غري ماأذون به من �ملانح:

)�أ( وجب على �لد�ئن �مل�شمون �أن يقّدم �إىل �ل�شجل �إ�شعار� بالإلغاء �أو �لتعديل، ح�شب �لقت�شاء، 

ب�شاأن �لإ�شعار �مل�شجل ذي �ل�شلة، يف موعد ل يتجاوز [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام بعد تلقي 

�لد�ئن �مل�شمون طلبا كتابيا من �ملانح؛
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�إد�ري  �أو  ق�شائي  باإجر�ء  مالئما  تعديال  تعديله  �أو  �لإ�شعار  �إلغاء  �إىل  ي�شعى  �أن  للمانح  )ب( حقَّ 

م�شتعجل؛

)ج(  حقَّ للمــانح �أن ي�شــعى �إىل �إلغـــاء �لإ�شـعار �أو تعديله تعديال مالئما، وفقا ملا تن�ض عليه �لفقرة 

�لفرعية )ب(، حتى قبل �نق�شاء �ملدة �ملن�شو�ض عليها يف �لفقرة �لفرعية )�أ(، �رشيطة وجود �آليات منا�شبة 

حلماية �لد�ئن �مل�شمون.

73- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه يحّق للد�ئن �مل�شمون �أن يقّدم �إىل �ل�شجل، يف �أي وقت، �إ�شعار� بالإلغاء 

�أو �لتعديل، ح�شب �لقت�شاء، ب�شاأن �لإ�شعار �مل�شّجل ذي �ل�شلة.

74- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه ينبغي، بعد �أن يكون �لإ�شعار �مل�شجل قد �نق�شى على �لنحو �ملن�شو�ض 

عليه يف �لتو�شية 69 �أو �أُلغي على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 72 �أو 73، �أن تز�ل على �لفور من قيود 

�ل�شجل �لتي يتاح للجمهور �لو�شول �إليها كل �ملعلومات �لو�ردة يف �لإ�شعار. ولكن ينبغي �لإبقاء يف �ملحفوظات 

على �ملعلومات �لو�ردة يف �لإ�شعار �ملنق�شي �أو �مللغى �أو �ملعدل وعلى و�قعة �لنق�شاء �أو �لإلغاء �أو �لتعديل، 

كي يت�شنى ��شرتجاعها �إذ� �قت�شى �لأمر ذلك.

75- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أّنه، �إذ� �أُحيل �للتز�م �مل�شمون، جاز تعديل �لإ�شعار بحيث يبنّي ��شم �لد�ئن 

�مل�شمون �جلديد. ومع ذلك، يظّل �لإ�شعار غري �ملعّدل على هذ� �لنحو �شاري �ملفعول.
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خام�سا-  اأولوية احلق ال�سماين

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- �إن مفهوم �لأولوية هو جوهر كل نظام ناجح للمعامالت �مل�شمونة. وهو �لو�شيلة �لأولية �لتي ت�شّوي 

بها �لدول تنـازع �حلقوق �لذي ين�شاأ فيما بني �ملطالبني �ملتناف�شني على موجود�ت �ملانح. ويتج�شد هذ� 

�ملفهوم يف جمموعة �ملبادئ و�لقو�عد �لتي حتكم �ملدى �لذي يجوز فيه لد�ئن م�شمون �أن ينال �لفائدة 

�لقت�شادية من حقه يف موجود�ت مرهونة تف�شيال لـه على �أي مطالب مناف�ض �آخر ي�شتخل�ض حقوقه 

يف تلك �ملوجود�ت من �ملانح ذ�ته.

2- كما �أن خري ما يتو�ّشح به منطق وحدود مفهوم �لأولوية هو �لرجوع �إىل خلفية قانون �لدولة �لعام 

ب�شاأن عالقات �ملدين و�لد�ئن. ففي بع�ض �لدول ل يتطرق قانون �ملدين و�لد�ئن، تطرقاً مبا�رش�ً، �إىل 

�لعالقة بني خمتلف د�ئني �ملدين؛ و�إمنا يكتفي بتناول �لعالقة بني �لد�ئن ومدين بعينه. وعند �لتق�شري، 

ميكن للد�ئن �أن يح�شل على حكم ق�شائي �شد مدينه، ويكفيه بعدئذ �أن يحجز على موجود�ت �ملدين 

)و�إن كان �ملانح خمتلفا، فموجود�ت �ملانح( ويبيعها من �أجل تقا�شي �ملبلغ �مل�شتحق على �ملدين ح�شبما 

حتدده �ملحكمة. ومبوجب �لقانون �لعام �ملعمول به يف تلك �لدول ب�شاأن عالقات �ملدين و�لد�ئن، ل ينطبق 

مفهوم �لأولوية )�أي من يجوز له ِمن بني �ملطالبني �لثنني �أو �أكرث �أن ي�شتفيد هو �لأول �قت�شاديا من حقه 

يف موجود ما( �إل عندما يطعن مطالب مناف�ض يف حق د�ئن م�شمون يف �إنفاذ حقه �ل�شماين يف موجوٍد 

و�حد �أو �أكرث من موجود�ت �ملدين. وهذ� ما قد يحدث، مثال،ً عندما يحجز د�ئن على موجود�ت ُعرث 

عليها يف مقار مدينه قد تكون يف �لو�قع ملكاً لغريه. 

3- �إل �أن قانون �لعالقة بني �ملدين و�لد�ئن يكون يف معظم �لدول �أرحب تغطيًة، بل و�أ�رشح تناولً 

مل�شاألة كيفية تنظيم �لعالقات بني جميع د�ئني �ملدين. ففي تلك �لدول، ثمة مبد�آن عامان يحكمان عادًة 

هذه �لعالقات. �أولهما �أن هذ� �لقانون غالبا ما ين�ض على جو�ز �حلجز على كل موجود�ت �ملدين وبيعها 

وفاًء للتز�م ثبَّتَُه حكٌم �شدر ل�شالح �أي د�ئن بعينه )موجود�ت �ملدين هي "�لرهن �مل�شرتك" لد�ئنيه(. غري 

�أنه �إذ� ح�شل د�ئنون �آخرون، هم �أي�شاً، على حكم �شد �ملدين و�ن�شمو� �إىل عملية �حلجز، ��شتُخِدمت 

عائد�ت �لبيع يف �لوفاء مبطالبات جميع �لد�ئنني �لذين �ن�شمو� �إليها. وثاين هذين �ملبد�أين مفاده �أنه 

�إذ� مل تدر عملية بيع �ملوجود�ت ما يكفي من �ملال ل�شد�د ��شتحقاقات كل �لد�ئنني كاملًة، وجب تقلي�ض 

حجم مطالباتهم بالتنا�شب بحيث يتقا�شمون عائد�ت �لبيع ح�شب ن�شبة �ملبلغ �لذي يطالب به كل منهم 

)�أي �أنهم يتقا�شمونها تنا�شبياً(.

4- ورغم �أن كال �ملبد�أين �ملذكورين يف �لفقرة �ل�شابقة ي�شّكالن جزء�ً من قو�نني كثري من �لدول، فقد 

تطور قانون �لعالقة بني �ملدين و�لد�ئن يف تلك �لدول متجاوز�ً هذين �ملبد�أين لي�شمل مبادئ �أخرى �أي�شاً. 

و�أهم ما يف ذلك هو �أّن بو�شع بع�ض �لد�ئنني على وجه �لتحديد، يف تلك �لدول، �أن يحظو� باأف�شلية على 

د�ئنني �آخرين. وبعبارة �أخرى، ل يحكم هذ�ن �ملبد�آن �لأ�شا�شيان جميع �لعالقات بني �ملدين و�لد�ئن، �إل 

عندما ل يكون د�ئن و�حد �أو �أكرث قد تعاقد مع مدينه ب�شاأن �لأف�شلية.
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ي�شتخدم  تف�شيلي. فمثاًل،  ب�شاأن حق  يتعاقدو� مبقت�شاها  �أن  للمدينني  �شبل ميكن  5- وهناك عدة 

�أن ت�شبح  �لبائعون يف دول كثرية و�شائل معّينة، منها �لحتفاظ بحق �مللكية ملنع موجود�ت معّينة من 

جزء�ً من �لرهن �مل�شرتك �ملتاح �أمام كل �لد�ئنني، لول �لحتفاظ بهذ� �حلق. كما قد يلجاأ �ملقر�شون 

يف دول كثرية �إىل ��شتخد�م و�شيلة معّينة، مثل �لبيع مع حق �ل�شرتد�د من �أجل �شحب بع�ض موجود�ت 

�ملدين من �لرهن �مل�شرتك. وبذلك، ي�شتطيع هوؤلء �لد�ئنون زيادة �حتمال ح�شولهم على �شد�د كامل 

لأي �لتز�ماٍت م�شتحقة لهم لأن ذلك يغنيهم عن تقا�شم �لقيمَة �لقت�شادية للموجود�ت �خلا�شعة لتلك 

�لو�شائل مع مطالبني مناف�شني. وبالإ�شافة �إىل ذلك يوؤذن لبع�ض �لد�ئنني يف معظم �لدول �أن يح�شلو� 

على حق تف�شيلي يف توزيع عائد�ت �لبيع ل�شد�د مطالباتهم. وميكن �أن تن�شاأ هذه �لأف�شلية �إما مبوجب 

�أف�شلية مقررة ت�رشيعياً )مثل �لأف�شلية �لتي كثري�ً ما متنح ملُ�شلحي �ملوجود�ت وبائعي �ملوجود�ت �لذين 

مل ت�شدد �أجورهم و�ل�شلطات �ل�رشيبية( �أو باإبر�م عقد بهدف �حل�شول على حق �شماين يف موجود�ت 

معّينة تخ�ض �ملدين. ويف هذه �حلالت فاإن حق بع�ض �لد�ئنني يف �لتقا�شي تف�شياًل لهم على د�ئنني 

�آخرين يعزز تعزيز�ً مبا�رش�ً �حتمالت ح�شولهم على �شد�د مطالباتهم كاملًة، لأن �ملطالبني �ملناف�شني لن 

يتقا�شو� �شيئاً �إل بعد �لوفاء بكامل مطالبات �لد�ئنني ذوي �لأف�شلية. و�إن ��شتجالء �ل�شيا�شات �ل�شمنية 

لتف�شيل بع�ض �لد�ئنني على �ملطالبني �ملناف�شني وعو�قب ذلك هو �أحد �لأغر��ض �لرئي�شية �ملتوخاة من 

�لقو�عد �لتي حتكم �لأولوية.

6- وتتخذ �لدول نهوجاً عامة خمتلفة ل�شتحد�ث جمموعة من قو�عد �لأولوية. ففي بع�ض �لدول، 

بني مطالبني  تناف�شات  على  للدللة  �إل  ي�شتخدم  ل  بحيث  بالأحرى،  جد�ً  �شيقاً  معنى  �ملفهوُم   
َ
يعطى

لو� بتقوي�ض مبد�أ �مل�شاو�ة بني �لد�ئنني. ويف هذه �لدول، ل تتطرق �لأولوية �إىل ق�شايا �مللكية. و�إن  ُف�شِّ

�أكرث من  �أو  تاأكيد حقوق يف و�حد  تنطوي مطالباتهم على  �آخرين ل  ت�شمل مطالبني  �لتي  �لتناف�شات 

�ملدين  بامللكية وحمتازي موجود�ت  �لذين �حتفظو�  �لبائعني  �ملدين )خا�شة  بها  يدين  �لتي  �ملوجود�ت 

�لالحقني( ل تو�شف عادة باأنها تنازع على �لأولوية. وحت�شم تلك �لتناف�شات، �أولً وقبل كل �شيء، بتحديد 

م�شاألة ما �إذ� كان للمطالب �أو للمدين حق ملكية �ملوجود�ت �ملعنية )بالرجوع �إىل �ملبادئ �لعامة لقانون 

�مللكية ومنها، مثاًل، �ملبد�أ �لقائل باأنه ما من �أحد ي�شتطيع �أن ينقل �إىل �شخ�ض �آخر حقوقاً تفوق حقوقه 

هو: مبد�أ "من ل ميلك ل يعطي"(. وف�شال عن ذلك، لي�ض من �ملعتاد �أن تثار م�شائل �لأولوية يف هذه 

�إنفاذ مطالبته مبوجود�ت مدينه؛ فمفهوم �لأولوية لي�شت له �أهمية  �لدول، �إل عندما ي�شعى د�ئن �إىل 

جوهرية قبل ذلك �حلني.

7- ويف دول �أخرى، يكون مل�شطلح �لأولوية نطاق �أو�شع، ذلك �أنه ي�شتخدم لالإ�شارة �إىل �أي تناف�ض بني 

كل �ملطالبني �لذين لديهم حقوق ملكية يف موجود�ت مدينهم، مبا فيها �ملوجود�ت �لتي يف حوزة �ملدين 

و�لتي لي�ض له فيها �إل حق �ل�شتخد�م، حتى لو مل يكن ميلكها فعاًل بعد )�أي موجود�ت �ملدين �لظاهرية(. 

وعلى �شبيل �ملثال، يو�شف �لنـز�ع �لذي ين�شاأ يف هذه �لدول بني بائع �حتفظ بحق ملكية �أحد �ملوجود�ت، 

وطرف ثالث يُزعم �أن �ملدين قد باع له �ملوجود�ت، ود�ئن بحكم �لق�شاء للطرف �لثالث �لذي لـه حق 

يف �ملوجود�ت، باأنه نز�ع على �لأولوية. ثم �إن مفهوم �لأولوية يف هذه �لدول يحكم �لعالقَة بني �ملطالبني 

�ملتناف�شني حتى قبل �أن ي�شبح �لد�ئن مق�رش�ً. وبذلك، يُنظر �إىل �لتناف�ض بني من تُنقل �إليه مطالبٌة ود�ئٍن 

ي�شعى �إىل حت�شيل �ملطالبة )كامل�شتحق، مثال( على �أنه تناف�ٌض على �لأولوية، حتى لو ت�شادف �أن �ملدين مل 

ل. وعلى غر�ر ذلك، �إذ� تعاقد د�ئنان م�شمونان مع مانح للح�شول  ي�شبح بعد مق�رش�ً جتاه �لد�ئن �ملح�شِّ

على حيازة موجود مرهون، بناء على طلب يقدم قبل حدوث �لتق�شري، كان �لتناف�ض بينهما تناف�شاً على 

�لأولوية، و�إن مل ي�شبح �ملدين بعد مق�رش�ً جتاه �أي منهما.
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8- بل �إن بع�ض �لدول تنظر �إىل �لأولوية نظرة �أو�شع حتى من ذلك، مبعنى �أنها تعترب �أن �لتناف�شات 

على  تناف�شات  �ملدين  نف�ض  من  حقوُقهم  تُ�شتخل�ض  ل  �لذين  و�ملطالبني  �لد�ئنني  بني  �لأولوية  على 

حقاً �شمانياً ل�شالح �لد�ئن  �لأولوية خا�شعة لقانون �ملعامالت �مل�شمونة. فمثاًل، ين�شئ �ملانح "�ألف" 

"ميم" ويوؤجر �ملوجود�ت �ملرهونة للم�شتاأجر "�شني" قبل �أن يبيع �ملوجود�ت للم�شرتي "باء". وبعد ذلك 
مينح �مل�شرتي "باء" حقاً �شمانياً يف تلك �ملوجود�ت للد�ئن "نون" ويوؤجر �ملوجود�ت �ملرهونة للم�شتاأجر 

�لأولوية،  على  تناف�شاً  و"�شاد"  و"�شني"  و"نون"  "ميم"  بني  �لتناف�ض  يعترب  �حلالة،  "�شاد". ويف هذه 
رغم �أن حقوقهم ممنوحة من جانب مدينني خمتلفني )هما "�ألف" و"باء"(. وعلى �لعك�ض من ذلك، ل 

ين�شاأ مفهوم �لأولوية يف دول �أخرى �إل عندما ي�شتخل�ض �ملطالبون �ملتناف�شون حقوقهم من نف�ض �ملانح 

�لو�حد. ويف �حلالت �لتي يقوم فيها مانحان خمتلفان باإن�شاء حقوق يف نف�ض �ملوجود�ت، تعتمد تلك 

�لدول على قانون �آخر، مثل قانون �مللكية �لأ�شا�شي �أو قانون �لبيع، لإر�شاء �ملبادئ )كمبد�أ "من ل ميلك 

ل يعطي"( �لتي حتكم �حلقوق �ملتناف�شة لفئتي �لد�ئنني )�أي فئة د�ئني �ملانح "�ألف" من جانب، ود�ئني 

�ملانح"باء" من جانب �آخر(.

9- ويف �لف�شل �لأول، �لذي يتناول نطاق �لنطباق و�لنهوج �لأ�شا�شية �إز�ء �ل�شمان و�ملو��شيع �لعامة 

�مل�شرتكة بني جميع ف�شول �لدليل، يو�شي �لدليل باأن تعتمد �لدول نهجاً �شاماًل ومتكاماًل متاماً جتاه 

�لوحدوي حيال  بالنهج غري  يت�شل  ما  وبا�شتثناء  عاماً.  ماً  نَظِّ
ُ
م �إطـــار�ً  باعتباره  �مل�شمونة  �ملعامالت 

متويل �لحتياز )�نظر �لتو�شية 9(، و�شو�ء �شعى �لد�ئن �إىل �حل�شول على �أف�شلية من خالل �لتعاقد 

من �أجل �لتغلب على مبد�أ �لرهن �مل�شرتك �أم على مبد�أ �مل�شاو�ة بني �لد�ئنني، يو�َشف �لتفاق على �أنه 

ين�شئ حقاً �شمانياً وحُت�شم حقوُق �ملطالبني �ملتناف�شني على �عتبار �أنها نز�عات على �لأولوية )�نظر 

�لأ�شا�شية  بالق�شايا  يت�شل  �شيا�شات خمتلفة فيما  تنتهج  �لدول قد  �أن  �لتو�شية 8(. ومع ذلك، فبما 

�ملتعلقة بقانون �مللكية، فاإن �لدليل ل يتناول �لتناف�شات فيما بني �ملناف�شني �لذين ل ت�شتخل�ض حقوقهم 

��شتخد�م م�شطلح  فاإن  �لدولة. ولذ�،  �آخر من قو�نني  لقانون  �لأمور مرتوكة  �ملانح. فتلك  نف�ض  من 

�لأولوية، يف هذ� �لف�شل ويف �شائر �أجز�ء �لدليل، منح�رش يف �لتناف�شات �لتي جتري، �شو�ء قبل حدوث 

�لتق�شري �أو يف وقت �لإنفاذ، بني د�ئن م�شمون و�أي مطالب �آخر ي�شتمد حقوقه من نف�ض �ملانح )�نظر، 

على �شبيل �ملثال، �لتو�شية 76(.

�لأولوية  تتبع يف �شوغ قو�عد  �لتي  �لعامة  �لنهوج  منه،  �ألف-2  �لباب  �لف�شل، يف  10- ويناق�ض هذ� 

�إىل  �لف�شل  ينتقل  ثم  �لأولوية.  بها  حتّدد  �أن  يجوز  �لتي  �لو�شائل  �شتى  �ألف-3،  �لباب  يف  ويناق�ض، 

�مل�شمونة.  للمعامالت  ع�رشي  نظام  من  جزء�  تكون  �أن  ينبغي  �لتي  �لأولوية  قو�عد  �أهم  ��شتعر��ض 

ويتناول �لباب �ألف-4 �لعالقة بني خمتلف �ملطالبني �ملتناف�شني. ويتطّرق �لباب �ألف-5 �إىل نطاق وتف�شري 

قو�عد �لأولوية. وي�شتعر�ض �لباب باء قو�عد �لأولوية �خلا�شة �لتي ل تنطبق �شوى على فئات معّينة من 

�ملوجود�ت. ويُختتم �لف�شل، يف �لباب جيم، مبجموعة من �لتو�شيات.

2-  ميد�ن �لأولوية

)�أ( �أنو�ع �لتناف�ض على �لأولوية

11- قبل �لنظر يف �ل�شبب �لذي يجعل ملفهوم �لأولوية هذ� �لقدر من �لأهمية )�نظر �لفقر�ت 19-16 

�أدناه(، تناق�ض �لأو�شاع �ملختلفة �لتي تن�شاأ فيها م�شائل �لأولوية تو�شيحاً لل�شياق ذي �ل�شلة. فعادًة ما 

تن�شاأ م�شائل �لأولوية يف ثالثة �شياقات رئي�شية تَفرِت�ض كلُها �أن و�حد�ً على �لأقل من �ملطالبني �ملتناف�شني 

د�ئٌن م�شموٌن )�أي �حلائز على حق �شماين تعاقدي(.
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�إنفاذ حق �شماين، مثلما يحدث عندما يُق�رشِّ مانح  �أن تطرح م�شائل �لأولوية عند  12- و�لأ�شيع هو 

حق �شماين يف موجود�ت مرهونة يف �لوفاء بالتز�مه �مل�شمون، وعندما تكون قيمة �ملوجود�ت �مل�شمونة 

غري كافية للوفاء باللتز�مات �ملدين بها للد�ئن �ملنِْفذ و�شائر �ملطالبني �ملناف�شني �ملتم�شكني بحقوقهم يف 

�ملوجود�ت. ففي هذه �حلالت، يجب �أن يقرر قانون �ملعامالت �مل�شمونة كيفية توزيع قيمة �ملوجود�ت 

مثال  وثمة  للمانح.  �آخر  م�شموناً  د�ئناً  �ملناف�ض  �ملطالب  يكون  �لغالب،  ويف  بينهم.  فيما  �لقت�شادية 

منوذجي على ذلك، هو عندما يكون �ملانح قد منح حقوقاً �شمانية يف نف�ض �ملوجود�ت ملقر�َشني �ثنني 

خمتلَفني. غري �أن �ملطالب �ملناف�ض قد يكون يف حالت �أخرى حائز�ً لنوع �آخر من حقوق �مللكية، مثل حق 

�أن�شئ بقانون )كالد�ئن ذي �لأف�شلية، مثاًل(، �أو د�ئناً غري م�شمون للمانح ح�شل على حكم �شد �ملانح 

و�تخذ خطو�ت ترمي �إىل �إنفاذ �حلكم على موجود�ت مرهونة باحلق �ل�شماين. 

ن هذ�  ك طرف ثالث مبطالبة يف موجود�ت مرهونة متكِّ 13- وتن�شاأ م�شائل �لأولوية �أي�شاً عندما يتم�شَّ

�ملوجود�ت  �أن  �أي  �ملوجود�ت،  ملكية خال�ض يف  �أفلح، من �حل�شول على حق  �إن هو  �لثالث،  �لطرف 

تكون خال�شة من جميع �حلقوق �ل�شمانية فيها ومن �شائر �ملطالبات �ملتناف�شة بخ�شو�شها، �أو �حلق يف 

��شتخد�م �ملوجود مبوجب �تفاق �إيجار �أو �تفاق ترخي�ض. ومن �لأمثلة �لنمطية على ذلك �حلالة �لتي 

ين�شئ فيها مانح حقاً �شمانياً ل�شالح مقر�ض لكن مع �حتفاظه هو بحيازة �ملوجود�ت ثم يبيع �ملوجود�ت 

�ملرهونة �إىل طرف ثالث. ويف هذه �حلالة يجب �أن يقرر قانون �ملعامالت �مل�شمونة ما �إذ� كان م�شرتي 

�ملوجود�ت يحتاز ملكية �ملوجود�ت خال�شًة من حق �ملقر�ض �ل�شماين. ومثال �آخر يُ�رشب على ذلك هو 

�حلالة �لتي ين�شئ فيها مانح حقاً �شمانياً يف موجود�ت ل�شالح مقر�ض ثم يوؤجر �ملوجود�ت لطرف ثالث 

�ض له با�شتخد�مها. وهنا، يجب �أن يقرر قانون �ملعامالت �مل�شمونة م�شاألة ما �إذ� كان �مل�شتاأجر  �أو يرخِّ

�ملقر�ض  بحق  �لتاأثر  �لرتخي�ض من غري  �أو  �لإيجار  بحقوقه مبقت�شى  يتمتع  �أن  يجوز  لـه  �ض  �ملرخَّ �أو 

�ل�شماين. وهناك مثال �آخر ين�شاأ عندما يطالب ممثل �لإع�شار يف �إجر�ء�ت �إع�شار �ملانح باملوجود�ت 

�ملرهونة بحق �شماين لد�ئن ل�شالح حوزة �لإع�شار. 

14- وثمة �شياق ثالث ين�شاأ يف �لتناف�ض على �لأولوية ل يفرت�ض فيه �أن هناك عملية �إنفاذ قد بد�أت �أو 

حتى �أن مطالباً �آخر قد مت�شك بحق �حل�شول على ملكية خال�شة يف �ملوجود�ت �ملرهونة. فمثاًل، قد 

ين�شئ �ملانح حقني �شمانيني يف م�شتحق ويو�فق �أي�شاً على �ل�شماح لكل د�ئن م�شمون بتح�شيل �مل�شتحق 

مع خ�شم �ملبلغ �مل�شتحق مبوجب �للتز�م �مل�شمون من �ملدفوعات �ملتلقاة �شهرياً و�إعادة �لر�شيد �ملتبقي 

�ً، �شيظل من �ل�رشوري حتديد �أي �لد�ئنني �مل�شمونني  )�إن وجد( �إىل �ملانح. وحتى �إذ� مل يكن �ملانح ُمق�رشِّ

يحق له حت�شيل �مل�شتحق. ومن �ملمكن �أن ين�شاأ تناف�ض مماثل عندما يعطي �ملانح د�ئننَي م�شموننَي، بناء 

على طلبهما، حق حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة يف وقت يكون فيه �لتفاق �ل�شماين نافذ�ً. ويف كال هذين 

�ملثالني، �شتكون قو�عد �لأولوية �ملن�شو�ض عليها يف قانون �ملعامالت �مل�شمونة هي �لتي حتدد حقوق 

كل من �لد�ئننَْي.

�أن معظم �لدول ل جتعل من �لأولوية ق�شية  �إىل  للتو، جتدر �لإ�شارة  15- ويف كل �حلالت �ملذكورة 

هامة، فيما عد� �إذ� كانت �حلقوق �ل�شمانية مو�شع �لنـز�ع على �لأولوية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

)فيما يخ�ض �لتمييز بني �لنفاذ بني �لطرفني و�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 1-7(. ومع ذلك، تربط بع�ض �لدول عو�قب �لأولوية بحقوق معّينة، حتى 

لو مل تكن نافذة متاماً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فمثال،ً قد تتبع تلك �لدول قو�عد �أولوية خا�شة يُق�شد 

منها �أل حتكم �شوى �لتناف�شات �لتي تن�شاأ بني د�ئنني م�شمونني، �ثنني �أو �أكرث، مل يجعلو� بعد حقوقهم 

نافذًة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويف �لدول �لتي متيز متييز�ً فا�شال بني �حلقوق �لتي تكون نافذة جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة و�حلقوق �لتي لي�شت كذلك، تكون للحقوق �ل�شمانية غري �لنافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة 
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�أنه ل  نف�ض �ملرتبة، رغم ذلك، �شو�ء فيما بينها �أو جتاه حقوق �لد�ئنني غري �مل�شمونني �لعاديني. �أي 

تكون لها �أي �أولوية على �أي حقوق �أخرى. وعالوة على ذلك، فاإن �ملطالبني �ملتناف�شني يف تلك �لدول 

�لذين ي�شتفيدون من مركز تف�شيلي مبقت�شى قانون �آخر )مثل مقدمي �خلدمات، كم�شلحي �ملوجود�ت، 

وغريهم من �لد�ئنني �ملتمتعني باأف�شلية ت�رشيعية(، �أو �لذين يحتازون حق ملكية موجود�ت من �ملانح، 

تكون لهم د�ئماً �أولوية على �حلق �ل�شماين �لذي مل يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�أخري�ً، �جلدير 

بالذكر �أنه حتى �إذ� مل تكن �حلقوق �ل�شمانية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة ول تنجم عنها عو�قب تخ�ض 

�لأولوية فاإنها تكون، مع ذلك، نافذة جتاه �ملانح وقابلة لالإنفاذ يف حقه. و�لنهج �ملو�شى به يف �لدليل هو 

�لنهج �لذي ل يعلِّق عو�قب جتاه �لأطر�ف �لثالثة باحلقوق �ل�شمانية �لتي مل جتعل نافذة جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة )�نظر �لتو�شية 30(.

)ب(  �أهمية قو�عد �لأولوية

16- هناك عدة �أ�شباب جتعل من �مل�شلّم به على نطاق و��شع �أن وجود قو�عد �أولوية فعالة عن�رش حا�شم 

يف تعزيز تو�فر �لئتمان �مل�شمون.

17- �بتد�ًء، وبالن�شبة للد�ئن �لذي يفكر يف تقدمي �ئتمان ت�شمنه موجود�ت خا�شة، فاإن �مل�شاألة �لأكرث 

حيوية هي �لأولوية �لتي �شيح�شل عليها حقه �ل�شماين �إن هو �شعى �إىل �إنفاذ �حلق �ل�شماين �إما يف 

�إطار �إجر�ء�ت �إع�شار �ملانح �أو خارج هذ� �لإطار. و�ل�شوؤ�ل �ملطروح، على �لأخ�ض، هو معرفة مقد�ر 

�ملبلغ �لذي ميكن للد�ئن �مل�شمون �أن يتوقع على نحو معقول َجنْيه من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة. ويكون 

هذ� �ل�شوؤ�ل �شديد �لأهمية متى كانت �ملوجود�ت �ملرهونة م�شدَر �ل�شرتد�ِد �ملتوقَع �لأويل �أو �لوحيد. 

وبقدر ما يكون �لد�ئن غري متيقن، وقت نظره يف هذ� �لأمر، من �أولوية حقه �ل�شماين �ملحتمل �شيقلل 

من تعويله على هذه �ملوجود�ت �ملرهونة َم�شدر�ً لال�شرتد�د. وعدم �لتيقن هذ� من �ملقد�ر �لذي ميكن 

جنْيُه من ور�ء بيع �ملوجود�ت قد يدفع �لد�ئَن �إىل زيادة تكلفة �لئتمان )مثاًل، بفر�ض معدل فائدة �أعلى( 

�أو �إىل �إنقا�ض مقد�ر �لئتمان )مثاًل، بخف�ض �لن�شبة �ملئوية �لتي يعر�شها من قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة(. 

وقد يحمل عدم �ليقني �لد�ئن، يف بع�ض �حلالت، على رف�ض تقدمي �لئتمان كلياً.

18- وللتقليل من عدم �لتيقن هذ� �إىل �أدنى حد، من �ملهم �أن ت�شمل قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة قو�عد 

و��شحة ب�شاأن �لأولوية توؤدي �إىل نتائج ميكن �لتنبوؤ بها يف �أي تناف�ض بني �ملطالبني باملوجود�ت �ملرهونة. 

ثم، مبا �أن �حلقوق �ل�شمانية �شتنعدم قيمتها تقريبا بالن�شبة للد�ئنني �مل�شمونني، ما مل تكن قابلة لالإنفاذ 

يف �إجر�ء�ت �إع�شار �ملانح، فمن �ملهم �أن يحرتم قانوُن �لدولة �ملعني بالإع�شار هذه �لنتائَج �إىل �أق�شى حد 

ممكن )�نظر �لف�شل �لثاين ع�رش ب�شاأن تاأثري �لإع�شار على �حلق �ل�شماين، �لفقرة 13 و�لفقر�ت 59-

63(. ولهذ� �لأمر �أهمية خا�شة لأن �لتق�شري جتاه د�ئن م�شمون قد يتز�من، يف حالت كثرية، مع تق�شري 

جتاه د�ئنني �آخرين، وهي ظروف قد تف�شي �إىل بدء �إجر�ء�ت �لإع�شار. 

�لتو�فر  على  �آخر  �إيجابي  تاأثري  لها  يكون  �أن  ميكن  �ل�شياغة  �جليدة  �لأولوية  قو�عد  �أن  19- كما 

�لكلي لالئتمان �مل�شمون. فالكثري من �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأخرى م�شتعد لتقدمي �ئتمان مقابل 

�حل�شول على حقوق �شمانية �أقل مرتبًة من حق �شماين �آخر، �أو حقوق �شمانية �أخرى، �أعلى مرتبة 

يحوزها د�ئنون م�شمونون �آخرون، ما د�مت تلك �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات تت�شور �أن ملوجود�ت �ملانح قيمًة 

على  قادرة  د�مت  وما  �ل�شمانية،  حقوقها  تدعم  �لأخرى(  �مل�شمونة  �للتز�مات  على  )زيادة  متبقيًة 

�ملحتمل قادر  �لد�ئن  �أن  �شلفاً  �ل�شمانيِة. وهذ� يفرت�ض  �أولوية حقوِقها  بو�شوح ودقة مقد�ر  توؤكد  �أن 
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على �أن يحدد �أق�شى مقد�ر ت�شمنه �حلقوق �ل�شمانية �لأعلى مرتبًة، �إما بالت�شال بحائزي �حلقوق 

�ل�شمانية �لأخرى �أو بالرجوع، يف �لدول �لتي ت�شرتط تقدمي بيان عام ب�شاأن �أق�شى مقد�ر من �ملوجود�ت 

ل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام )�نظر �لفقرة 139 �أدناه،  يرهنه �حلق �ل�شماين، �إىل �لإ�شعار �مل�شجَّ

و�لتو�شية 98(. �أما يف �حلالت �لتي ل يكون فيها �لد�ئن �مل�شمون �ملحتمل قادر�ً على �أن يتيقن �شخ�شياً 

من وجود قيمة متبقية تكفي لدعم منح �لئتمان �ملقرتح �جلديد، فاإن �لبديل هو �أن يكون يف و�شع �لد�ئن 

�مل�شمون �إيجاد قيمة كافية بالتفاو�ض على �تفاق، يعقده مع و�حد �أو �أكرث من �لد�ئنني �مل�شمونني �لأعلى 

مرتبة، ينـزل مبقت�شاه هوؤلء �لد�ئنون �لأعلى مرتبة حقوقهم �ل�شمانية يف موجود�ت معّينة ل�شالح �حلق 

�ل�شماين �جلديد �ملقرتح �أو يو�فقون مبقت�شاه على حتديد مقد�ر ثابت ل يتجاوزه حجُم �ملطالبة �لأعلى 

مرتبًة �لذي �شيتم�شكون به )�نظر �لفقر�ت 128-131 �أدناه، و�لتو�شية 94(. وقد يكون هوؤلء �لد�ئنون 

�مل�شمونون ر�غبني يف �إنـز�ل مرتبة حقوقهم �ل�شمانية �أو يف �حلد من حجم مطالباتهم �لأعلى مرتبًة، 

�شد�د  �شيعزز فر�ض  ثم  �ملانح، ومن  �شي�شاعد من�شاأة  �ملقرتح  �أن تقدمي �لئتمان �جلديد  منهم  �عتقاد�ً 

مطالباتهم �لأعلى مرتبًة. �إن هذه �لأمثلة تبني كيف ي�شّهل وجود قو�عد و��شحة وجيدة �لت�شميم، ب�شاأن 

�لأولوية، منح حقوق �شمانية متعددة يف نف�ض �ملوجود�ت، وبذلك متكن �ملانح من �أن يزيد �إىل �أق�شى حد 

من قيمة موجود�ته �لتي ميكن ��شتخد�مها يف �حل�شول على �ئتمان. 

3-  نهوج �شوغ قو�عد �لأولوية

20- تو�جه �لدول، عند �شوغها قو�عد �لأولوية، عدد�ً من �خليار�ت �لرئي�شية �ملتعلقة بال�شيا�شة �لعامة. 

�إذ� كان  �أن حتدد نطاق نظام �لأولوية. و�ل�شوؤ�ل �لأول �ملطروح، يف هذ� �ل�شدد، هو ما  فاأولً، عليها 

ينبغي لهذ� �لنظام �أن يكتفي بالتناف�ض بني خمتلف �لد�ئنني بالتز�مات �شخ�شية �أم �أن ي�شمل �لتناف�ض 

بني جميع �لأ�شخا�ض �لذين يطالبون بحقوق يف موجود�ت �ملدين �أو موجود�ته �لظاهرة �أو بحقوق تتعلق 

بتلك �ملوجود�ت. ولالأ�شباب �لتي �شبق �شوقها )�نظر �لفقر�ت 1-9 �أعاله(، يتخذ �لدليل موقفاً موؤد�ه 

�أن نظام �لأولوية ينبغي �أن ي�شمل �لتناف�ض على �لأولوية فيما بني جميع �ملطالبني �ملتناف�شني �ملحتملني 

�لذين ي�شتمدون حقوقهم من نف�ض �ملانح.

21- ويجب على �لدول �أن تقرر، بعدئذ، كيفية تنظيم و�شوغ قو�عد �لأولوية هذه. وهناك عدة نهوج 

ممكنة، رغم �أنها تعك�ض �إجمال �جتاهاٍت بديلة يف �ل�شياغة �لت�رشيعية.

22- و�أحد �لنهوج هو عبارة عن و�شع قو�عد �لأولوية يف �شكل جمموعة مبادئ عامة يرُتك للمحاكم 

�أمُر تف�شريها وتطبيقها يف ح�شم نز�عات معّينة. وعندما تعتمد �لدول نهجاً من هذ� �لقبيل، خ�شو�شا 

بالقرت�ن مع ��شرت�ع نظام معامالت م�شمونة جديد من �لنوع �ملتكامل متاماً �ملو�شى به يف �لدليل، يلقى 

عبءٌ �شخٌم على كاهل �ملحاكم يتمثل يف ��شتجالء تفا�شيل تطبيق هذه �لقو�عد �لعامة. ول يجب على 

�لق�شاة �أن ي�شارعو� �إىل �لت�شلع يف �ملنطق �لذي ي�شتند �إليه �لنظام �جلديد فح�شب و�إمنا عليهم �أي�شاً �أن 

ي�شتوثقو� من طائفة عري�شة من ممار�شات �ل�شوق ويتدّبروها من �أجل و�شع قو�عد حمددة قابلة للتنبوؤ 

بها ومت�شمة بالكفاءة. بل قد مي�شي ردح من �لزمن قبل �أن ي�شدر ب�شاأن ت�شكيلة كافية من �مل�شائل عدد 

كاٍف من �لأحكام �لق�شائية بحيث يتبني يقينا كيف تعمل مبادئ �لأولوية يف �لتطبيق �لعملي.

23- ويتمثل نهج �آخر يف و�شع عدد كبري من قو�عد �لأولوية �ملف�شلة، �لتي يق�شد بها �أن حتكم جميع 

�حلالت �ملمكنة �لتي ي�شارك فيها مطالبون مناف�شون ميكن تخيُّلُهم. �إل �أن هذ� �لنهج �لتف�شيلي ميكن 

ني باملنطق �جلامع �لذي تعرب عنه تلك �لقو�عد. وعالوة على ذلك،  �أن يُربك �ملحامني و�لق�شاة غري �مللمِّ
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ميكن لنظام �شامل من �لقو�عد �ملحددة، يف �لدول �لتي لديها فعاًل نظم �أولوية ت�شتند �إىل مبادئ عري�شة 

بل  ماألوف  غري  نظاماً  يبدو  �أن  مناف�شة،  ملطالبات  �خلا�شعة  �ملوجود�ت  ملكية  تقرير  من  �أولً  م�شتقة 

ومعقد�ً دون د�ٍع بحيث ي�شعب على �ملحامني و�لق�شاة ��شتخد�مه ��شتخد�ماً فعالً. 

24- وهناك نهج ثالث يتمثل يف و�شع قو�عد �أولوية وتنظيمها على نحو �شامل ومت�شق يف هيئة جمموعة 

من �ملبادئ ذ�ت �لطابع �لأعم تليها تطبيقات حمددة لهذه �ملبادئ على حالت �شائعة �لوقوع. وميكن لهذ� 

�لنهج �أن يوفر كاًل من �لو�شوح و�لقدر �لعايل من �لتيقن ب�شاأن �أي نز�ع بعينه يخ�ض �لأولوية.

25- ولدى �ختيار و�حد من هذه �لنهوج �لثالثة، يجب على �لدولة �أن تنظر يف �لأهد�ف �لعامة �لتي 

ت�شعى �إىل حتقيقها وهي ت�شلح قانونها ح�شبما هو مو�شى به يف �لدليل. ويجدر �لتذكري باأن �لدليل يهدف 

�إىل عر�ض نظام معامالت م�شمونة يتوخى �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية يف طائفة من �ملوجود�ت 

�مللمو�شة وغري �مللمو�شة، �لتي مل يكن يت�شّنى من قبل يف �لعديد من �لدول رهنها �أو مل يكن يت�شنى رهنها 

باأكرث من حق �شماين و�حد يف وقت و�حد )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ثم �إن �لدليل يو�شي 

بجو�ز �إخ�شاع تلك �ملوجود�ت لأكرث من حق �شماين و�حد، وهو و�شع جديد �أي�شاً يف دول عديدة )�نظر 

�لفقرة �لفرعية )ب( من �لفقرة �لتي تتناول غر�ض �لتو�شيات �ملتعلقة بالأولوية، يف نهاية هذ� �لف�شل(. 

كما يتبع �لدليل نهجاً متكاماًل متاماً �إز�ء �ملعامالت �لتي يق�شد بها، بغ�ض �لنظر عن ��شمها، �أن ت�شمن 

�لوفاء بالتز�م )�نظر �لتو�شية 8(. و�أخري�، يقر �لدليل بوجود طر�ئق متنوعة ميكن �أن جُتعل �حلقوق 

�ل�شمانية نافذًة بو��شطتها جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 32 و�لتو�شيات 34-36(. وجلميع هذه 

�لأ�شباب، يو�شي �لدليل �لدول باعتماد �لنهج �لثالث ل�شوغ قو�عد �لأولوية �خلا�شة بها، وذلك من �أجل 

�لتمكن على خري وجه من بلوغ �أهد�ف �إ�شالح قانون �ملعامالت �مل�شمونة. 

لة ودقيقة  26- وعمال بهذ� �ملنطق، ينبغي لأي نظام معامالت م�شمونة ع�رشي �أن ي�شمل جمموعة مف�شّ

من قو�عد �لأولوية �لتي: )�أ( ت�شتند �إىل مبادئ عامة معرب عنها بو�شوح ومفهومة فهماً جيد�ً؛ )ب( تكون 

�شاملة يف نطاقها؛ )ج( تغطي طائفة عري�شة من �للتز�مات �مل�شمونة �حلالية و�لآجلة؛ )د( تنطبق على 

جميع �أنو�ع �ملوجود�ت �ملرهونة، مبا يف ذلك �ملوجود�ت و�لعائد�ت �لآجلة؛ )ه( توفر �شباًل تكفل ت�شوية 

�لنـز�عات �لتي تن�شاأ ب�شاأن �لأولوية بني طائفة و��شعة من �ملطالبني �ملتناف�شني. وي�شجع هذ� �لنهج �إز�ء 

قو�عد �لأولوية �لد�ئنني �ملحتملني على تقدمي �ئتمان م�شمون باإعطائهم قدر�ً عالياً من �لطمئنان على 

�أّن بو�شعهم �لتنبوؤ بالكيفية �لتي �شيح�شم بها �لنـز�ع �لذي يحتمل �أن ين�شاأ على �لأولوية. وحتدد �لأبو�ب 

�ملتبقية من هذ� �لف�شل �لق�شايا �لتي ينبغي لهذه �لقو�عد �ملف�شلة �أن تتناولها و�لكيفية �لتي ينبغي �أن 

ت�شاغ بها.

4-  �لأ�ش�ض �ملختلفة �لتي يجوز �أن حتدد �لأولوية وفقاً لها

27- يف �أي نظام معامالت م�شمونة ع�رشي، يُق�شد بقو�عد �لأولوية �أن حتكم �لتناف�شات �لتي تنطوي 

على حقوق حائز �حلق �ل�شماين وحقوق طرف ثالث و�حد �أو �أكرث. وهناك قاعدة �أ�شا�شية تتمثل يف 

�ملبد�أ �لعام �لذي يفيد باأن �حلق �ل�شماين ل ميكن �أن تكون له �أولوية على حق طرف ثالث، ما مل يكن 

�حلق �ل�شماين "نافذ�ً" جتاه ذلك �لطرف �لثالث. وهذ� هو �ملوقف �ملو�شى به يف �لدليل. ويف مثل هذه 

�حلالت وحدها، ميكن �أن تن�شاأ م�شاألة �لأولوية. ونتيجة لذلك، جند �أن قو�عد �لأولوية �ملو�شى بها يف 

�لدليل ترتبط �رتباطاً وثيقاً بالأ�شاليب �ملختلفة �لتي يجوز �أن يتحقق من خاللها نفاذ �حلق �ل�شماين 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة.
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28- ومثلما ذكر �آنفاً )�نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 

6-8 و22-28( يجوز حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة عندما يكون �حلق �ل�شماين قد �أن�شئ، ح�شب 

�إ�شعار  ت�شجيل  )�أ(  �لتالية:  �لإ�شافية  �إحدى �خلطو�ت  �تُخذت  قد  وتكون  رهنه،  �جلاري  �ملوجود  نوع 

�إبر�م عقد  يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام؛ )ب( حيازة �لد�ئن �مل�شمون للموجود�ت �ملرهونة؛ )ج( 

�شيطرة؛ )د( ت�شجيل �حلق �ل�شماين يف �شجل متخ�ش�ض �أو �لتاأ�شري ب�شاأنه يف �شهادة �مللكية؛ )ه( �إخطار 

ملتزم �آخر من �لأطر�ف �لثالثة. كما يعترب �لدليل �أنه يجوز يف حالت معّينة حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائياً عند �إن�شاء �حلق �ل�شماين.

)�أ( �ل�شيا�شات �لعامة �لأ�شا�شية

29- من �ملفيد، قبل �إجر�ء ��شتعر��ض تف�شيلي لكيفية تطبيق �شتى مبادئ �لأولوية على حقوق خمتلف 

�إىل  �ل�شاعية  �لدول  �أمام  �ملتاحة  �ل�شيا�شات  عامة، خيار�ت  بعبار�ت  تُعر�ض،  �أن  �ملتناف�شني،  �ملطالبني 

�إر�شاء قو�عد ب�شاأن �لأولوية. �إن معظم �لدول تنظم قو�عد �لأولوية باجلمع بني مبد�أين. �أولهما يفيد 

باأنه ينبغي، حتديد �لأولوية حتديد�ً �شارماً على �أ�شا�ض زمني. �أما �ملبد�أ �لثاين فيق�شي بوجوب حتديد 

�لأولوية بالرجوع �إىل �ل�شمات �خلا�شة للمطالبة �ملقدمة. ويف حني يبدو هذ�ن �ملبد�آن و��شحني ن�شبياً 

فاإن تطبيقها �لعملي ي�شتلزم �إحكام تفا�شيلهما على نحو متاأٍن.

30- حني تر�شي �لدولة �أ�شا�شاً زمنياً لتحديد �لأولوية، فعادًة ما تكون �لقاعدة �لتاأ�شي�شية �لتي تعلنها 

لتاريخ بدء نفاذها جتاه �لأطر�ف �لثالثة: فاأ�شبقها زمنياً  �أن مر�تب �ملطالبات تكون وفقاً  �لدولة هي 

�أ�شبقها حقاً. لكن تلك �لدولة قد تعرتف �أي�شا با�شتثناء�ت لهذه �لقاعدة. ففي بع�ض �حلالت، قد تعطى 

�لأولوية �لأوىل لآخر مطالبة ن�شاأت. وتوجد هذه �لقاعدة يف بع�ض �لدول، مثاًل، بالن�شبة للتمويل �ملوّفر 

لد�ئن �أثناء �إجر�ء�ت �لإع�شار )�لتمويل �لالحق لبدء �لإجر�ء�ت(. �أي �أنه حتى �إذ� �عتمدت �لدول �أ�شا�شا 

زمنياً لتحديد �لأولوية، لزم حتديد ما �إذ� كان �لرتتيب �شيتبع قاعدة �لأ�شبق زمنياً �أم �لأخري زمنياً.

31- وحني تقرر �لدول حتديد �لأولوية بالرجوع �إىل �شتى �شمات �ملطالبة، تن�شاأ طائفة من �لحتمالت 

�أكرث �ت�شاعا. ويكمن �ل�شوؤ�ل هنا يف معرفة ما �إذ� كان ينبغي �أن ت�شتند �لأولوية �إىل: )�أ( ترتيب ت�رشيعي 

ين�شب على طابع �ملطالبة )مثال، قر�ض لأجل �أو �عتماد �ئتماين �أو مطالبة ناجتة عن فعل غري م�رشوع؛ 

�أو )ب( �شفة �ملطاِلب )مثال، بائع �أو م�شِلح �أو بلدية(؛ �أو)ج( مقد�ر �للتز�م �مل�شتحق )مطالبات �شغرية، 

مطالبات متو�شطة، مطالبات �شخمة(؛ �أو )د( �ملقد�ر �ملتبقي من �للتز�م )مثال، �أقل من 25 يف �ملائة 

�أو ما بني 25 �إىل 50 يف �ملائة �أو �أكرث من 50 يف �ملائة(؛ �أو )ه( �لطريقة �لتي يتم بها حتقيق �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة )كالت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو �حليازة �أو �لت�شجيل يف �شجل 

متخ�ش�ض �أو �ل�شيطرة(. وبعبارة �أخرى فعندما حتدد �لدول �لأولوية م�شتخدمًة هذه �لأنو�ع من �ملعايري 

�لذ�تية ي�شبح نظام �لرتتيب معقد�ً ويُفقد �لعديد من �أوجه كفاءة نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لر��شخة يف 

قو�عد �إعطاء �لأولوية لالأ�شبق زمنياً.

32- و�ل�شبب يف وجوب �إعادة �لنظر يف �شتى �أ�ش�ض حتديد �لأولوية هو �شبب ذو �شقني: )�أ( �إر�شاء �شياق 

�أ�شا�شي يكفل �إجر�ء فح�ض مقت�شب للكيفية �لتي ميكن بها تطبيق تلك �ملبادئ �جلامعة �ملتنوعة �ملتعلقة 

بالأولوية تبعاً للطريقة �لتي مت بها حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛ )ب( �لإيعاز باأن �لدول تعمد �إىل 

�إر�شاء قو�عد �أولوية تنطوي على توليفة ما من �لقو�عد �لقائمة على �لعن�رش �لزمني و�لقو�عد �لقائمة 
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على طبيعة �ملطالبة حتى عندما يبدو �أن طريقة حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )خا�شة �لت�شجيل( 

تتو�ءم مع �عتماد قاعدة �إعطاء �أولوية مطلقة للمطالبة �لأ�شبق.

)ب( تطبيق هذه �ل�شيا�شات على �شتى طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

�لثالثة،  �لأطر�ف  �ل�شماين جتاه  �حلق  نفاذ  ب�شـاأن  �لثــالث  �لف�شــل  )�نظر  نقا�شه  �شــبق  33- مثلما 

�لفقرة 23 و�لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل، �لفقرة 3(، فاإن �أجنع �شبيل لتزويد �لد�ئنني بالو�شائل 

�إىل  �لأولوية  ت�شتند  �أن  هو  �ئتماناً  تقدميهم  وقت  �لتيقن  من  عاٍل  بقدر  �أولويتهم  تكفل حتديد  �لتي 

��شتخد�م �شجل عام. ويف معظم �لدول �لتي لديها نظام يعول عليه لت�شجيل �لإ�شعار�ت �ملتعلقة باحلقوق 

�ل�شمانية، يتمثل �ملبد�أ �لعام يف �أن �لأولوية متنح للحق �مل�شار �إليه يف �لإ�شعار �لأ�شبق ت�شجياًل. 

�مل�شمونة  �ملعامالت  تكون قاعدة مطلقة. ففي نظم  �أن  ت�شجياًل ل ميكن  �لأ�شبق  �أن قاعدة  34- �إل 

�لع�رشية هناك ��شتثناء�ت معّينة لهذه �لقاعدة. ويف بع�ض �لأحيان تن�ض �لدول على جو�ز �أن ي�شبح 

�حلق �ل�شماين نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة عند �إن�شائه دون �حلاجة �إىل ت�شجيل �أي �إ�شعار. وي�شيع هذ� 

�ل�شتثناء، �أكرث ما ي�شيع، فيما يخ�ض �حلقوق �ل�شمانية يف �ل�شلع �ل�شتهالكية. ويف هذه �حلالت تتحدد 

�أولوية �حلق �ل�شماين بالرجوع �إىل وقت �إن�شائه )�نظر �لفقرة 38 �أدناه(. وي�شاف �إىل ذلك �أن بع�ض 

�لدول تن�ض على فرتة �شماح يجوز يف غ�شونها ت�شجيل �أنو�ع معّينة من �حلقوق �ل�شمانية باأثر رجعي 

)�نظر بوجه عام �لفقرة 50 �أدناه، �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، �لفقر�ت 108-111(. و�أخري�ً، 

�عتمدت دول كثرية ��شتثناًء لقاعدة �إعطاء �لأولوية لالأ�شبق ت�شجياًل فيما يخ�ض �حلقوق �ل�شمانية �لتي 

ق نفاذها جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى خالف ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية  يتحقَّ

�لعام )�نظر �لفقر�ت 35-37 �أدناه(.

35- وحيثما جاز حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة من خالل �حليازة من جانب �لد�ئن �مل�شمون 

عادًة ما تتبع �لدول �أي�شاً قاعدة زمنية لتحديد �لأولوية. فالأولوية تكون لأول من يح�شل على �حليازة 

)�نظر �لفقر�ت 51-53 �أدناه(. ومع ذلك، ففي حالة موجود�ت معّينة، مثل �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، 

تن�ض دول كثرية على �أن �حلق �ل�شماين �لذي ي�شبح نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �حليازة تكون 

له عموماً �لأولوية على �حلق �ل�شماين �لذي يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأية طريقة �أخرى، مبا 

فيها طريقة ت�شجيل �إ�شعار حتى لو �أن �لت�شجيل حدث �أولً )�نظر �لفقر�ت 154-156 �أدناه(.

36- ومتى جاز حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �ل�شيطرة، فاإن �لأولوية، فيما بني �لد�ئنني 

�لذين ح�شلو� على �ل�شيطرة ب�شاأن �ملوجود�ت �ملرهونة و�لد�ئنني �مل�شمونني �لذين ح�شلو� على �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي طريقة �أخرى، عادة ما متنح للد�ئن �لذي ح�شل على �ل�شيطرة، بغ�ض �لنظر 

عما �إذ� كان ح�شوله عليها قد حدث قبل �أو بعد �أن جُتعل حقوق �ملطالبني �ملناف�شني يف �ملوجود�ت نافذة 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى )�نظر �لفقرة 158 �أدناه(. لكن، يف �لدول �لتي تقت�شي �أن تكون 

�ل�شيطرة هي �لطريقة �حل�رشية لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، تنتفي �حلاجة �إىل و�شع قو�عد 

�أولوية تكميلية، �إذ ل ميكن �أن تن�شاأ نز�عات بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي يعتمد نفاذها جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة على �ل�شيطرة و�حلقوق �ل�شمانية �لتي يتحقق نفاذها جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي طر�ئق �أخرى 

)�نظر �لفقرتني 165 و166 �أدناه(.

37- وحيثما يجوز حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �لت�شجيل يف �شجل ملكية متخ�ش�ض 

بالن�شبة لأنو�ع معّينة من �ملوجود�ت �أو بطريقة �لتاأ�شري يف �شهادة �مللكية، تقت�شي معظم �لدول �أن تكون 
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مر�تب �حلقوق ح�شب ترتيب ت�شجيلها �أو �لتاأ�شري ب�شاأنها. كما تقت�شي تلك �لدول عادًة �أن تكون �لأولوية 

للحق �مل�شجل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض، �أو �ملوؤ�رش ب�شاأنه يف �شهادة �مللكية، على �حلق �ل�شماين �لذي ُجعل 

نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي طريقة �أخرى )�نظر �لفقرتني 56 و57 �أدناه(.

من  معّينة  �أنو�ع  يف  �ل�شمانية  �حلقوق  نفاذ  فاإن  ت�شجيل،  نظم  �عتمدت  �لتي  �لدول  38- ويف 

عادًة  �لدول،  هذه  ويف  تلقائياً.  �أحياناً  يكون  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شتهالكية،  كال�شلع   �ملوجود�ت، 

د �أولوية �حلق �ل�شماين عرب مقارنة توقيت �إن�شاء �حلق �ل�شماين بتوقيت ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن  ما حتدَّ

�حلق �ل�شماين �ملناف�ض يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو توقيت جعل �حلق �ل�شماين �ملناف�ض نافذ�ً 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى ما.

39- وحيثما �أن�شئت حقوق �شمانية يف م�شتحقات �أو حقوق �شد�د �أخرى، عادًة ما تقت�شي �لدول �أن 

لتاريخ حتقيق  �أو وفقاً  �لعام،  �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية  لتاريخ ت�شجيل  تتحدد �لأولوية وفقاً 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إذ� كان �ملطروح هو ��شتخد�م طريقة �أخرى لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. �إل �أن نفاذ حق �شماين يف م�شتَحق جتاه �لأطر�ف �لثالثة، و�أولوية �ملطالبة بهذ� �حلق فيما بني 

�إ�شعار د�ئن  مطالبني متناف�شني ذوي حقوق �شمانية يف م�شتَحق، يعتمد�ن يف دول �أخرى على توقيت 

�مل�شتَحق بوجود �حلق �ل�شماين �أو حتى توقيت �إن�شاء �حلق �ل�شماين. و�أن �لطريقة �لعامة �ملو�شى بها يف 

�لدليل لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تنطبق �أي�شا على �حلقوق �مل�شمونة يف �مل�شتحقات )�نظر 

�لتو�شية 32 �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 29-46(. وبذلك، 

تتحدد �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات ح�شب ترتيب ت�شجيل �إ�شعار�ت ب�شاأن تلك �حلقوق )�نظر �لباب 

�ألف-5 �أدناه(.

 مطالباٌت معّينة، مثل �ملطالبات �ملتعلقة بالر�شوم �ل�رشيبية و�مل�شاهمات يف 
َ
40- ويف دول كثرية، تعطى

بر�مج �لرعاية �لجتماعية و�أجور �لعاملني، �أولويًة ��شتناد�ً �إىل طبيعة �ملطالبة فقط ب�رشف �لنظر عن 

�لتاريخ �لذي ن�شاأت فيه �ملطالبة �أو ُجعلت فيه �ملطالبة نافذًة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويف هذه �حلالت، 

ت�شرتع �لدول ترتيَب �أولوياٍت قاباًل للتطبيق على جميع �لتناف�شات �لتي جتري بني �ملطالبني. وت�شتلزم 

�أن �لأولوية تتحدد يف كلتا  �أحيان �أخرى. بيد  �أحيانا، لكنها ل ت�شتلزم ذلك يف  تلك �حلقوق ت�شجيلها 

�حلالتني وفقاً لرتتيب تقرره �لت�رشيعات ل وفقاً للرتتيب �لذي ميكن �أن يكون �حلق �ل�شماين قد �أن�شئ 

فيه �أو ُجعل فيه نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لفقر�ت 90-93 �أدناه(.

باأ�ش�ض حتديد �لأولوية على  41- و�إن �ل�شتعر��ض �ل�شابق للكيفية �لتي تطبَّق بها �ل�شيا�شات �ملتعلقة 

�شتى طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يبنيِّ �أن �لنظام �ملتبع يف كل حالة من تلك �حلالت يف 

معظم �لدول ي�شمل توليفة من مبادئ �لأولوية �لقائمة على �لتوقيت ومبادئ �لأولوية �لقائمة �إما على 

�لطابع �خلا�ض �لذي تت�شم به مطالبة �لد�ئن و�إما على �لطريقة �خلا�شة �لتي ��شتخدمت يف حتقيق 

نز�عات  �شتى  على  �ملبادئ  تلك  تطبيق  باإ�شهاب،  �لتايل،  �لباب  ويناق�ض  �لثالثة.  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه 

�لأولوية �لتي تن�شاأ بني �ملطالبني �ملتناف�شني.

5-  قو�عد حتديد �لأولوية فيما بني �ملطالبني �ملتناف�شني

42- ت�شّكل �ملبادئ �لعامة �لتي ��شتعر�شت �آنفاً �لهيكل �لأ�شا�شي لنظام �لأولويات فيما يتعلق مبا يلي: )�أ( 

م بها نظام �لأولوية؛ و)ب( نطاق �أولوية �حلق �ل�شماين، خا�شًة فيما  �لو�شائل �ملختلفة �لتي ميكن �أن ينظَّ

يت�شل باللتز�مات �لآجلة و�ملوجود�ت و�لعائد�ت �لآجلة. وين�شب �لنقا�ض �لتايل على قو�عد �لأولوية 
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�ملحددة �لتي حتكم حقوق �ملطالبني �ملتناف�شني. وتنطبق تلك �لقو�عد بحيث حتكم �لتناف�ض على �لأولوية 

فيما يخ�ض جميع �ملوجود�ت مبا فيها �ملوجود�ت �مللمو�شة كاملعد�ت و�ملخزون و�مل�شتحقات.

)�أ( �لأولوية فيما بني �لد�ئنني �مل�شمونني وغري �مل�شمونني

43- عادة ما تق�شي �لدول باأن جميع �حلقوق �ل�شمانية �لتي جتعل نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة لها 

�لأولوية على حقوق �لد�ئنني غري �مل�شمونني. ومن �مل�شلّم به عموماً �أن �إعطاء �لد�ئنني �مل�شمونني هذه 

�لأولوية �أمر �رشوري لتعزيز تو�فر �لئتمان �مل�شمون. وميكن للد�ئنني غري �مل�شمونني �أن يتخذو� خطو�ت 

�أخرى حلماية حقوقهم، مثل فر�ض عالوة �حت�شابا لزيادة جمازفتهم، �أو ر�شد حالة �لئتمان، �أو مطالبة 

�ملدين بدفع فو�ئد على �ملبالغ �لتي تتجاوز �أجل �شد�دها. وي�شاف �إىل ذلك �أن �لئتمان �مل�شمون ميكن 

�لقرت��ض  ت�شهيالت  �إطار  �ملقّدمة يف  �ملدفوعات  تكون  ما  وغالبا  �ملتد�وَل.  �ملانِح  ماِل  ر�أ�َض  يزيد  �أن 

�ملتجدد �مل�شمون لتوفري ر�أ�ض �ملال �ملتد�ول هي �مل�شدر �لرئي�شي لالأمو�ل �لتي ت�شّددها �ل�رشكة لد�ئنيها 

غري �مل�شمونني يف �شياق عملها �ملعتاد.

44- ويف دول كثرية، تكون �لأولوية �ملمنوحة للد�ئنني �مل�شمونني على �لد�ئنني غري �مل�شمونني مطلقة. 

�إىل ��شتثناء ل�شالح �لد�ئنني بحكم �لق�شاء. فيجوز حلائز مطالبة  �أنها تخ�شع، يف بع�ض �لدول،  غري 

غري م�شمونة �حل�شول على حق يف موجود�ت �ملدين باحل�شول على حكم ق�شائي �أو على �أمر موؤقت 

من �ملحكمة �شد �ملدين. وبت�شجيل �حلكم �لق�شائي يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، يكون يف مقدور 

�لد�ئن بحكم �لق�شاء �أن يحّول �ملطالبة غري �مل�شمونة �إىل مطالبة م�شمونة تتحدد مرتبتها وفقاً لقو�عد 

�لأولوية �ملعتادة. ومت�شي دول �أخرى �إىل �أبعد من ذلك فتق�شي باأنه عندما يتخذ د�ئن غري م�شمون 

�خلطو�ت �لتي يقت�شيها �لقانون �لو�جب �لتطبيق، للح�شول على حكم ق�شائي �أو على �أمر موؤقت من 

�ملحكمة، يجوز �أن تكون حلقوق �مللكية �لتي يتم�شك بها �لأولوية على مطالبات معّينة لد�ئن موجود من 

قبل )�نظر �لفقر�ت 94-102 �أدناه(.

)ب( �لأولوية فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة يف �ملوجود�ت �ملرهونة ذ�تها

 �لكفاءةُ �لتي حت�شم بها �لنـز�عات على 
ٍ

45- من �ل�شمات �لرئي�شية لأي نظاِم معامالٍت م�شمونة ع�رشي

�لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة يف نف�ض �ملوجود�ت �ملرهونة. وقد تت�شمن نـز�عات �لأولوية 

�حلقوق  �شجل  يف  �إ�شعار  بت�شجيل  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  نافذة  جميعها  جُتعل  �شمانية  حقوقاً  هذه 

�ل�شمانية �لعام، �أو حقوقاً �شمانية جُتعل جميعها نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى، �أو توليفة 

من حقوق �شمانية جُتعل نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �لت�شجيل وحقوق �شمانية جُتعل نافذة 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى. وفيما عد� ��شتثناء�ت قليلة جد�ً )�نظر �لفقر�ت 54-59 �أدناه(، 

تقت�شي �لدول �أن حتدد �لأولوية فيما يتعلق بجميع �حلالت �لتي �شيجري ��شتعر��شها حالً، على �أ�شا�ض 

زمني: �لأ�شبق زمنياً هو �لأ�شبق حقاً. ثم �إن �لدول تكاد د�ئماً تنظر �إىل حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة باعتباره �ملعيار �لأ�شا�شي لتحديد �لنقطة �لزمنية �لتي يكون �حلق �ل�شماين قادر�ً عندها على 

خو�ض غمار تناف�ض على �لأولوية. وت�شهب �لفقر�ت �لتالية يف �رشح �لكيفية �لتي يطبق بها عادًة هذ� 

�ملبد�أ �ملحوري على حالت معّينة.

'1'  �لأولوية فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي جُتعل نافذًة بت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام

46- يف دول كثرية لديها �شجل حقوق �شمانية عام تتحّدد �لأولوية فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي 

�لنفاذ جتاه  ترتيب حتقيق  �إ�شعار ح�شب  ت�شجيل  بطريقة  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذًة جتاه  جُتعل جميُعها 
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�لأطر�ف �لثالثة. وهذ� معناه �أنه حتى �إذ� �أجازت تلك �لدول ت�شجيل �إ�شعار بحق �شماين قبل �أن يدخل 

حتدد  �آجلة(،  منقولة  موجود�ت  ب�شاأن  ح�رشياً  �ملاأخوذ  �ل�شماين  )كاحلق  �لفعلي  �لوجود  حيز  �حلق 

�لأولوية بالرجوع �إىل �لتاريخ �لذي �حتاز فيه �ملانح حقوقاً يف �ملوجود�ت وبذلك �أ�شبح �حلق �ل�شماين 

نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وي�شوب هذ� �لنهج عيُب رئي�شي فيما يخ�ض �ملمار�شات �لتمويلية �لتجارية 

�لع�رشية. فمن �شاأنه �أن يتطلب ممن يفح�شون �ل�شجل �أن يحددو� تاريخ �لحتياز �لفعلي لكل موجود من 

�ملوجود�ت �لتي ي�شملها �لإ�شعار �مل�شجل )كما هو �ل�شاأن بالن�شبة للمخزون �أو �ملعد�ت(. ونتيجة لذلك، 

فاإن معظم �لدول �لتي �عتمدت ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل حقوق �شمانية عام، باعتباره طريقة من طر�ئق 

للمبد�أ �لأ�شا�شي �لقائل  ي�شكل ��شتثناًء رئي�شياً  حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، تتبع نهجاً خمتلفاً 

بتحديد �لأولوية عن طريق �لرجوع �إىل تاريخ �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وتن�ض تلك �لدول على �أن 

�لأولوية فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي جُتعل جميعها نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة ت�شجيل 

�إ�شعار تتحدد ح�شب ترتيب �إجر�ء �لت�شجيل، بغ�ض �لنظر عن ترتيب �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة وحتى 

�إن مل يُ�شتوَف ��شرت�ٌط و�حد �أو �أكرث من ��شرت�طات �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف ذلك �لوقت. ول يُعرتف 

�إل با�شتثناء�ت حمدودة جد�ً لهذ� �ملبد�أ )�نظر �لفقرة 59 �أدناه(.

للح�شول على قر�ض من �مل�رشف  يقدم مانح ما طلباً  �لآتي:  باملثال  �لنهج  تو�شيح هذ�  47- وميكن 

"�ألف"، ليكون م�شموناً بحق �شماين يف جميع معّد�ت �ملانح �حلالية و�لآجلة )وهو حق �شماين يجوز �أن 
ي�شبح نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل �إ�شعار به يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام(. ويف �ليوم 1، 

يُجري �مل�رشف "�ألف" بحثاً يف �ل�شجل يوؤكد لــه �أنه مل ي�شّجل به �أي �إ�شعار �آخر بحقوق �شمانية لد�ئنني 

�آخرين يف معّد�ت �ملانح. ويف �ليوم 2، يربم �مل�رشف "�ألف" مع �ملانح �تفاقاً �شمانياً يتعهد فيه �مل�رشف 

باحلق  �إ�شعار�ً  "�ألف"  �مل�رشف  ي�شّجل  �أي�شاً،   2 �ليوم  ويف  �ملطلوب.  �مل�شمون  �لقر�ض  بتقدمي  "�ألف" 
�ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، ولكنه ل يقّدم �لقر�ض �إىل �ملانح �إل يف �ليوم 5. وبذلك يكون 

�حلق �ل�شماين للم�رشف "�ألف" قد �أن�شئ و�أ�شبح نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ليوم 5 )�أي يف �أول يوم 

��شتوفيت فيه جميع �ل�شرت�طات �لالزمة لإن�شاء �حلق �ل�شماين ونفاذه جتاه �لأطر�ف �لثالثة(. غري �أن 

�ملانح يربم يف �ليوم 3 �تفاقاً �شمانياً مع �مل�رشف "باء" يقّدم مبوجبه �مل�رشف "باء" قر�شاً م�شموناً بحق 

�شماين يف معّد�ت �ملانح �حلالية و�لآجلة. ويف �ليوم نف�شه )�ليوم 3(، ي�شّجل �مل�رشف "باء" �إ�شعار�ً باحلق 

�ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام ويعطي �لقر�ض للمانح. وعليه يكون �حلق �ل�شماين للم�رشف 

"باء" قد �أن�شئ وُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �ليوم 3. ومبوجب نهج �لأ�شبق يف �لت�شجيل �ملذكور 
�آنفا، تكون �لأولوية للحق �ل�شماين للم�رشف "�ألف" على �حلق �ل�شماين للم�رشف "باء".

�لعام �لذي يق�شي بتحديد  من �ملبد�أ  "�لأ�شبق ت�شجياًل"  ��شتثناء  �لرئي�شية ور�ء  48- وتكمن �لأ�شباب 

�لأولوية عن طريق �لرجوع �إىل تاريخ �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة فيما يلي: )�أ( ت�شجيع ت�شجيل �لإ�شعار 

يف �أقرب وقت ممكن )�لأمر �لذي يخطر �لد�ئنني �ملحتملني �لآخرين بوجود حق �شماين قد يرهن فعاًل 

وحيد  تاريخ  توفري  عن طريق  �آجلة  م�شمون مبوجود�ت  �ئتمان  تقدمي  تي�شري  )ب(  �ملانح(؛  موجود�ت 

لتقرير �لأولوية؛ )ج( بث �ل�شعور بالتيقن يف نفو�ض �لد�ئنني �مل�شمونني من خالل متكينهم من �أن يحددو�، 

قبل تقدميهم �لئتمان، �أولوية حقوقهم �ل�شمانية قيا�شاً على حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين. ففي 

�ملثال �ل�شابق، �إذ� فح�ض �مل�رشف "�ألف" �ل�شجلَّ يف �ليوم 2 بعد ت�شجيله �إ�شعاَره وتبنّي له خلو �ل�شجل 

من �أي �إ�شعار�ت �أخرى ت�شمل �ملوجود�ت �ملرهونة ذ�ت �ل�شلة، �أمكن للم�رشف "�ألف" �أن يقّدم �لقر�ض 

يف �ليوم 5 وهو يعلم يقيناً �أن حلقه �ل�شماين �لأولوية على �أي حق �شماين �آخر يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

قد يُجعل يف �مل�شتقبل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛ وذلك لأن �أولوية �حلق �ل�شماين للم�رشف "�ألف" 

تعود �إىل تاريخ ت�شجيل هذ� �حلق. وبتمكني �مل�رشف "�ألف" من بلوغ هذ� �لقدر �لعايل من �لتيقن فاإن 

بو�شع نهج "�لأ�شبق ت�شجيال" �أن يكون عامال هاما يف ت�شجيع �لئتمان �مل�شمون. كما �أنه عندما يفح�ض 
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، �شيعرف فور�ً �أنه �شيكون لـه موقع �أدنى �إذ� ما قدم �مل�رشف "�ألف" �ئتماناً، ومن  �مل�رشف "باء" �ل�شجلَّ

ثم �شيكون بو�شعه �أن يغري �أحكام �رشوط �لئتمان �لذي يقّدمه وفقاً لذلك.

 49- وكما لوحظ يف �لفقرة �ل�شابقة، فاإن هذ� �لتيقن لن يوفره �لنهج �لبديل �ملتبع يف بع�ض �لدول، 

�إذ �إنه مينح �لأولوية لأول حق �شماين ي�شبح نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ف�شتظل هناك د�ئماً جمازفة 

يك�شبه  مبا  �لثالثة،  �لأطر�ف  جتاه  نافذ�ً  ي�شبح  �أن  من  �آخر  �شماين  حق  �حتمال متكن  تتمثل يف 

�لأولوية، بعد قيام �مل�رشف �ألف �أو باء بفح�ض �ل�شجل لكن قبل قيامه باإبر�م �تفاق �شماين وتقدمي 

ت تلك �لفرتة �لزمنية. ولهذ� �ل�شبب، يو�شي �لدليل باأن يكون  قر�شه. وهذه �ملجازفة قائمة مهما ُق�رشِّ

تاريخ ت�شجيل �لإ�شعار، ل تاريخ �إن�شاء �حلق �ل�شماين �أو تاريخ جعله نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة، هو 

�لذي يحدد �لأولوية فيما بني �ملطالبني �ملتناف�شني يف هذه �حلالت )�نظر �لفقرة �لفرعية )�أ( من 

�لتو�شية 76(.

�لقاعدة يف دول كثرية،  تلك  ُخّففت  ت�شجياًل"  "�لأ�شبق  �إىل قاعدة  �لأولوية  ��شتندت  50- �أخري�ً، متى 

�لت�شجيل. وتتيح فرت�ت  فيما يخ�ض  �ل�شماح"  "فرت�ت  �أطلق عليه  تت�شع ملا  �إليها، بحيث  رغم �ل�شتناد 

�ل�شماح حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأثر رجعي �إذ� جرى �لت�شجيل يف غ�شون فرتة 

 زمنية ق�شرية تعقب �إن�شاء �حلق �ل�شماين. ويف تلك �حلالت، حتدد �لأولوية وفقاً لتاريخ �إن�شاء �حلق 

ل تاريخ �لت�شجيل. و�لنتيجة هي �أن �حلق �ل�شماين، �لذي يكون �لأ�شبق �إن�شاًء لكنه �لالحق ت�شجياًل، 

ميكن رغم ذلك �أن تكون له �لأولوية على �حلق �ل�شماين �لالحق �إن�شاًء لكنه �لأ�شبق ت�شجياًل، ما د�م 

�لإ�شعار �ملتعلق باحلق �ل�شماين �لأ�شبق �إن�شاًء قد �شجل يف غ�شون فرتة �ل�شماح �ملنطبقة. �أي �أن تاريخ 

�لت�شجيل يظل، �إىل �أن تنق�شي فرتة �ل�شماح، مقيا�شاً ل يعول عليه لرتتيب �أولوية �لد�ئن. ومن �أجل جتنب 

تقوي�ض �لتيقن �لذي تكفله قاعدة "�لأ�شبق ت�شجياًل" تعمد �لدول بوجه عام �إىل َق�رْش ��شتخد�م فرت�ت 

�ل�شماح على ظروف خا�شة، مثل متويل �لحتياز )�نظر بوجه عام �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، 

�لفقر�ت 111-108(.

'2'  �لأولوية فيما بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي جُتعل نافذًة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو�شائل غري ت�شجيل 

�إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام

�لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  جُتعل  �لتي  �ل�شمانية  �حلقوق  بني  �لأولوية  على  �لنـز�ع  حالة  51- يف 

بطر�ئق �أخرى غري ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، تُعطي �لدول �لأولوية عادًة �إىل 

�أول حق �شماين يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وهذه �لطر�ئق �لأخرى ت�شمل �حليازة و�لت�شجيل 

يف �شجل متخ�ش�ض و�لتاأ�شري يف �شهادة �مللكية و�ل�شيطرة و�لنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وملا 

كانت دول كثرية تتبع قو�عد �أولوية حمددة حتكم �حلالت �لتي تنطوي على حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لأو�شاع  فاإن  و�ل�شيطرة،  �مللكية  �شهادة  يف  و�لتاأ�شري  متخ�ش�ض  �شجل  يف  �لت�شجيل  بو��شطة  �لثالثة 

�لرئي�شية �لتي يطبق فيها هذ� �لنهج تطبيقاً فعلياً مبوجب قو�عد عامة ت�شمل �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة �لناجت عن �حليازة.

52- ويف حالة حتقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �حليازة، لي�ض ثمة حاجة 

عادة �إىل قاعدة تقوم على "�لأ�شبق حيازًة" على غر�ر قاعدة "�لأ�شبق ت�شجياًل" �مل�شار �إليها �آنفاً، حيث 

جرت �لعادة على �أن يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة وقت تقدميه لالئتمان 

ل قبله. غري �أنه ميكن للد�ئن، يف بع�ض �لدول، �أن ير�شي حيازته من خالل طرف ثالث يت�رشف نيابة 
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�أكرث من د�ئن م�شمون و�حد �حليازة بهذه  �أن ير�شي  �لد�ئن �مل�شمون. ويف هذه �حلالة، يجوز  عن 

�أولويتهم �لن�شبية  �أن من �ملمكن �فرت��شياً حتديد  �لكيفية عن طريق �لطرف �لثالث ذ�ته. ويف حني 

ح�شب ترتيب �إر�شائهم حيازتهم من خالل هذ� �لطرف �لثالث، فاإن ذلك ميكن �أن ي�شبب �لرتياب �إذ� 

مل يكن �حلق �ل�شماين قد �أن�شئ بعد. لذ�، عادة ما تقت�شي �لدول، حيثما حتقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لتاريخ �لذي يعتد به لتحديد �لأولوية هو تاريخ �لنفاذ جتاه �لأطر�ف  �أن  �لثالثة بو��شطة �حليازة، 

�لثالثة )�أي �لإن�شاء عالوة على �حليازة(. وميكن �لتو�شل �إىل نتيجة م�شابهة يف �حلالت �لتي يتحقق 

فيها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائياً. ففي تلك �حلالت، تعتمد �لأولوية على تاريخ �إر�شاء �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، رغم �أنه قد يت�شادف يف حالة �إر�شاء �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائياً �أن 

يكون هذ� �لتاريخ هو نف�ض �لتاريخ �لذي �أ�شبح فيه �حلق �ل�شماين نافذ�ً فيما بني �لطرفني )�أي تاريخ 

�إن�شاء �حلق �ل�شماين(.

يف  و�حد  �شماين  حق  يكون  عندما  تن�شاأ  تناف�ض  حالة  با�شتخد�م  تو�شيحه  ميكن  �لنهج  53- وهذ� 

موجود�ت مرهونة معّينة قد جعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �حليازة، يف حني يكون هناك 

حق �شماين �آخر يف نف�ض تلك �ملوجود�ت ُجعل نافذ�ً نفاذ�ً تلقائياً مبجرد �إن�شائه. ففي هذ� �ملثال، وعلى 

عك�ض �ملبد�أ �ملنطبق على �حلقوق �ل�شمانية �لتي جعلت نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة ت�شجيل 

�إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، يلزم حتديد �لتو�ريخ �ملناظرة للح�شول على �حليازة �أو لتحقيق 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة تلقائياً. وقد �شبقت �لإ�شارة �إىل �أن هذ� هو �لنهج �لعام �لذي تتبعه معظم 

�لدول �إز�ء �لأولوية يف هذ� �لظرف، ويتمّثل يف حتديد �أولوية �ملطالبات �ملتناف�شة بالرجوع �إىل �لتاريخ 

�لنهج �ملو�شى به يف �لدليل  �أي�شاً  �أ�شبح فيه �حلق �ل�شماين نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وهو  �لذي 

)�نظر �لتو�شية 76، �لفقرة �لفرعية )ب((.

�إ�شعار  بت�شجيل  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  جُتعل  �لتي  �ل�شمانية  بني �حلقوق  فيما  '3'  �لأولوية 

يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام و�حلقوق �ل�شمانية �لتي جُتعل نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

بو�شائل �أخرى

54- ميكن جعل بع�ض �حلقوق �ل�شمانية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأكرث من طريقة. ونتيجة لذلك، 

�أن تن�ض على �حلالة �لتي ين�شب فيها �لنـز�ع على �لأولوية بني حق �شماين  يتحتم على �لدول �أي�شاً 

ُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام وحق �شماين 

�لدوُل  �أنه عادة ما تعطي  �إىل  �لإ�شارة  �شبقت  �أخرى. وقد  بو�شائل  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ�ً جتاه  ُجعل 

�أخذت  قد  �لدول  تكون  عندما  لكن،  �لثالثة.  �لأطر�ف  جتاه  نافذ�ً  يُجعل  �شماين  حق  لأول  �لأولويَة 

�ل�شمانية  �شجل �حلقوق  ت�شجيل يف  تنطوي على  �لتي  �لأولوية، يف �حلالت  يعطي  �لذي  بال�شتثناء 

�لعام، بناًء على تاريخ �لت�شجيل ل على تاريخ �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )وهو �ملوقف �ملو�شى به يف 

ل �أو يُجعل نافذ�ً  �لدليل(، عادًة ما تقت�شي �لدول �أي�شاً وجوب �إعطاء �لأولوية لأول حق �شماين يُ�شجَّ

جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى، �أيهما �أ�شبق. وهذ� �لنهج ميثل �متد�د�ً منطقياً لقاعدة "�لأ�شبق 

�مل�شمونني من �حل�شول على درجة عالية  �لد�ئنني  يكفل متكني  �أ�شا�شاً  �ل�شجل  با�شتخد�م  ت�شجياًل" 

ل �لإ�شعاُر قبل �أن يُن�شاأ �حلق  من �لتيقن ب�شاأن �أولوية حقوقهم �ل�شمانية. ومبا �أن من �جلائز �أن يُ�شجَّ

�ل�شماين )وهو و�شع غري و�رد فيما يخ�ض حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �حليازة، وغري 

ممكن منطقياً فيما يخ�ض �لنفاذ �لتلقائي جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبجرد �إن�شاء �حلق(، فاإن هذ� �لنهج 

��شتخد�َم �ل�شجل جلعل �حلقوق �ل�شمانية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وملا كان تعميم  ي�شجع �أي�شاً 

��شتخد�م �ل�شجل يزّود بتاريخ قابٍل للتحديد مبو�شوعية لتبيان �لأولوية، مما يف�شي �إىل �أجنع �لنتائج 
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عندما يتحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو�شائل خمتلفة، فاإن �لدليل يو�شي باتباع هذ� �لنهج )�نظر 

�لتو�شية 76، �لفقرة �لفرعية )ج((.

'4' ��شتثناء�ت ملبد�أ �لأ�شبق زمنياً من �أجل �إر�شاء �لأولوية فيما بني �لد�ئنني �مل�شمونني �ملتناف�شني

55- �إن �لأمثلة �ملذكورة �أعاله لكيفية تطبيق مبد�أ �لأ�شبق زمنياً على خمتلف �حلالت �لتي جُتعل فيها 

بو�شائل خمتلفة تخ�شع مع ذلك ل�شتثناء�ت حمدودة.  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  �ل�شمانية  �حلقوق 

�لنفاذ  لتحقيق  معّينة  بو�شائل  تتعلق  خا�شًة  �أولويٍة  قو�عَد  يج�شد  فبع�شها  نوعان.  �ل�شتثناء�ت  وهذه 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة. �أما بع�شها �لآخر، فيج�شد قو�عد خا�شة تتعلق باأنو�ع معّينة من �ملعامالت �أو 

�ملوجود�ت �ملرهونة. ومن بني �لو�شائل �ملتنوعة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي �شبق ذكرها، 

هناك على وجه �خل�شو�ض ثالث و�شائل )هي �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض و�لتاأ�شري يف �شهادة �مللكية 

و�ل�شيطرة( كثري�ً ما توؤدي �إىل قو�عد �أولوية خا�شة.

�ض �أو �لتاأ�شري يف �شهادة �مللكية   �أ- �لت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

56- يجوز، يف دول كثرية، ت�شجيل �حلق �ل�شماين �أو غريه من �حلقوق )مثل حق م�شرتي �ملوجود�ت 

هذه  معظم  وتن�ض  �مللكية.  �شهادة  ب�شاأنه يف  �لتاأ�شري  �أو  �ض  متخ�شّ �شجل  م�شتاأجرها( يف  �أو  �ملرهونة 

�لدول على �أن �حلقوق �ل�شمانية تُرتَّب وفقاً لرتتيب ت�شجيلها �أو �لتاأ�شري ب�شاأنها. وهذ� معناه �أن �حلق 

�ل�شماين �مل�شجل �أو �ملوؤ�رش ب�شاأنه تكون له �لأولوية على �حلق �ل�شماين �مل�شجل لحقاً �أو �ملوؤ�رش ب�شاأنه 

لحقاً. وحلماية �شالمة �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة �أو نظم �لتاأ�شري، يو�شي �لدليل باتباع نهج مماثل )�نظر 

من �لتو�شية 77، �لفقرة �لفرعية )ب((.

�مل�شّجل  �حلق  بني  فيما  �لأولوية  متخ�ش�ض، حتديد  �شجل  يوجد  عندما  �أي�شاً،  �ل�رشوري  57- ومن 

�مل�شّجل يف �شجل �حلقوق  �مللكية، من جهة، و�حلق  �شهادة  ب�شاأنه يف  �ملوؤ�رش  �أو  �ض  �ملتخ�شّ �ل�شجل  يف 

�ل�شمانية �لعام �أو �حلق �لذي ُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة باحليازة �أو بو�شائل �أخرى، من جهة 

�ض �أو �أُ�رشِّ  ثانية. ويف معظم تلك �لدول، يعطى �حلق �ل�شماين �أو �أي حق �آخر �ُشجل يف �شجل متخ�شّ

ق نفاَذه جتاه  ب�شاأنه يف �شهادة �مللكية �أولويًة على �حلق �ل�شماين �لذي �ُشجل يف �شجل عام �أو �لذي يتحقَّ

�ض �أو �لتاأ�شري ب�شاأنه يف �شهادة �مللكية،  �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى غري �لت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

ب�رشف �لنظر عن �أيهما يحدث �أولً. ففي هذه �لنظم، مثاًل، �إذ� �شجل �لد�ئن �مل�شمون "�ألف" �إ�شعار�ً يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو مار�ض حيازته على موجود�ت مرهونة، ثم قام بعدئذ �لد�ئن �مل�شمون 

"باء" بت�شجيل حق �شماين يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �أو بالتاأ�شري ب�شاأن هذ� �حلق يف �شهادة �مللكية، كانت 
للد�ئن �مل�شمون باء �أولوية على �لد�ئن �مل�شمون "�ألف". ومرة �أخرى، يو�شي �لدليل، حمايًة ل�شالمة تلك 

�ل�شجالت ونظم �لتاأ�شري، باتباع نهج مماثل )�نظر �لتو�شية 77، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

  ب- �تفاقات �ل�شيطرة

ق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية، يف �أنو�ع  58- هناك ��شتثناء ثاٍن يوجد عادًة يف �لدول �لتي ت�شمح باأن يتحقَّ

معّينة من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة، جتاه �لأطر�ف �لثالثة عن طريق "�ل�شيطرة". وتقت�شي هذه �لدول، 

عندما يح�شل د�ئن على نفاذ حق �شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة عن طريق �ل�شيطرة، �أن تعطى �لأولوية 
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لذلك �حلق �ل�شماين �شو�ء �أكان د�ئنون �آخرون، لهم حق �شماين يف نف�ض �ملوجود �ملرهون قد �شبق لهم 

�أن �شجلو� �إ�شعار� يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أم حققو� �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي و�شيلة 

�أخرى )�نظر �لفقرتني 158 و166 �أدناه(. ونظر�ً ملا تت�شم به �حلقوق �ل�شمانية يف حقوق �ل�شد�د من 

طابع خا�ض، يو�شي �لدليل باتباع نهج مماثل لذلك )�نظر �لتو�شيتني 103 و107(.

  ج- ��شتثناء�ت �أخرى لقاعدة �لأ�شبق زمنياً

59- �إ�شافة �إىل �حلالت �لتي يتحقق فيها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو�شائل خا�شة، تق�شي دول 

من  معّينة  �أنو�ع  �أو  �ملعامالت  من  معّينة  باأنو�ع  يتعلق  فيما  زمنياً  �لأ�شبق  لقاعدة  با�شتثناء�ت  كثرية 

�ملوجود�ت �ملرهونة عندما يكون �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة قد حتقق بو��شطة �لت�شجيل �أو �حليازة. 

و�أ�شيع هذه �حلالت ت�شمل �لأنو�ع �لتالية من �ملعامالت �أو �ملوجود�ت: )�أ( �ملعامالت �لتمويلية �لحتيازية 

 185-178 �لتو�شيات  �نظر  �لحتياز؛  متويل  ب�شاأن  �لتا�شع  �لف�شل  يف  �ملعامالت  تلك  �لدليل   )يتناول 

و191-199(؛ )ب( �ملعامالت �مل�شمونة �لتي ت�شمل حقوقاً �شمانية يف �شكوك قابلة للتد�ول �أو م�شتند�ت 

�لفقر�ت  )�نظر  �حليازة  بو��شطة  �لثالثة  �لأطر�ف  نفاذها جتاه  يجوز حتقيق  نقود،  �أو  للتد�ول  قابلة 

154-156 و�لفقرة 164 و�لفقر�ت 167-169 �أدناه؛ و�لتو�شيات 101 و102 و106 و108 و109(؛ )ج( 

�ملعامالت �مل�شمونة �لتي ت�شمل حقوقاً �شمانية يف ملحقات )�نظر �لفقر�ت 110-116 �أدناه و�لتو�شيات 

87-89(؛ )د( �ملعامالت �مل�شمونة �لتي ت�شمل حقوقاً �شمانية يف كتل �أو منتجات )�نظر �لفقر�ت 117-

124 �أدناه و�لتو�شيات 92-90(.

)ج( �أولوية حقوق �ملنقول �إليهم يف �ملوجود �ملرهون وم�شتاأجريه و�ملرخ�ض لهم با�شتخد�مه

'1' ��شتعر��ض عام

60- عندما ينقل �ملانح موجود�ت ملمو�شة )لي�شت �شكوكاً قابلة للتد�ول �أو م�شتند�ت قابلة للتد�ول( 

ر تلك �ملوجود�ت �أو يرّخ�ض با�شتخد�مها، تكون للمنقول �إليهم  خا�شعة حلقوق �شمانية قائمة �أو يوؤجِّ

�أو �مل�شتاأجرين �أو �ملرخ�ض لهم م�شلحة يف ت�شلّم �ملوجود�ت خال�شة وخالية من �أي حق �شماين، بينما 

تكون للد�ئن �مل�شمون �حلايل م�شلحة يف �حلفاظ على حقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت جتاه �ملنقول �إليه 

�أو �مل�شتاأجر �أو �ملرّخ�ض له )رهناً با�شتثناء�ت معّينة؛ �نظر �لفقر�ت 65-88 �أدناه(. ومن �ملهم �أن تعالج 

�لد�ئن  حقوق  تعر�شت  فاإذ�  بينهما.  منا�شباً  تو�زناً  توجد  و�أن  �مل�شلحتني  هاتني  كلتا  �لأولوية  قو�عد 

�مل�شمون يف موجود�ت معّينة ملخاطرة كلما قام �ملانح بنقلها �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض، تقل�شت قيمتها 

ب�شدة وتاأثر �شلباً تو�فُر �لئتمان �مل�شمون �مل�شتند �إىل قيمتها.

61- ويف معظم �لدول يكون �ملنطلق هو �ملبد�أ �لعام �لذي يق�شي باأن من تُنقل �إليه )مبا يف ذلك �مل�شرتي 

و�ملبادل و�ملوهوب لـه و�ملو�شى لـه و�أي منقول �إليه م�شابه( موجود�ٌت مرهونة، �أو ي�شتاأجر تلك �ملوجود�ت 

�لنافذ جتاه  �لقائم  �ل�شماين  للحق  خا�شعة  �ملوجود�ت  حقوقه يف  ياأخذ  با�شتخد�مها،  له  �ض  يرخَّ �أو 

�لأطر�ف �لثالثة. ويقال �إن �حلق �ل�شماين يت�شمن حق مالحقة �ملوجود�ت �لتي تكون يف حوزة �ملنقول 

�إليه �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرّخ�ض له )�نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

�لفقر�ت 15-18، و�لتو�شية 31؛ �نظر �أي�شاً �لتو�شية 79(. وبعبارة �أخرى، فاإنه يجوز للد�ئن �مل�شمون 

�أن يالحق �ملوجود�ت �لتي يف حوزة �مل�شرتي �أو �أي �شخ�ض �آخر تنقل �إليه �أو ي�شتاأجرها �أو يرّخ�ض لـه 

با�شتخد�مها. ويرتتب على ذلك �إذن �أن �لأطر�ف �لثالثة �لأخرى �لتي ت�شتمد حقوقها من �لبائع �أو من 

�ض له با�شتخد�مها تاأخذ، بوجه عام يف تلك  �أي �شخ�ض �آخر تنقل �إليه �ملوجود�ت �أو ي�شتاأجرها �أو يرخَّ

�أدناه  �أدناه(. وتناَق�ض  �أي�شاً خا�شعة للحق �ل�شماين �لقائم )�نظر �لفقر�ت 88-84  �حلالت، حقوقها 

��شتثناء�ُت تطبيق هذ� �ملبد�أ �لعام على كل نوع من �أنو�ع �ملعامالت هذه.
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'2' حقوق �مل�شرتين

�إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 72-89؛ و�لف�شل  62- كما ورد من قبل )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن 

�لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 15-18 و87-96(، فاإن �لد�ئن �مل�شمون 

يحتفظ، عند بيع موجود�ت مرهونة، بحقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية كما يح�شل على 

�أو حتى موجود�ت �أخرى يف حالة  �أو م�شتحقاٍت  حق �شماين يف عائد�ت بيعها )�لتي قد ت�شمل نقد�ً 

�إذ� كان �حلق �ل�شماين يف  معامالت بني مقاي�شني ومبادلني(. ويف هذه �حلالة، �ل�شوؤ�ل �ملطروح هو 

�لعائد�ت ينبغي �أن يحل حمل �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة حتى يح�شل �مل�شرتي على حقوقه 

خال�شة من �حلق �ل�شماين.

�لد�ئن  �أن  �فرت��ض  على  وذلك  �لبيع،  عند  يزول  �أن  ينبغي  �ل�شماين  �حلق  باأن  �أحياناً  63- ويُحتج 

�شماين يف  بحق  يحتفظ  د�م  ما  �ل�شماين،  حقه  من  خال�شة  �ملوجود�ت  بيع  من  يت�رشر  ل  �مل�شمون 

عائد�ت �لبيع. �إل �أن هذه �لنتيجة لن حتمي �لد�ئن �مل�شمون بال�رشورة، لأن �لعائد�ت كثري�ً ما ل تكون 

لها عند �لد�ئن نف�ض قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. كما �أن قيمة �لعائد�ت ك�شمانة للد�ئن قد تكون 

قليلة �أو معدومة يف كثري من �لأحيان )مثل �مل�شتحقات �ملتعذر حت�شيلها لأن �ملدين بامل�شتحقات متعرثٌ 

مالياً(. ويف حالت �أخرى، قد ي�شعب �أو ي�شتحيل على �لد�ئن �لتعرف على �لعائد�ت، مما قد يجعل 

من مطالبته بها �رشباً من �لوهم. يُ�شاف �إىل ذلك �أن �لعائد�ت، حتى و�إن تكن ذ�ت قيمة لدى �لد�ئن 

�مل�شمون، عر�شة لأن يبددها �لبائع �لذي يت�شلّمها فال يرتك منها �شيئاً للد�ئن. و�أخري�ً، قد يكون د�ئن 

�آخر قد �أخذ حقاً �شمانياً يف �لعائد�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية، ورمبا كان �شاحب �لأولوية 

فيما يخ�ض �لعائد�ت. وهذ� �لحتمال يكون و�قعياً خا�شًة يف حالة �مل�شتحقات، حيث لي�ض من �لنادر �أن 

يتلقى �ملانح متويل �ملخزون من مقر�ض ومتويل �مل�شتحقات من مقر�ض �آخر.

�مل�شمونني  �لد�ئنني  تو�زن بني م�شالح  �إز�ء حتقيق  نهوجا خمتلفة  �لدول �عتمدت  �أن  64- ويف حني 

وم�شالح من ي�شرتون �ملوجود�ت �ملرهونة من �ملانحني �حلائزين لها، تق�شي معظم �لدول باأن �حلق �ل�شماين 

ينبغي �أن يظل قائما بعد �لنقل حتى لو كان �لد�ئن �مل�شمون قادر�ً على �ملطالبة بحق يف �لعائد�ت �أي�شاً. 

 ول يعني ذلك �أن �لد�ئن �مل�شمون �شيح�شل على �ل�شد�د مرتني. فبما �أن �حلق �ل�شماين ي�شمن �لتز�ماً، 

ل ميكن للد�ئن �مل�شمون �لذي يتم�شك بحقوق يف �ملوجود�ت ويف �لعائد�ت �أن يطالب باأكرث من م�شتحقاته 

�أو يح�شل على �أكرث منها. ويو�شي �لدليل، كمبد�أ عام، باأن يحتفظ �لد�ئن �مل�شمون بحقه �ل�شماين يف 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية وكذلك بحقه �ل�شماين يف �لعائد�ت �ملتاأتية من بيعها �أو نقلها على نحو �آخر 

)�نظر �لتو�شيات 19 و31 و39 و40 و79(.

65- غري �أن معظم �لدول تعرتف با�شتثناءين من تطبيق �ملبد�أ �لعام �لقا�شي با�شتمر�ر �حلق �ل�شماين 

يف موجود�ت ر�هناً لها بعد بيعها، وهو ما يذهب �إليه �لدليل �أي�شاً. ويت�شل �ل�شتثناء �لأول باحلالت 

 �لتي ياأذن فيها �لد�ئن �مل�شمون �رش�حًة بالبيع خال�شاً من �حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 80، �لفقرة 

�لفرعية )�أ((. فقد ياأذن �لد�ئن �مل�شمون مبثل هذ� �لبيع، لأنه يعتقد، مثاًل، �أن �لعائد�ت تكفي لتاأمني 

فقد�ن  عن  لتعوي�شه  ك�شمانة  �أخرى  موجود�ت  عليه  يعر�ض  �ملانح  لأن  �أو  �مل�شمون  �للتز�م  �شد�د 

�ملوجود�ت �ملبيعة. غري �أنه جتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذ� �ل�شتثناء ل ينطبق على �حلالت �لتي ياأذن فيها 

�حلالت  هذه  ففي  �ل�شماين.  �حلق  من  خال�شاً  بالبيع  للمانح  ياأذن  ل  ولكنه  بالبيع  �مل�شمون  �لد�ئن 

يح�شل �مل�شرتي، بوجه عام، على ملكية �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين.
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ببيع  �أذن  قد  �مل�شمون  �لد�ئن  �أن  �شمناً  فيها  يُ�شتنتج  �لتي  �إىل �حلالت  �لثاين  �ل�شتثناء  66- وي�شري 

�ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين، لأن طبيعة �ملوجود�ت �ملرهونة جتعل �لطرف �مل�شمون يتوقع 

بيعها خال�شة من �حلق �ل�شماين، �أو حيثما كان بيعها خال�شة من �حلق �ل�شماين يخدم على �أف�شل وجه 

م�شلحة جميع �لأطر�ف �ملعنية. وقد �شاغت �لدول هذ� �ل�شتثناء �لثاين بعدد من �لطر�ئق �ملختلفة على 

�لنحو �ملبني يف �لفقر�ت �لتالية.

  �أ- نهج �شياق �لعمل �ملعتاد

�أن قيام �ملانح، �شمن �شياق عمله �ملعتاد، ببيع موجود�ت  67- ثمة نهج �شائع تتبعه دول كثرية مفاده 

مرهونة موؤلفة من خمزون يف�شي تلقائياً �إىل زو�ل �أي حقوق �شمانية للد�ئن �مل�شمون يف تلك �ملوجود�ت 

دون �أي �إجر�ء �إ�شايف يتخذه �مل�شرتي �أو �لبائع �أو �لد�ئن �مل�شمون. ويالزم هذه �لقاعدةَ عدُم �نطباق 

�ل�شتثناء، حينما يجري بيع �ملخزون خارج �شياق �لعمل �ملعتاد للمانح، �أو حينما يت�شل �لبيع مبوجود�ت 

لي�شت خمزوناً؛ ول يزيل هذ� �لبيع �حلق �ل�شماين ويجوز للد�ئن �مل�شمون، يف حالة تق�شري �ملانح، �إنفاذ 

حقه �ل�شماين جتاه �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يف حوزة �مل�شرتي )ما مل يكن �لد�ئن �مل�شمون قد �أذن بالبيع 

خال�شاً من حقه �ل�شماين(. وقد يُ�شكل �لبيع يف حد ذ�ته تق�شري�ً يخوِّل للد�ئن �مل�شمون �إنفاذ حقه 

�إنفاذ حقوقه  �ل�شماين حيثما كان �لتفاق �ل�شماين ين�ض على ذلك؛ و�إل فال ميكن للد�ئن �مل�شمون 

�ل�شمانية �إىل حني حدوث تق�شري.

�ل�شماين.  �ملرهونة خال�شًة من �حلق  �ملوجود�ت  لبيع  ��شرت�طني  ��شتيفاء  �لنهج  68- وي�شتوجب هذ� 

فاملوجود�ت  �لنوع.  ذلك  بيع موجود�ت من  يعمل يف جمال  �ملوجود�ت  بائع  يكون  �أن  يجب  �أنه  �أولهما 

�ملرهونة ل ميكن �أن تكون �شيئاً مل يَْعتَْد �لبائع على بيعه. كما �أنه ل ميكن �إمتام �لبيع بطريقة تخالف 

�لطريقة �لتي �عتاد �لبائع على �تباعها، كاأن يبيع �لبائُع تلك �ملوجود�ت خارج قنو�ت توزيعه �لعتيادية 

)كما هو �حلال �إذ� كان �لبائع ل يبيع عادًة �إل لتجار �لتجزئة ثم باع �ملوجود�ت لتاجر جملة(. و�ل�شرت�ط 

�لثاين هو �أنه يجب �أل يكون �مل�شرتي على علم باأن �لبيع ينتهك حقوق د�ئن م�شمون مبقت�شى �تفاق 

�لتفاق  �لبيع حمظور مبوجب �رشوط  باأن  �مل�شرتي على علم  كان  �إذ�  مثاًل،  �ل�شاأن،  �شماين. وهذ� هو 

يكفي  ل  �شماين  خا�شعة حلق  �ملوجود�ت  باأن  �مل�شرتي  علم  فاإن جمرد  �أخرى،  ناحية  ومن  �ل�شماين. 

لعتبار �أن هذ� �ل�شرت�ط غري م�شتوفى.

�ت�شاقه مع ما هو متوقع جتارياً من �ملانح باأن يقوم ببيع  69- ومن مز�يا نهج "�شياق �لعمل �ملعتاد" 

�لبقاء  خمزونه من �ملوجود�ت �مللمو�شة )وهو يف �حلقيقة ما يجب عليه عمله حتى يظل قادر�ً على 

�لقائمة.  �ل�شمانية  وخال�شة من �حلقوق  �مللمو�شة خالية  �ملوجود�ت  ياأخذ  باأن  �مل�شرتي  ومن  مالياً(، 

وبدون هذ� �ل�شتثناء من تطبيق مبد�أ ��شتمر�ر �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي يف حوزة �مل�شرتي، 

�شتتعّوق كثري� قدرةُ �ملانح على بيع �ملخزونات �شمن �شياق عمله �ملعتاد لأن �مل�شرتين �شيكون لز�ماً عليهم 

�أن يتحرو� عن �ملطالبات �لو�قعة على �ملوجود�ت �مللمو�شة قبل �رش�ئها. ومن �شاأن هذ� �لو�شع �أن يوؤدي 

�إىل مزيد من تكاليف �ملعامالت زيادة كبرية و�إىل �أن تتعرث �إىل حد بعيد �ملعامالت �جلارية �شمن �شياق 

�لعمل �ملعتاد.

70- كما ير�شي نهج "�شياق �لعمل �ملعتاد" �أ�شا�شاً ب�شيطاً و�شّفافاً حل�شم م�شاألة بيع �ملخزون حّر�ً وخال�شاً 

من �حلقوق �ل�شمانية. فقيام تاجر معّد�ت، مثاًل، ببيع معد�ت �إىل ُم�شنِّع لي�شتخدمها يف م�شنعه هو 

بو�شوح عملية بيع ملخزون يف �شياق عمل �لتاجر �ملعتاد، لذ� ينبغي تلقائياً �أن ياأخذ �مل�شرتي �ملعّد�ت حّرة 
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وخال�شة من �أي حقوق �شمانية لد�ئني �لتاجر. وتتما�شى هذه �لنتيجة مع تطلعات جميع �لأطر�ف؛ ومن 

�ملوؤكد �أنه يحق للم�شرتي �أن يفرت�ض �أن كال من �لبائع و�أي د�ئن م�شمون للبائع يتطلعان �إىل �إمتام عملية 

�لبيع حتى تُِدرَّ عائد�ٍت يجنيها �لبائع. �أما �إذ� قام �لتاجر ببيع عدد كبري من �لآلت جملًة �إىل تاجر �آخر، 

فلن يفرت�ض �أنه يبيع �شيئاً يف �شياق عمله �ملعتاد. و�لقول نف�شه ين�شحب على قيام �شاحب مطبعة ببيع 

�آلت طباعة قدمية حيث لن يكون مثل هذ� �لبيع مندرجاً يف �شياق عمله �ملعتاد. ويف معظم �حلالت، 

تكون م�شاألة ما �إذ� كان �لبيع يقع �شمن �شياق عمل �لبائع �ملعتاد م�شاألة و��شحة متاماً للم�شرتي �أو م�شاألة 

هو �لنهج �ملو�شى باتباعه يف  ي�شهل عليه �لتاأكد منها. ولهذه �لأ�شباب، فاإن نهج "�شياق �لعمل �ملعتاد" 

�لدليل )�نظر �لتو�شية 81، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

71- وفيما يتعلق بالبيع �لذي يجري بو�شوح خارج �شياق �لعمل �ملعتاد للمانح- �أو على �لأقل عندما 

�ل�شمانية  �لد�ئن  حقوق  د�مت  ما  للم�شرتي،  يجوز  �خل�شو�ض-  بهذ�  ت�شاوؤل  �مل�شرتي  ذهن  يف  يدور 

خا�شعة للت�شجيل يف �شجل حقوق �شمانية عام، �أن يحمي نف�شه بفح�ض �ل�شجل �شعياً �إىل حتديد ما �إذ� 

كانت �ملوجود�ت �لتي �شي�شرتيها خا�شعة حلق �شماين؛ فاإذ� كان هذ� هو �حلال، جاز له �أن يلتم�ض من 

�لد�ئن �مل�شمون حترير �ملوجود�ت من ذلك �حلق �ل�شماين.

72- ويف بع�ض �لدول، يُ�شمح مل�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة باأن ياأخذها خال�شة من �حلق �ل�شماين، حتى 

ولو كانت �ملعاملة خارج �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع، �إذ� كانت �ملوجود�ت ب�شائع زهيدة �لتكلفة. و�ل�شبب 

�لذي ي�شاق تربير�ً لهذ� �لنهج هو �أن قانون �ملعامالت �مل�شمونة �ملعمول به يف تلك �لوليات �لق�شائية ل 

ي�شمح بت�شجيل �حلق �ل�شماين يف مفرد�ت زهيدة �لتكلفة �أو �أن تكاليف �لت�شجيل مرتفعة مقارنة بتكلفة 

تلك �ملوجود�ت بحيث يكون من �لإجحاف حتميل هذه �لتكلفة مل�شرتي تلك �ملفرد�ت. ويف مقابل ذلك 

قد يُحتج باأن من غري �ملرجح �أن يعمد د�ئن م�شمون �إىل �إنفاذ حقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي بحوزة 

�لتي تكون تكلفتها  �شاأن حتديد �ملفرد�ت  �إن من  �لتكلفة فعاًل. ثم  �إذ� كانت مفرد�تها زهيدة  �مل�شرتى 

زهيدة مبا يكفي لإعفائها من �لت�شجيل �أن يف�شي �إىل و�شع حدود �عتباطية يتعنّي تنقيحها با�شتمر�ر من 

�أجل مو�كبة تقلبات �لتكلفة �لناجمة عن �لت�شخم وغريه من �لعو�مل. ولهذه �لأ�شباب ل يو�شي �لدليل 

باإجر�ء ��شتثناء �إ�شايف يخ�ض �ملفرد�ت �لزهيدة �لتكلفة.

73- وقد ي�شوب نهَج �شياق �لعمل �ملعتاد، خا�شة يف �لتجارة �لدولية، عيٌب ين�شاأ يف �حلالت �ملحدودة 

للم�شرتي.  و��شحاً  �أمر�ً  �لتي ل يكون فيها حتديد �لأن�شطة �ملندرجة �شمن �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع 

بنوع  �مل�شرتي على علم  يكون  �أن  و�لبائع،  �مل�شرتي  �أي عالقة طبيعية بني  �ملرّجح جد�ً، يف  �أن من  �إل 

�لعمل �لتجاري �لذي يز�ولـه �لبائع ويكون نهج �شياق �لعمل �ملعتاد مت�شقاً، يف هذه �حلالت، مع توقعات 

�لطرفني. ومن ثم، فاإن عدد �حلالت �لتي يحدث فيها هذ� �للتبا�ض حمدود يف �لو�قع �لعملي. وعند 

�ملو�زنة، ترجح كفة مز�يا نهج �شياق �لعمل �ملعتاد على كفة عيوبه. فهذ� �لنهج يي�رش �شبل �لتجارة ويتيح 

تقوي�ض  دون  �لتكلفة  ال  وفعَّ كفء  نحو  على  منهم  كل  م�شالح  حماية  وللم�شرتين  �مل�شمونني  للد�ئنني 

�جلهود �لر�مية �إىل ترويج �لئتمان �مل�شمون.

  ب- نهج ح�شن �لنية

74- تتبع دول كثرية نهجاً خمتلفاً لتحديد ما �إذ� كان مل�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة �أن يح�شل على ملكيتها 

خال�شة من �حلق �ل�شماين �لذي كان بائعها قد �أن�شاأه فيها. ويف هذه �لدول، ياأخذ م�شرتي �ملوجود�ت 

�مللمو�شة تلك �ملوجود�ت خال�شة من �أي حقوق �شمانية �إذ� ��شرت�ها بح�شن نية )�أي دون �لنظر �إىل ما �إذ� 
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كان �لبيع قد مت يف �شياق عمل �لبائع �ملعتاد(. وقد �عتمدت �لدول �شيغاً خمتلفة لتعريف "ح�شن �لنية" 

لأغر��ض هذ� �لختبار. وعلى �شبيل �ملثال، يف بع�ض �لدول يكون من و�جب �مل�شرتي �أن يتحرى عما �إذ� 

كانت �ملوجود�ت خا�شعة حلق �شماين، بينما ل تفر�ض دول �أخرى هذ� �لو�جب على �مل�شرتي.

و�أن  �لقانونية  �لنظم  �لنّية مفهوم معروف يف جميع  �أن ح�شن  �لنهج  �لد�عمة لهذ�  75- ومن �حلجج 

هناك خربة كبرية يف تطبيق هذ� �ملفهوم على كال �ل�شعيدين �لوطني و�لدويل. وت�شاق حجة �أخرى موؤد�ها 

وجوب �لفرت��ض يف �مل�شرتي �أنه يت�رشف بح�شن نية ما مل يَثبُت �لعك�ض. وثمة حجة ثالثة توؤيد هذ� �لنهج 

موؤد�ها �أنه يرفع عن كاهل �مل�شرتي ما يتكبده من تكلفة ووقت عند �إجر�ئه فح�شاً لل�شجل. غري �أن م�شكلة 

هذ� �لنهج هي تركيزه على معيار ذ�تي مت�شل بعلم �مل�شرتي ونو�ياه )مما يثري م�شائل ��شتدللية �شعبة(، 

بدلً من تركيزه على �لتوقعات �لتجارية لالأطر�ف �مل�شاركة يف تلك �ملعامالت.

  ج- نهج �لتقييد �لزمني

76- تتبع بع�ض �لدول نهجاً ثالثاً لتحديد متى يجوز �أن يكون �حلق �ل�شماين نافذ�ً جتاه �مل�شرتي �أو �أي 

�شخ�ض �آخر ينقل �إليه �ملانح موجود�ت. ففي هذه �لدول ل يعود �حلق �ل�شماين �لذي يرهن �ملوجود�ت 

�ملبيعة ر�هناً لها �إذ� �شمن �حلق �ل�شماين �ئتماناً مقدماً قبل �نق�شاء فرتة معّينة )لتكن �شتة �أ�شهر مثاًل( 

من �لوقت �لذي �أ�شبح فيه �حلق نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو من وقت ت�شجيله. ويف هذ� �لنظام ل 

يلزم �أن يكون �ملنقول �إليه ح�َشَن �لنية ول حتى �أن يحتاز �ملوجود�ت يف �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع. فمعيار 

بتاريخ  ياأتي  �ملعيار  �أن هذ�  يبدو  زمنياً. ويف حني  معيار�ً  يكون  �أن  يعدو هنا  �ل�شماين ل  زو�ل �حلق 

مو�شوعي فاإنه ي�شتلزم من جميع �مل�شرتين، مبا فيهم من ي�شرتون يف �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع �أو ي�شرتون 

بح�شن نية، �أن يحددو� ما �إذ� كان هناك حق �شماين قائم بل و�أن يحددو� �أي�شاً �لتاريخ �لذي جرى فيه 

تقدمي �لئتمان �لذي ي�شمنه هذ� �حلق �ل�شماين. ويثري هذ� �لنهج ق�شايا ��شتدللية وعملية �شعبة جد�ً، 

كما �أنه ل يتناغم مع �لتوقعات �لعادية مل�شرتي وبائعي �ملوجود�ت �مللمو�شة.

'3' حقوق �مل�شتاأجر

77- ين�شاأ �أحيانا نز�ع على �لأولوية بني حائز حق �شماين يف موجود�ت ملمو�شة منحه �إياه مالكها 

هذ�  يف  �ملطروح،  و�ل�شوؤ�ل  �لأخرى.  �جلهة  من  �ملوجود�ت،  تلك  وم�شتاأجر  جهة،  من  موؤّجرها،  �أو 

�ل�شياق، لي�ض عما �إذ� كان �مل�شتاأجر ياأخذ �ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين، مبعني �نقطاع �حلق 

�ل�شماين فيها؛ بل �ل�شوؤ�ل هو ما �إذ� كان �حلق �ل�شماين ل مي�ض بحق �مل�شتاأجر يف ��شتخد�م �ملوجود�ت 

�مل�شتاأجرة بالأحكام و�ل�رشوط �ملحّددة يف �تفاق �لإيجار. و�لنقطة �لرئي�شية هي ما �إذ� كان من �ملمكن، 

�إذ� ما بد�أ حائز �حلق �ل�شماين �ملمنوح من �ملالك �أو �ملوؤجر يف �إنفاذ حقه، �أن ي�شتمر �مل�شتاأجر رغم 

ذلك يف ��شتخد�م �ملوجود�ت ما د�م يدفع �لإيجار ويتقيد ب�رشوط �لإيجار �لأخرى. و�ملبد�أ �لعام �لذي 

�شبقت مناق�شته ب�شاأن �مل�شرتين ينطبق هنا �أي�شاً )�نظر �لفقر�ت 62-66 �أعاله(. فاملوجود�ت تخ�شع، 

تق�شري  لدى  �ل�شماين  �إنفاذ حقه  �مل�شمون  للد�ئن  يجوز  ثم  ومن  �ل�شماين؛  للحق  �ملبد�أ،  من حيث 

�ملانح/�ملالك �أو �ملانح/�ملوؤجر حتى لو �أدى ذلك �إىل �نقطاع �مل�شتاأجر عن ��شتخد�م �ملوجود�ت مبقت�شى 

عقد �لإيجار.
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78- وعلى غر�ر حالة م�شرتي �ملوجود�ت �مللمو�شة �خلا�شعة حلق �شماين �شابق على �ل�رش�ء، تعرتف دول 

كثرية با�شتثناءين لهذ� �ملبد�أ �لعام. ول ينق�شي �حلق �ل�شماين يف �أي منهما. غري �أن حق �لد�ئن �مل�شمون 

يقت�رش، طيلة مدة عقد �لإيجار، على حقوق �ملوؤّجر-�ملانح يف �ملوجود�ت ويجوز للم�شتاأجر �أن ي�شتمر يف 

�لتمتع با�شتخد�م �ملوجود�ت دون �نقطاع وفقا ل�رشوط عقد �لإيجار.

79- و�ل�شتثناء �لأول هو �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون قد �أذن للمانح باإبر�م عقد �إيجار غري متاأثر باحلق 

�ل�شماين. وعلى غر�ر حالت بيع �ملوجود�ت �مللمو�شة، عندما ياأذن د�ئن م�شمون بعقد �لإيجار، تنتفي 

�لفقرة   ،80 �لتو�شية  )�نظر  �ل�شتثناء  بهذ�  �لدليل  ويو�شي  �ل�شماين.  باحلق  �مل�شتاأجر  علم  �أهميُة 

�لفرعية )ب((. ويت�شل �ل�شتثناء �لثاين باحلالت �لتي يكون فيها عمل موؤّجر �ملوجود�ت �مللمو�شة هو 

 تاأجري موجود�ت ملمو�شة من ذلك �لنوع، ويكون عقد �لإيجار قد �أبرم يف �شياق �لعمل �ملعتاد للموؤجر، 

ول يكون لدى �مل�شتاأجر علم فعلي باأن �لإيجار ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين. 

ويتو�فر هذ� �لعلم �إذ� كان �مل�شتاأجر على علم، مثاًل، باأن �لتفاق �ل�شماين �لذي �أن�شاأ �حلق �ل�شماين 

يحظر حتديد�ً على �ملانح تاأجري �ملوجود�ت. غري �أن جمّرد �لعلم بوجود �حلق �ل�شماين، �شو�ء �أكان �شبيل 

�آخر، ل يكفي  �شبيل  �أي  �أم  �ل�شمانات  م�شّجاًل يف نظام ت�شجيل  �إ�شعار�ً  �مل�شتاأجر  روؤية  �لعلم هو  هذ� 

لإبطال حقوق �مل�شتاأجر. وي�شتند هذ� �ل�شتثناء �إىل �عتبار�ت تتعلَّق بال�شيا�شة �لعامة مماثلة لالعتبار�ت 

�ملت�شلة بال�شتثناء �ملناظر يف حالة بيع موجود�ت ملمو�شة يف �شياق عمل �لبائع �ملعتاد، كما �أنه ميثل 

�لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 81، �لفقرة �لفرعية )ب( و�لفقر�ت 67-73 �أعاله(.

'4' حقوق �ملرّخ�ض له

80- �إن �لق�شايا �لتي نوق�شت �أعاله تن�شاأ �أي�شاً يف �شياق ترخي�ض �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �خلا�شعة 

�ض وينطبق �أي�شاً على تر�خي�ض �ملوجود�ت غري �مللمو�شة �ملبد�أ �لعام �ملنطبق  حلق �شماين يُن�شئه �ملرخِّ

على بيع �ملوجود�ت �مللمو�شة وتاأجريها )�نظر �لتو�شية 79(. وهكذ�، �إذ� كان �حلق �ل�شماين يف موجود�ت 

�ض لـه، ما  غري ملمو�شة نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ��شتمر هذ� �حلق يف �ملوجود�ت �لتي يف حوزة �ملرخَّ

مل ينطبق على �حلالة �أي من �ل�شتثناءين �مل�شار �إليهما �أدناه )�نظر �لتو�شيتني 80 و81(.

81- �إن لال�شتثناء �لأول �لذي تعرتف به معظم �لدول جانبني يتبعان �لقاعدة �ملتعلقة ببيع �ملوجود�ت 

�لد�ئن  بالرتخي�ض  له  �أذن  �لذي  له،  �ملرخ�ض  فاإن  �لإيجار،  عقود  غر�ر  وعلى  وتاأجريها.  �مللمو�شة 

�مل�شمون، ياأخذ �ملوجود �ملرخ�ض به خال�شا من �حلق �ل�شماين ول تدخل هنا �أي�شا يف �لعتبار �أهمية 

مدى علم �ملرخ�ض له بوجود �حلق �ل�شماين. ويو�شي �لدليل بهذ� �ل�شتثناء )�نظر �لتو�شية 80، �لفقرة 

�لفرعية )ب((.

�مللمو�شة  �ملوجود�ت  بيع  ب�شاأن  �ملماثلة  �ل�شتثناء  �أي�شاً حلالت  )�ملناظر  �لثاين  �ل�شتثناء  82- وميثل 

وتاأجريها( حالة تنطوي على ترخي�ض غري ح�رشي يف ممتلكات غري ملمو�شة يكون فيها جمال عمل 

�ض هو منح تر�خي�ض غري ح�رشية يف مثل هذه �ملوجود�ت، ويكون فيها �لرتخي�ض مندرجاً يف  �ملرخِّ

�لد�ئن  حقوق  ينتهك  �لرتخي�ض  باأن  علم  له  للمرخ�ض  فيها  يكون  ول  �ملعتاد،  �ض  �ملرخِّ عمل  �شياق 

بيع  بحالت  و�أ�شوة  )ج((.  �لفرعية  �لفقرة   ،81 �لتو�شية  )�نظر  �ل�شماين  �لتفاق  مبوجب  �مل�شمون 

�إذ�  �لعلم �شيكون متو�فر�ً، مثاًل  �أن هذ�  �ملوجود�ت �مللمو�شة وتاأجريها، فاإن من �مل�شلّم به بوجه عام 

كان �ملرّخ�ض له على علم باأن �لتفاق �ل�شماين �لذي �أن�شاأ �حلق �ل�شماين يحظر حتديد�ً على �ملانح 

�أن يرّخ�ض با�شتخد�م �ملوجود�ت. �إل �أن جمرد �لعلم بوجود �حلق �ل�شماين، �مل�شتدل عليه من �إ�شعار 
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م�شّجل يف نظام ت�شجيل �ل�شمانات، ل يكفي لإبطال حقوق �ملرّخ�ض لـه. ولعل من �لأمثلة �لنمطية على 

ذلك وجود ترخي�ض غري ح�رشي ممنوح مل�شتهلك بر�جميات ر�ئجة. وهنا قد يكون �لرتخي�ض يف حد 

ذ�ته ي�شكل تق�شري�ً، �إذ� ن�ض على ذلك �لتفاق �ل�شماين، يجيز للد�ئن �مل�شمون �إنفاذ حقوقه �ل�شمانية 

يفعل  �أن  �مل�شمون  �لد�ئن  ي�شتطيع  ل  ذلك  عد�  وفيما  له؛  �ملرخ�ض  من  �لإتاو�ت  و�لتما�ض حت�شيل 

ذلك �إل عند حدوث تق�شري. غري �أن كون �لرتخي�ض غري �حل�رشي ي�شكل تق�شري�ً ل يوؤثر يف �شالحية 

�لرتخي�ض ما د�مت قد ��شتوفيت �ل�رشوط �ملذكورة يف �لفقرة �لفرعية )ج( من �لتو�شية 81 )خا�شة عدم 

�ض  علم �ملرخ�ض له ترخي�شاً غري ح�رشي باأن منح �لرتخي�ض ينتهك �لتفاق �ل�شماين �ملربم بني �ملرخِّ

و�لد�ئن �مل�شمون(.

83- ومن �ملهم �أن ياُلحظ �أن هذ� �ل�شتثناء �لثاين يقت�رش على �لرت�خي�ض غري �حل�رشية للموجود�ت 

�ض لـه �لوحيد و�حل�رشي  �ض لـه مبقت�شاها هو �ملرخَّ غري �مللمو�شة )�أي �لرت�خي�ض �لتي ل يكون �ملرخَّ

حلق �مللكية �لفكرية �مل�شمول بالرتخي�ض(، مثلما هو �حلال يف �لرب�جميات �لتي توزع على نطاق و��شع. 

وحيثما كان �ملانح يعمل يف جمال ترخي�ض موجود�ت غري ملمو�شة، فاإن �لد�ئن �مل�شمون �حلائز للحق 

�ل�شماين يف �ملوجود�ت عادًة ما يتوقع قيام �ملانح باإعطاء تر�خي�ض غري ح�رشية يف �ملوجود�ت من �أجل 

جلب �إير�د�ت. يُ�شاف �إىل ذلك �أن من غري �ملعقول توّقع �أن يقوم �ملرّخ�ض لـه مبقت�شى ترخي�ض غري 

ح�رشي بفح�ض �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام من �أجل �لتاأّكد من وجود حقوق �شمانية يف �ملوجود�ت 

�ملرّخ�ض با�شتخد�مها. �إل �أن �إعطاء ترخي�ض ح�رشي يف موجود�ت ملمو�شة مُينح مبقت�شاه �ملرّخ�ُض لــه 

�حلَق �حل�رشي يف ��شتخد�م تلك �ملوجود�ت يف �شتى �أرجاء �لعامل �أو حتى يف �إقليم بعينه هو بوجه عام 

�ض �ملعتاد و�إن يكن من �ملمكن  معاملة تفاو�شية. وغالباً ما تخرج تلك �ملعامالت عن �شياق عمل �ملرخِّ

�أي�شاً �أن تندرج يف �شياق عمله �ملعتاد �إذ� كان يعمل يف جمال �لتفاو�ض على منح تر�خي�ض ح�رشية، وهو 

�أمر �شائع مثاًل يف جمال �شناعة �ل�شينما. ومن �ملعقول يف حالة �لرتخي�ض �حل�رشي توّقع �أن يفح�ض 

�ملرّخ�ض لـه �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام لتحديد ما �إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرّخ�ض با�شتخد�مها خا�شعة 

�ض، و�حل�شول على تنازل منا�شب �أو تخفي�ض منا�شب ملرتبة �لأولوية �إذ� تبني  حلق �شماين �أن�شاأه �ملرخِّ

له وجود هذ� �حلق �ل�شماين.

�ض له �لنائي '5' حقوق �ملنقول �إليه �لنائي و�مل�شتاأجر �لنائي و�ملرخَّ

84- يجب على �أي نظام معامالت م�شمونة فعال �أن يتناول �أي�شاً �شتى �حلالت �لتي يتكرر فيها بيع 

موجود�ت مرهونة �أو نقلها �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها من جانب منقول �إليهم �أو م�شتاأجرين 

�أو مرخ�ض لهم. وينطوي نوع �أول من تلك �حلالت على عمليات نقل هي عمليات بيع ل تتم �أي منها يف 

�شياق �لعمل �ملعتاد للبائع، �أو ل تتم بح�شن نية، �أو ل تتم يف غ�شون فرتة زمنية معّينة )�نظر �لفقر�ت 

67-76 �أعاله(. ويف بع�ض �لدول �إذ� قام مانح حق �شماين ببيع موجود�ت مرهونة �إىل م�شرٍت )�مل�شرتي 

�لأول(، و�أعاد هذ� �مل�شرتي بيعها �إىل م�شرٍت ثاٍن )�مل�شرتي �لنائي(، ح�شل �مل�شرتي �لنائي على �ملوجود�ت 

�ملرهونة خال�شة من �حلق �ل�شماين �لذي �أن�شاأه �ملانح. و�شبب �لأخذ بهذ� �لنهج يف تلك �لدول هو �أن 

من �ل�شعب على �مل�شرتي �لنائي �أن يك�شف عن وجود حق �شماين منحه �شخ�ٌض كان ميلك �ملوجود�ت 

�ملرهونة قبل �مل�شرتي �لأول. ففي حالت كثرية ل يعرف �مل�شرتي �لنائي هوية �ملالك �ل�شابق، ول يكون 

مبقدوره �إذن �أن يتحرى عن ��شم �ملالك �ل�شابق. 

85- �إل �أن م�شكلة هذ� �لنهج هي �أنه ينال من �لوثوق باحلق �ل�شماين �لذي �أعطاه �ملانح لأن من �ملمكن 

�أن تباع �ملوجود�ت �ملرهونة، دون علم �لد�ئن �مل�شمون، �إىل م�شرٍت �أول ثم �إىل م�شرٍت ناٍء �إما عن طوية 
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�شليمة �أو بنيَّة مبيَّتة لنتز�ع �حلق �ل�شماين. ولهذ� �ل�شبب، تقت�شي دول �أخرى �أن تكون حقوق �مل�شرتي 

�لنائي متوقفة على حقوق �لبائع �لذي ��شرتى منه �مل�شرتي �لنائي �ملوجود �ملرهون )�أي �أن تتوقف على ما 

�إذ� كان �لبيع قد جرى يف �شياق عمل �لبائع �ملعتاد �أو بح�شن نية �أو يف غ�شون فرتة زمنية معّينة(. وهكذ�، 

�إذ� حدث، مثاًل، �أن �مل�شرتي �لنائي ��شرتى من بائع �شبق له �رش�ء �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين �حتاز 

�مل�شرتي �لنائي �أي�شاً �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين. ويف �ملقابل، �إذ� حدث يف تلك �لدول �أن �مل�شرتي 

�لنائي ��شرتى من بائع �شبق له �رش�ء �ملوجود�ت �ملرهونة خال�شة من �حلق �ل�شماين �حتاز �مل�شرتي �لنائي 

�ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين. 

86- وثمة نوع ثاٍن من �حلالت ين�شاأ عندما يعقب �حلُق �ل�شماين �ملوجود�ت �ملرهونَة بعد بيعها �إىل 

�مل�شرتي �لأول لكن �مل�شرتي �لأول يعيد بعد ذلك، يف �شياق عمله �ملعتاد، بيع �ملوجود�ت �إىل �مل�شرتي �لنائي 

)�إما عن ح�شن نية �أو يف غ�شون فرتة زمنية معّينة(. ويف هذه �حلالت، ل بد من حتديد �أي �حلقوق 

�ل�شمانية قد تاأثر مببد�أ �شياق �لعمل �ملعتاد. وهنا ميكن �تباع نهجني. فبع�ض �لدول تق�شي باأن �لبيع يف 

ن �مل�شرتي  �شياق �لعمل �ملعتاد )�أو �لبيع بح�شن نية �أو يف غ�شون فرتة زمنية معّينة( هو وحده �لذي ميكِّ

�لنائي من �حتياز �ملوجود�ت خال�شة من �حلقوق �ل�شمانية �لتي منحها �مل�شرتي �لأول. لكن دولً �أخرى 

تق�شي باأن يحتاز �مل�شرتي �لنائي �ملوجود�ت خال�شة من جميع �حلقوق �ل�شمانية، مبا فيها �حلقوق �لتي 

منحها �لبائع �لأ�شلي.

87- وت�شجيعاً ل�شيا�شات نهج �شياق �لعمل �ملعتاد، يو�شي �لدليل باأنه �إذ� �أخذ م�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة 

تلك �ملوجود�ت خال�شة من �حلق �ل�شماين �لذي منحه بائعها، �أخذ �مل�شرتي �لنائي �أي�شاً تلك �ملوجود�ت 

خال�شة من ذلك �حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 82(. و�إذ� �أخذ �لبائع �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين 

�أخذها �مل�شرتي �لنائي �أي�شاً، عادة، خا�شعة لذلك �حلق )�ل�شتدلل بال�شد(. ومع ذلك، فالإعفاء �مل�شرتي 

�لنائي من عبء �لتحري عن تاريخ �ملوجود�ت عندما تكون حيازتها قد متت يف �شياق �لعمل �ملعتاد للبائع 

�لأ�شلي يقبل �لدليل �أن ياأخذ �مل�شرتي �لنائي �ملوجود�ت، يف مثل هذه �حلالت، خال�شة من كل �حلقوق 

�ل�شمانية �لتي ترهنها، مبا فيها �حلقوق �ل�شمانية �لتي قد يكون �لبائع �لأ�شلي قد منحها. وت�شتمد 

�لنتيجة من قر�ءة �لتو�شية 79، �لتي تبيح �ل�شتثناء�ت، �إىل جانب �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لتو�شية 81، 

�لتي ل تقت�رش على �حلقوق �ل�شمانية �لتي مينحها �لبائع �ملبا�رش للموجود �ملرهون. فمن �شاأن مطالبة 

�إىل �شل�شلة  باأن يعود  �شخ�ض )مبا يف ذلك �مل�شتهلك(، ي�شرتي موجود� مرهونا يف �شياق �لعمل �ملعتاد 

ملكيته، �أن يعيق �لتجارة. وعلى �أي حال، يكون للممّول �لنائي حق غري حمدود يف �لعائد�ت، يف حني ل 

يكون لدى �مل�شرتى �لنهائي عادًة ل �ملو�رد ول �لوقت لتحري �شل�شلة �مللكية �لنائية وي�شرتي من �لتاجر 

)بدلً من �أن ي�شرتي من �شخ�ض خا�ض( من �أجل �أن يتجنب حتديد�ً �رشورة فح�ض �شل�شلة �مللكية.

88- وهناك جمموعة مماثلة من �لعتبار�ت تنطبق على �حلالت �لتي تنطوي على �شل�شلة من عمليات 

تاأثر حقوق م�شتاأجر موجود�ت ملمو�شة بحق  يُرتاأى عدم  �لباطن. فمثاًل عندما  �لإيجار و�لإيجار من 

ر يعترب من �ملالئم بوجه عام �أل تتاأثر بذلك �أي�شاً حقوق �مل�شتاأجر من  �شماين يف �ملوجود�ت منحه �ملوؤجِّ

�لباطن. و�أخري�ً ت�شاق حجة قوية، كما يف حالة بيع موجود�ت مرهونة و�إيجارها، توؤيد كفالة عدم تاأثر 

�ض �لأ�شلي يف �حلالت �لتي يرتئي فيها �لقانون عدم  �ض له من �لباطن بحق �شماين �أن�شاأه �ملرخِّ �ملرخَّ

تاأثر �لرتخي�ض ذ�ته باحلق �ل�شماين. وتوخياً لت�شاق �لنهج �ملتبع �إز�ء �ملعامالت �لتي جترى يف �شياق 

�لعمل �ملعتاد يو�شي �لدليل باأن ياأخذ �مل�شتاأجر من �لباطن �أو �ملرخ�ض له من �لباطن �ملوجود�ت خال�شة 
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من �حلق �ل�شماين يف كل �حلالت �لتي ياأخذها فيها �مل�شتاأجر �لأ�شلي �أو �ملرخ�ض له �لأ�شلي خال�شة 

من ذلك �حلق )�نظر �لتو�شية 82(.

'6' حقوق من توهب لهم موجود�ت و�شائر من تنقل �إليهم موجود�ت جماناً

89- تختلف و�شعية متلقي موجود�ت مرهونة على �شبيل �لهبة )وهو عادة �ملوهوب له، لكنه قد يكون 

�ملو�شى له( بع�ض �لختالف عن و�شعية �شخ�ض ي�شرتيها �أو �شخ�ض �آخر تنقل �إليه لقاء مقابل  �أي�شاً 

مادي. فحيث �إن من تنقل �إليه �ملوجود�ت مل يح�شل عليها لقاء مقابل مادي فلي�ض هناك دليل مو�شوعي 

يثبت �أنه قد �أ�شري جر�ء تعويله على ملكية �ملانح �لتي بََدت له ملكيًة غرَي مرهونة. ومن ثم ففي حالة 

�لنـز�ع على �لأولوية بني من وهبت لـه موجود�ت وبني حائز على حق �شماين فيها ممنوح من �لناقل، 

�حلق  فيها  يكون  ل  �لتي  �لظروف  حتى يف  �مل�شمون،  للد�ئن  �لأولوية  �إعطاء  توؤيد  قوية  ت�شاق حجة 

�ل�شماين نافذ�ً على نحو �آخر جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وهناك حجة ثانية توؤيد هذ� �لنهج، وهي �أنه عندما 

يكون �ملوجود �ملرهون هو مو�شوع �لهبة، ل تكون هناك عائد�ت ميكن �أن ينظر �إليها �لد�ئن �مل�شمون 

على �أنها موجود�ت مرهونة بديلة. وتعتمد بع�ض �لدول هذ� �لنهج، يف حني �أن كثري�ً منها تتبع �لقاعدة 

�لعامة �لقائلة باأن �لأولوية على �ملطالبني �لآخرين ل تكون �إل للحقوق �ل�شمانية �لتي ُجعلت نافذة جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. ومعنى هذ� �أن �حلق �ل�شماين �لنافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يالحق �ملوجود�ت �لتي يف 

حوزة �ملنقول �إليه )�نظر �لتو�شية 79(، بحيث تقت�رش �ل�شتثناء�ت على �ملنقول �إليهم لقاء مقابل مادي؛ 

�ض  �أو �ملرخَّ �أو �مل�شتاأجرين  مثل �مل�شرتين، وغريهم ممن يحتازون حقوقاً من �ملانح لقاء مقابل مادي، 

لهم )�نظر �لتو�شيات 80-82(. وبتطبيق هذه �لقاعدة، ل ميكن �أبد�ً للموهوب لـه �أن ي�شبح منقولً �إليه 

يف �شياق �لعمل �ملعتاد و�شيح�شل، بذلك، على �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين، ما مل يكن هذ� �حلق 

�ل�شماين غري نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

)د( �أولوية �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية

90- تعمد دول كثرية، كو�شيلة لتحقيق �أهد�ف �جتماعية عامة، �إىل �إعادة تو�شيف بع�ض مطالبات غري 

م�شمونة معّينة لت�شبح مطالبات ذ�ت �أف�شلية تعطى لها �لأولويُة، يف نطاق �إجر�ء�ت �لإع�شار �أو حتى 

خارجها، على �شائر �ملطالبات غري �مل�شمونة. ويف بع�ض �حلالت، تن�شحب �لأولوية �أي�شاً على �ملطالبات 

�مل�شمونة، مبا فيها �ملطالبات �مل�شمونة �لتي كانت قد �أ�شبحت نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة 

�لت�شجيل �أو على �أي نحو �آخر قبل �أن تن�شاأ �ملطالبات غري �مل�شمونة. فمطالبات �ملوظفني بالأجور غري 

دة، على �شبيل �ملثال، تعطى �لأولوية يف بع�ض �لدول  �ملدفوعة ومطالبات �لدولة بال�رش�ئب غري �مل�شدَّ

على �حلقوق �ل�شمانية �ملوجودة من قبل. ونظر�ً لتفاوت �لأهد�ف �لجتماعية من ولية ق�شائية �إىل 

�أخرى، يكون هناك تباين �شديد بني طابع هذه �ملطالبات �لدقيق ومدى �لأولوية �لتي متنح لها. وعالوة 

نافذة جتاه  �لأقل لكي ت�شبح  �ملطالبات على  ت�شجيل بع�ض هذه  �لدول  على ذلك، يجب يف كثري من 

�لأطر�ف �لثالثة، يف حني ل تن�ض دول �أخرى على �أن �لت�شجيل �رشط للنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويف 

�لدول �لتي ل ت�شرتط �لت�شجيل عادًة ما ل تكون �ملطالبة ذ�ت �لأف�شلية م�شفوعة بحق �ملالحقة. ومن 

ثم ل ميكن �إقامة هذ� �حلق جتاه من نقلت �إليه �ملوجود�ت �ملرهونة باملطالبة ذ�ت �لأف�شلية )حتى لو 

نقلت �إليه �ملوجود�ت جماناً(.

�لعيب  �أما  ما.  �جتماعي  هدف  تعزيز  �إمكانية  هي  �لتف�شيلية  �ملطالبات  هذه  �إر�شاء  مزية  91- و�إن 

�ملحتمل �أن ي�شوبها فيتوقف، �إىل حد كبري، على مدى ��شرت�ط ت�شجيلها. وعيب �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية 

غري �مل�شجلة هو �أنه ي�شعب �أو يتعذر عادة على �لد�ئنني �ملحتملني معرفة وجود هذه �ملطالبات، وهو 
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�أمر من �ملرجح �أن يزيد من عدم �لتيقن ومن ثم يُثني عن تقدمي �لئتمان �مل�شمون. وهذ� �لعيب، يف حد 

لة ميكن  ذ�ته، ل يوؤثر يف �ملطالبات �لتي يلزم ت�شجيلها. ومع ذلك، فحتى �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية �مل�شجَّ

�أن توؤثر �شلباً على تو�فر �لئتمان �مل�شمون وعلى تكلفته عند �إعطائها �أولويًة على �حلقوق �مل�شمونة 

�مل�شجلة قبلها. و�ل�شبب يف ذلك هو �أنه ملَّا كانت هذه �ملطالبات تنق�ض من �لقيمة �لقت�شادية للموجود�ت 

بالن�شبة للد�ئن �مل�شمون، فاإن �لد�ئنني يعمدون يف كثري من �لأحيان �إىل حتميل �ملانح �لعبء �لقت�شادي 

لتلك �ملطالبات، وذلك بزيادة �شعر �لفائدة �أو بخ�شم �ملبلغ �لتقديري لتلك �ملطالبات من �لئتمان �ملتاح.

لالإثناء عن تقدمي �لئتمان �مل�شمون، قامت دول كثرية يف �لآونة �لأخرية بتقلي�ض عدد  92- وتفادياً 

يف  �ل�شائد  و�لجتاه  �لقائمة.  �ل�شمانية  �حلقوق  على  �لأولويُة  تُعطى  �لتي  �لأف�شلية  ذ�ت  �ملطالبات 

�لت�رشيعات �حلديثة هو �ألَّ تر�شى هذه �ملطالباُت �إل عند �نعد�م و�شيلة فّعالة �أخرى تكفل بلوغ �لهدف 

�لجتماعي �ملن�شود من ور�ئها. ففي بع�ض �لوليات �لق�شائية، مثاًل، تتحقق حماية �لعائد�ت �ل�رشيبية 

لو� م�شوؤوليًة �شخ�شية،  بتوفري حو�فز تدفع مديري �ل�رشكات �إىل معاجلة �مل�شاكل �ملالية ب�رشعة و�إّل ُحمِّ

بينما تكون �ملطالبات �ملتعلقة بالأجور حممية من خالل �شندوق عمومي. وف�شال عن ذلك، ت�شعى دولً 

كثرية �أي�شاً �إىل �حلد من تاأثري �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية على تو�فر �لئتمان �مل�شمون بفر�ض حد �أق�شى 

�إما على �ملبلغ �لذي يجوز �شد�ده للمطالب ذي �لأف�شلية و�إما على �لن�شبة �ملئوية �لتي يجوز �شد�دها لهذ� 

�ملطالب من �ملبلغ �ملحقق عند �لإنفاذ.

�ملطالبات  تلك  تر�شي  �لتي  �لقو�نني  تكون  �أن  وجب  �أف�شلية،  ذ�ت  مطالبات  بوجود  �شمح  93- و�إذ� 

و��شحة و�شفافة مبا يكفي حتى يكون �لد�ئن قادر�ً على �أن يح�شب �َشلفاً �ملقد�َر �ملحتمل للمطالبات ذ�ت 

�لأف�شلية وعلى �أن يحمي نف�شه. وقد حّققت بع�ض �لدول ذلك �لو�شوح وتلك �ل�شفافية باإدر�ج جميع 

�ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية يف قانون و�حد �أو يف مرفق ملحق بالقانون. وحّققت دول �أخرى هذه �لنتيجة 

با�شرت�ط ت�شجيل �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية يف �شجل عمومي، وبعدم �إعطاء تلك �ملطالباِت �لأولويَة �إل 

على �حلقوق �ل�شمانية �مل�شّجلة بعد ذلك. غري �أنه عندما تعتمد �لدول هذ� �لنهج �لثاين تزول معظم 

�ملربر�ت �ملنطقية �لتي ت�شوغ وجود تلك �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية. و�ل�شبب يعود هنا �إىل �أن عدد�ً من 

هذه �ملطالبات ين�شاأ قبيل �إجر�ء�ت �لإع�شار مبا�رشًة ومن ثم من غري �ملرجح ن�شوء �أي �ئتمان م�شمون 

بعد ت�شجيلها )ما مل تكن هناك حاجة �إىل متويل م�شمون بعد بدء �لإجر�ء�ت(. وي�شعى �لدليل �إىل حتقيق 

تو�زن فيما يتعلق باملطالبات ذ�ت �لأف�شلية. وهو ل يو�شي بت�شجيلها، رغم �أن ت�شجيلها �أمر و�رد؛ بل 

يو�شي باأن يحد �لقانون من هذه �ملطالبات نوعاً ومقد�ر�ً على �ل�شو�ء، وباأن ي�شف �لقانون ما يوجد من 

هذه �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية و�شفاً فيه من �لو�شوح و�لتحديد ما يكفي لتمكني �لد�ئنني �مل�شمونني 

�ملحتملني من تقييم موقفهم ب�شاأن تقدمي �لئتمان للمانح )�نظر �لتو�شية 83(.

)ه( �أولوية حقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء

94- تتمثل �لقاعدة �لعامة يف نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية، يف �إعطاء �لأولوية للحق �ل�شماين 

�لنافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة على حقوق �لد�ئنني غري �مل�شمونني. غري �أن بع�ض �لدول جتيز ح�شول 

�شاحب �ملطالبة غري �مل�شمونة على حق يف موجود�ت �ملدين با�شت�شد�ر حكم ق�شائي �أو �أمر موؤقت 

من �ملحكمة �شد �ملدين وت�شجيله �حلكَم �لق�شائي �أو �أمَر �ملحكمة �ملوؤقَت يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام. فهذ� يوؤدي �إىل حتويل �ملطالبة غري �مل�شمونة �إىل مطالبة م�شمونة ترتَّب �أولويتُها ح�شب قو�عد 

�لأولوية �لعادية. وتذهب بع�ض هذه �لدول �إىل �أبعد من ذلك فتق�شي باأن حقوق �مللكية �لتي يح�شل 
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عليها �لد�ئن غري �مل�شمون عندما يتخذ �خلطو�ت، �لتي ي�شرتطها �لقانون �لو�جب �لتطبيق للح�شول 

على حكم ق�شائي �أو على �أمر موؤقت من �ملحكمة، ميكن يف �لو�قع �أن تكون لها �لأولوية على مطالبات 

معّينة تخ�ض د�ئناً م�شموناً �شابقاً. ومييز �لقانون بني هوؤلء �لد�ئنني و�لد�ئنني غري �مل�شمونني �لآخرين 

ب�شبب �إ�رش�رهم على �لقيام بكل ما يف ��شتطاعتهم، متحملني �أحياناً تكلفة كبرية مقابل ذلك، ملتابعة 

�ملناق�شة  يف  �لق�شائي"  "�حلكم  ي�شتخدم م�شطلح  لالإ�شارة  وتي�شري�ً  �إز�ءهم.  �مللتزمني  مطالبتهم �شد 

�لتالية لالإ�شارة �إىل كل من �حلكم �لق�شائي و�أمر �ملحكمة �ملوؤقت؛ يف حني ي�شتخدم م�شطلح "�لد�ئن 

بحكم �لق�شاء" لالإ�شارة �إىل �لد�ئن �لذي ح�شل �إما على حكم ق�شائي �أو على �أمر موؤقت من �ملحكمة 

�شد �ملدين. 

ني غري �مل�شمونني �لآخرين لأنهم يتمتعون بنف�ض  95- �إن هذه �لنتيجة ل جتحف بحق �لد�ئنني �لعامِّ

�حلقوق يف حتويل مطالباتهم �إىل �أحكام ق�شائية ولكنهم �أم�شكو� عن بذل ما يلزم لذلك من وقت ومال. 

�إل �أنه، جتنباً لإعطاء �لد�ئنني بحكم �لق�شاء �شالحيات مفرطة، ل �شيما يف �لنظم �لقانونية �لتي يجوز 

فيها لد�ئن و�حد �أن يبد�أ �إجر�ء�ت �لإع�شار، تن�ض بع�ض قو�نني �لإع�شار على �أنه يجوز ملمثل �لإع�شار 

�إبطال �حلقوق �ل�شمانية �لنا�شئة من �أحكام ��شتُ�شدرت يف غ�شون فرتة زمنية حمّددة ت�شبق �إجر�ء�ت 

�لإع�شار؛ وهنا ي�شقط حق ملكية �لد�ئن بحكم �لق�شاء �أو ل يُعرَتف به يف �إجر�ء�ت �إع�شار �ملدين.

96- وعادًة ما تعالج نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية هذ� �لنوع من �لنـز�ع على �لأولوية باملو�زنة 

�أن يعرف  بني م�شالح �لد�ئن بحكم �لق�شاء و�لد�ئن �مل�شمون. فمن م�شلحة �لد�ئن بحكم �لق�شاء 

يف وقت معنّي ما �إذ� كانت قد تبّقت قيمة كافية غري مرهونة من موجود�ت �ملانح ت�شوغ ��شتمر�ره يف 

�إنفاذ �حلكم �لق�شائي. لكن ت�شاق من ناحية �أخرى حجة قوية متعلقة بال�شيا�شة �لعامة توؤّيد حماية 

ل تعوياًل �رشيحاً على حقه �ل�شماين كاأ�شا�ض  حقوق �لد�ئن �مل�شمون باعتبار �أن �لد�ئن �مل�شمون قد عوَّ

لتقدمي �لئتمان. 

97- وي�شعى كثري من �لدول �إىل حتقيق هذ� �لتو�زن باأن يعطي عموماً �أولوية للحق �ل�شماين على حق 

ملكية �لد�ئن بحكم �لق�شاء يف �ملوجود�ت �ملرهونة ما د�م �حلق �ل�شماين �أ�شبح نافذ�ً جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة قبل �أن يُن�شاأ حق ملكية �لد�ئن بحكم �لق�شاء. وهذ� هو �ملبد�أ �لعام �ملعتمد يف �لدليل )�نظر 

�لتو�شية 84(.

98- ويف �لدول �لتي ت�شعى �إىل حماية حقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء، يوجد عادة ��شتثناء للمبد�أ �لعام 

�ملذكور لتوه وقيد�ن عليه. فال�شائع هو �أن ين�شاأ ��شتثناء حلقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء عند وجود حقوق 

�شمانية �حتيازية يف موجود�ت مرهونة لي�شت خمزوناً �أو �شلعاً ��شتهالكية. ومُتنح �لأولوية للحق �ل�شماين 

�لحتيازي، حتى ولو مل يكن نافذ�ً وقت ح�شول �لد�ئن بحكم �لق�شاء على حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

ما د�م �حلق �ل�شماين ُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف غ�شون فرتة �ل�شماح �ملنطبقة �ملن�شو�ض 

عليها ب�شاأن هذ� �لنوع من �حلقوق �ل�شمانية. ومن �شاأن �خللو�ض �إىل نتيجة مناق�شة �أن ي�شبب جمازفة 

غري مقبولة ملقّدمي متويل �لحتياز �لذين �شبق لهم تقدمي �لئتمان قبل ح�شول �لد�ئن بحكم �لق�شاء 

على حق ملكيته، مما يثنى عن متويل �لحتياز )�نظر �لتو�شية 183(.

99- �أما �لقيد�ن �للذ�ن يحد�ن من �لقاعدة �ملذكورة �أعاله فيت�شالن بالتقييد�ت �ملفرو�شة على مدى 

�لأولوية �لتي تعطى للحق �ل�شماين )�أي مقد�ر �لئتمان �لذي يُعطي �لأولويَة( على حقوق �لد�ئن بحكم 
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�لق�شاء. و�لقيد �لأول نابع من �رشورة حماية �لد�ئنني �مل�شمونني �حلاليني من تقدمي مبالغ �ئتمانية 

�إىل قيمة موجود�ت خا�شعة حلقوق م�شتمدة من �أحكام ق�شائية. وينبغي �إيجاد �آلية  �إ�شافية ��شتناد�ً 

لإ�شعار �لد�ئنني باحلقوق �مل�شتمدة من �أحكام ق�شائية. ويف �لكثري من �لوليات �لق�شائية �لتي يوجد 

فيها نظام ت�شجيل يقدم هذ� �لإ�شعار من خالل �إخ�شاع �حلقوق �مل�شتمدة من �أحكام ق�شائية لنظام 

�لت�شجيل. فاإذ� مل يوجد نظام ت�شجيل �أو مل تُخ�شع �حلقوق �مل�شتمدة من �أحكام ق�شائية لنظام �لت�شجيل 

�حلكم  بوجود  �إ�شعار�ً  �حلاليني  �مل�شمونني  �لد�ئنني  �إىل  يقدم  باأن  �لق�شاء  بحكم  �لد�ئن  �إلز�م  جاز 

�لق�شائي. ثم �إن �لقانون قد ين�ض على ��شتمر�ر �أولوية �لد�ئن �مل�شمون �حلايل لفرتة زمنية معّينة )قد 

ترت�وح بني 45 و60 يوماً( بعد ت�شجيل �حلق �مل�شتمد من حكم ق�شائي )�أو بعد ��شتالم �لد�ئن �مل�شمون 

�إ�شعار�ً بحق �لد�ئن بحكم �لق�شاء يف �ملوجود�ت �ملرهونة(، لكي يت�شنى للد�ئن �مل�شمون �تخاذ خطو�ت 

تكفل حماية حقوقه تبعاً لذلك. وكلما �شاق �لوقت �ملتاح �أمام �لد�ئن �مل�شمون �حلايل للت�رشف حيال 

وجود حقوق م�شتمدة من �أحكام ق�شائية وتََقلَّ�ض نطاُق علنية هذه �حلقوق، �زد�د تاأثريُ �حتماِل وجوِدها 

 على تو�فر �لئتمان وعلى تكلفته، خا�شة يف �شياق �ملعامالت �لئتمانية �ملتجددة �لتي تنطوي 
ُّ
�ل�شلبي

�إبر�م �لتفاق �ل�شماين )�نظر على �شبيل �ملثال �ملقّدمة،  على تقدمي �لئتمان يف فرت�ت خمتلفة بعد 

�لفقرة 31(.

�لد�ئن  �إ�شعار  ب�رشورة  �لدليل  يو�شي  ب�شاأنه،  �إ�شعاٌر  �ُشجل  �لذي  �ل�شماين  �حلق  يخ�ض  100- وفيما 

�مل�شمون بوجود حق لد�ئن بحكم ق�شائي وباأن تقت�رش �أولوية �أي حق �شماين على �لئتمان �ملقّدم من 

�لد�ئن �مل�شمون قبل �إ�شعاره وخالل عدد معنّي من �لأيام )يرت�وح مثاًل بني 30 و60 يوماً( بعد �إ�شعاره )�نظر 

�لتو�شية 84، �لفقرة �لفرعية )�أ((. و�شحيح �أن هذ� �لقيد يفر�ض �لتز�ماً على �لد�ئن بحكم �لق�شاء باإ�شعار 

�لد�ئن �مل�شمون، �إل �أن هذ� �للتز�م ل ميّثل بوجه عام عبئاً مفرطاً على �لد�ئن بحكم �لق�شاء ويعفي 

�لد�ئن �مل�شمون من و�جب �لبحث مر�ر�ً وتكر�ر�ً عما ع�شاه �شدر من �أحكام �شد �ملانح؛ وهو و�جب �أ�شد 

وطاأة و�أعلى تكلفة من �للتز�م �ملذكور �آنفاً. وهناك ما يربر وجود فرتة �ل�شماح على �أ�شا�ض �أنها متنع �لد�ئن 

�مل�شمون، يف �إطار ت�شهيالت �لقرو�ض �ملتجددة �أو �لت�شهيالت �لئتمانية �لأخرى �لتي تن�ض على متديد�ت 

 لحقة للت�شهيالت �لئتمانية، من �ل�شطر�ر �إىل وقف تقدمي �لقرو�ض �أو �لئتمانات �لأخرى فور�ً، وهو 

ما قد يثري �شعوبات يف وجه �ملانح بل رمبا ي�شطره �إىل �ل�رشوع يف �إجر�ء�ت �لإع�شار.

�إىل  �ل�شماين  �أولوية �حلق  �أن متتد  فيجوز  �آجل.  �ئتمان  بتقدمي  بالتعهد  �لثاين  �لقيد  101- ويت�شل 

�لئتمان �ملقّدم حتى بعد �إ�شعار �لد�ئن �مل�شمون بحقوق �لد�ئن بحكم �لق�شاء، �رشيطة �أن يكون �لد�ئن 

قد تعهد، على نحو ل رجعة فيه وقبل هذ� �لإ�شعار، مببلغ ثابت �أو مببلغ يجوز حتديده وفق �شيغة معّينة. 

 هو �أن من �لإجحاف حرمان �لد�ئن �مل�شمون �لذي تعّهد على نحو 
ُّ
102- و�أ�شا�ض هذه �لقاعدِة �ملنطقي

ل عليها عندما �لتزم. �أما �حلجة �ملقابلة فهي �أن وجود  ل رجعة فيه بتقدمي �ئتمان من �لأولوية �لتي عوَّ

حكم ق�شائي �أمر ي�شّكل، يف �إطار �لكثري من �لت�شهيالت �لئتمانية، حالة تق�شري تخول �لد�ئن �مل�شمون 

للد�ئن  كافية  يكفل حماية  �لئتمان قد ل  تقدمي  �أن وقف  �إ�شايف. غري  �ئتمان  تقدمي  �حلق يف وقف 

�مل�شمون وقد يلحق �أ�رش�ر�ً باأطر�ف �أخرى �أي�شاً. فعلى �شبيل �ملثال، من �لو�رد جد�ً �أن ي�شطر �ملانح، 

نتيجة فقد�ن �لئتمان فجاأة ب�شبب �حلكم �لق�شائي، �إىل �ل�رشوع يف �إجر�ء�ت �لإع�شار، مما ي�شفر ل عن 

خ�شائر يتكبدها �لد�ئن �مل�شمون و�لد�ئنون �لآخرون فح�شب، بل �أي�شاً عن �حتمال تدمري ُمن�شاأة �ملانح. 

ويح�شم �لدليل هذ� �لنـز�ع على �لأولوية ل�شالح �ل�شتمر�ر يف تقدمي �لئتمان يف �إطار �لتز�م ل رجعة 

فيه بحيث يتاأتى للمانح �أن يظل يز�ول �أعماله )�نظر �لتو�شية 84، �لفقرة �لفرعية )ب((.
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)و( �أولوية حقوق �لأ�شخا�ض �لذين يقّدمون خدمات تتعلق مبوجود مرهون

�لد�ئنون �لذين قّدمو� خدمات تخ�ض موجود�ت ملمو�شة مرهونة  103- يف كثري من �لدول، يح�شل 

تلك  ملكية يف  نقلها، على حق  �أو  �إ�شالحها  �أو  قبيل خزنها  ما، من  نحو  �إليها على  قيمة  �أ�شافو�  �أو 

�ملوجود�ت. ويف بع�ض �لدول، ميكن �أن يغدو هذ� �حلق حق ملكية كامل �لأركان يتيح ملقّدم �خلدمات 

�إنفاذ مطالبته كما لو كانت حقاً �شمانياً. ويف دول �أخرى، ل يعدو هذ� �حلق �أن يكون جمرد حق يف 

رف�ض ت�شليم �ملوجود�ت للمالك �أو لد�ئنه �مل�شمون �أو لأي �شخ�ض ي�شعى �إىل ت�شلمها. وب�رشف �لنظر عن 

طبيعة حق مقدم �خلدمات، ل جتوز �ملطالبة به يف هذه �لدول �إل يف �لفرتة �لتي تظل فيها �ملوجود�ت 

يف حوزة مقّدم �خلدمات.

تقدمي �خلدمات  مو��شلة  على  حثُّهم  �لنحو هي  على هذ�  معاملة مقدمي �خلدمات  104- ومزية 

وت�شهيل �شيانة �ملوجود�ت �ملرهونة وحفظها. ويف معظم �لدول، تعطى �لأولوية حلق مقّدمي �خلدمات 

على �شائر �حلقوق �لتي ميكن �ملطالبة بها يف �ملوجود�ت �لتي يف حوزتهم. وبوجه خا�ض �أن يُقدم هذ� 

�حلق على �أي حق �شماين �آخر يف تلك �ملوجود�ت، ب�رشف �لنظر عن �لتاريخني �للذين ي�شبح فيهما 

�إليه قاعدة �لأولوية هذه  �لثالثة. و�ملربر �ملنطقي �لذي ت�شتند  كل من �حلقني نافذ�ً جتاه �لأطر�ف 

هو �أن مقّدمي �خلدمات لي�شو� ممولِّني حمرتفني وينبغي �إعفاوؤهم من مهمة فح�ض �ل�شجالت بحثاً 

عما قد يوجد بها من حقوق �شمانية مناف�شة قبل تقدمي �خلدمات. ثم �إن هذه �لقاعدة ت�شّهل تقدمي 

خدمات من قبيل �خلزن و�لإ�شالح و�شائر �لتح�شينات �لتي عادًة ما تفيد �لد�ئنني �مل�شمونني وكذلك 

�ملانحني.

105- وهنا يُثار ت�شاوؤل حول ما �إذ� كان ينبغي �حلد من مقد�ر �لأولوية �ملعطاة ملقّدمي �خلدمات �أو عدم 

�لعرت�ف بها �إل يف ظروف معّينة. ومن �لنهوج �ملّتبعة يف هذ� �ل�شاأن ق�رش �أولويتهم على مقد�ر معنّي 

)مثل �إيجار �شهر و�حد يف حالة ُمالَّك �لعقار�ت( وعدم �لعرت�ف باأولوية حقوقهم على �حلقوق �ل�شمانية 

�ملوجودة من قبل �إل عندما ت�شاف قيمة تعود بفائدة مبا�رشة على حائزي �حلقوق �ل�شمانية �ملوجودة 

 من قبل. وتتمثل مزية هذ� �لنهج يف عدم �حلد من حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني دون د�ع. ولكن عيبه �أنه 

ل يحمي مقّدمي �خلدمات �لذين مل ي�شيفو� قيمة �أو مل ي�شتطيعو� �إثبات �أن خدماتهم قد �أ�شافت قيمة 

)خدمات �خلزن مثاًل(. ثم �إنه ل بد من حتديد مقد�ر �لقيمة �لتي �أ�شافها مقّدمو �خلدمات. وهذ� �رشط 

قد يزيد من �لتكاليف ويت�شبب يف �لتقا�شي.

�ملقّدمة.  للخدمات  �ملعقولة  �لقيمة  على  �خلدمات  مقّدمي  �أولوية  ق�رش  يف  �آخر  نهج  106- ويتمثل 

�حلماية  من  معقولً  ق�شطاً  يكفل  كما  �ملتنازعة.  �مل�شالح  بني  وفّعالً  عادلً  تو�زنا  �لنهج  هذ�  ويعك�ض 

ملقّدمي �خلدمات بينما يجنِّبهم �خلو�ض يف �مل�شائل �ل�شعبة �ملتعلقة باإثبات �لقيمة �لن�شبية للموجود�ت 

�ملرهونة قبل تقدمي �خلدمات وبعده. ومبا �أن �لقيمة �ملعقولة للخدمات ت�شتند �إىل ح�شاب ميكن �لتحقق 

�إىل �أدنى حد من �لتكاليف �ملقرتنة باملطالبة  منه على نحو مقارن وعلني، فاإن هذ� �لنهج يقلل �أي�شاً 

باحلق. ولهذ� �ل�شبب، فهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 85(.

)ز( �أولوية حق �ملوّرد يف �ل�شرتد�د

107- يف بع�ض �لدول، يجيز �لقانون �إعطاء �ملوّرد �لذي يبيع موجود�ت ملمو�شة بائتمان غري م�شمون 

�مللمو�شة، يف غ�شون فرتة زمنية حمددة، يف حالة تق�شري  �ملوجود�ت  �مل�شرتي  ي�شرتد من  �أن  �حلق يف 

�مل�شرتي �أو عجزه عن ت�شديد ديونه. وعادة ما يطلق على هذ� �حلق ��شم "حق �ل�شرتد�د"، وعلى �لفرتة 
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�لزمنية �ملحددة ��شم "فرتة �ل�شرتد�د". وحق �ل�شرتد�د هذ� ميكن �أن ين�شاأ د�خل نطاق �لإع�شار وخارجه 

على �ل�شو�ء. و�إذ� بد�أت �إجر�ء�ت �إع�شار ب�شاأن �مل�شرتي كان على قانون �لإع�شار �ملنطبق �أن يقرر �حلد 

�لذي تقف عنده حقوق �ملطالبني بال�شرتد�د �أو تتاأثر على نحو �آخر )�نظر �لتو�شيات 39-51 من دليل 

�لأون�شيرت�ل لالإع�شار(.

�إذ� كان ينبغي �إعطاء �لأولوية حلق ��شرتد�د موجود�ت ملمو�شة  108- وهناك �شوؤ�ل هام مطروح هو 

حمّددة على �حلقوق �ل�شمانية �ملوجودة من قبل يف نف�ض �ملوجود�ت، �شو�ء يف �شياق �لإع�شار �أو خارجه. 

فيها  )مبا  �مل�شرتى  موجود�ت  كون  حال  يف  ينبغي،  كان  �إذ�  ما  هو  �ملطروح  فالت�شاوؤل  �أخرى  وبعبارة 

�ملوجود�ت �مللتم�ض ��شرتد�دها( خا�شعة حلق �شماين، �أن تعاد �ملوجود�ت �ملطالب با�شرتد�دها �إىل �لبائع 

خال�شة من هذ� �حلق �ل�شماين. ويف بع�ض �لدول يطبق حق �ل�شرتد�د باأثر رجعي، مبا يعيد �لبائع �إىل 

نف�ض �لو�شع �لذي كان عليه قبل �لبيع )�أي حيازة �ملوجود�ت �لتي مل تكن خا�شعة لأي حقوق �شمانية 

ل�شالح د�ئني �مل�شرتي(. وهذ� معناه �أنه يُنظر �إىل حق �ل�شرتد�د باعتباره حقاً ينبع من مبادئ قانون �لبيع 

�لعامة �ملق�شود بها خ�شي�شاً حماية �شغار �لبائعني عندما يخفق �مل�شرتي يف �أد�ء �لتز�ماته �ملناظرة. 

�إل �أن �ملوجود�ت تظل يف دول �أخرى خا�شعة للحقوق �ل�شمانية �لقائمة من قبل �رشيطة �أن ت�شبح تلك 

به.  يتمتع  �لذي  �ل�شرتد�د  �ملوّرد حق  �أن ميار�ض  قبل  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  �ل�شمانية  �حلقوق 

لو�  ويتمثل �ملربر �ملنطقي لهذ� �لنهج يف �أن حائزي هذه �حلقوق �ل�شمانية يكونون على �لأرجح قد َعوَّ

على تو�فر �ملوجود�ت �ملطلوب ��شرتد�دها عند تقدميهم �لئتمان. كما �أنه �إذ� �أعطيت حقوُق �ل�شرتد�د 

�لأولويَة يف هذه �حلالة فكثري�ً ما يكون رد ممويل �حتياز �ملخزون هو تخفي�ض مقد�ر �لئتمان �ملقدم 

للمانح "حت�شباً" ملطالبات �ل�شرتد�د �ملحتملة.

109- وعندما ت�شرتع �لدول نظاَم معامالت م�شمونة ع�رشياً من �لنوع �ملتوخى يف �لدليل، يكون �لبائع 

قادر�ً على حماية نف�شه باحل�شول على حق �شماين حيازي يف �ملوجود�ت، ومن ثم ميكن عادًة �أن تتحقق 

يو�شي  لذ�،  �ل�شرتد�د.  تعزيزها مبنح حقوق  �ملطلوب  �لعامة  �ل�شيا�شات  �أخرى معظم جو�نب  بو�شائل 

�لدليل باأل تعطى �لأولوية حلقوق �ل�شرتد�د على حق �شماين مناف�ض ما مل متاَر�ض قبل �أن ي�شبح حق 

�شماين مناف�ض نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 86(.

)ح( �أولوية �حلق �ل�شماين يف �مللحقات

�أخرى  ملمو�شة  ملوجود�ت  ملحقات  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  ت�شبح  �أن  �لأحيان، ميكن  من  كثري  110- يف 

حالة  يف  كما  منقولة  غري  كانت  �أم  بال�شيار�ت  �مللحقة  �لإطار�ت  حالة  يف  كما  منقولة  �أكانت  )�شو�ء 

�ل�شمعد�نات �أو �لأفر�ن �مللحقة باملباين(. ويف هذه �حلالت، ميكن يف �لغالب �أن ين�شب تنازع بني �حلقوق 

�ل�شمانية �ملن�شاأة يف �مللحقات و�حلقوق �ل�شمانية �ملن�شاأة يف �لأ�شياء �لتي �أ�شيفت �إليها هذه �مللحقات. 

وتر�عى �عتبار�ت خمتلفة تتعلق بال�شيا�شة �لعامة عند حتديد �لأولوية �لن�شبية لهذه �حلقوق �ل�شمانية 

عندما يتعلق �لأمر مبلحقات ممتلكات غري منقولة �أو ملحقات موجود�ت منقولة.

'1' �أولوية �حلق �ل�شماين يف ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة

111- يجب �أن يت�شمن �أي نظام معامالت م�شمونة، بقدر ما ي�شمح باإن�شاء حقوق �شمانية يف ملحقات 

ممتلكات غري منقولة )ح�شبما يو�شي به �لدليل؛ �نظر �لتو�شية 21(، �أي�شاً قو�عد حتكم �لأولوية �لن�شبية 



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  214

�إز�ء حائزي �حلقوق �ملتعلقة باملمتلكات غري  حلائز �حلق �ل�شماين يف ملحقات ممتلكات غري منقولة 

د�ع  دون  �لإخالل  تفادي  �لأولوية هذه هو  قو�عد  تر�عيه  �لذي  �لأول  و�لعتبار  �ل�شلة.  ذ�ت  �ملنقولة 

باملبادئ �لر��شخة لقانون �ملمتلكات غري �ملنقولة.

112- ويتعني �أن تعالج قو�عد �لأولوية هذه عدد�ً من �لنـز�عات �ملختلفة على �لأولوية. �أولها �لنـز�ع بني 

�حلق �ل�شماين يف ملحقات )�أو �أي حق �آخر يف ملحقات، مثل حق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر( �لذي ين�شاأ ويُجعل 

نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �ملمتلكات غري �ملنقولة وبني �حلق �ل�شماين يف ملحقات �لذي 

يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب نظام �ملعامالت �مل�شمونة �لذي يحكم �ملوجود�ت �ملنقولة. 

ومر�عاًة لقانون �ملمتلكات غري �ملنقولة، تُعطي معظم �لدول �لأولويَة يف هذه �حلالة للحق �لذي �أن�شئ 

وُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب قانون �ملمتلكات غري �ملنقولة. ولأجل �ملحافظة على موثوقية 

�شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، يتبنى �لدليل �أي�شاً هذ� �ملوقف )�نظر �لتو�شية 87(.

113- وقد ين�شاأ نوع ثاٍن من �لنـز�ع على �لأولوية عندما يكون هناك حق �شماين يف موجود�ت مرهونة، 

ت�شبح  و�إما  �لثالثة  �لأطر�ف  �ل�شماين جتاه  نفاذ �حلق  وقت  منقولة  ملمتلكات غري  ملحقات  �أنها  �إما 

ملحقات ملمتلكات غري منقولة فيما بعُد، يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيله يف �شجل �ملمتلكات 

�مللحقات وحق �شماين  �ل�شماين يف  �لأولوية بني �حلق  �لق�شية هي حتديد  تكون  فهنا  �ملنقولة.  غري 

)�أو حق �آخر، مثل حق �مل�شرتي �أو �ملوؤّجر( يف �ملمتلكات غري �ملنقولة ذ�ت �ل�شلة. ويف هذه �حلالت، 

تتخذ معظم �لدول موقفاً يقوم على حتديد �لأولوية ح�شب ترتيب ت�شجيل �حلقوق يف �شجل �ملمتلكات 

غري �ملنقولة. ومرة �أخرى، من �ملنطقي �ملحافظة على موثوقية �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، وهو �أي�شاً 

�لأ�شا�ض �ملنطقي �لذي ي�شتند �إليه �ملوقف �لذي يتبناه �لدليل )�نظر �لتو�شية 88(.

114- وهناك نوع ثالث من �لنـز�ع على �لأولوية ميكن �أن ين�شاأ بني حق �شماين حيازي يف موجود�ت 

مرهونة �أ�شبحت ملحقات ملمتلكات غري منقولة، وبني رهن يف �ملمتلكات غري �ملنقولة. ومن �أجل تعزيز 

متويل �حتياز �مللحقات، تقت�شي دول كثرية �أن تكون �لأولوية للحق �ل�شماين �حليازي، �رشيطة ت�شجيله يف 

�شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة يف غ�شون فرتة زمنية ق�شرية )20-30 يوماً مثاًل(، بعد ما ت�شبح �ملوجود�ت 

�ملرهونة ملحقات. ولهذ� �ل�شبب، يو�شي �لدليل باإعطاء �لأولوية للحق �ل�شماين �حليازي يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لتي ت�شبح ملحقات فيما بعد )�نظر �لتو�شية 184؛ ومبوجب �لتو�شية 195 ينطبق �ملبد�أ نف�شه 

�أي�شاً على �حلالت �لتي يتمتع فيها ممول �لحتياز يف �لنظام غري �لوحدوي بحق �لحتفاظ بامللكية �أو 

حق �لإيجار �لتمويلي(.

'2' �أولوية �حلق �ل�شماين يف ملحقات �ملوجود�ت �ملنقولة

موجود�ت  يف  �ل�شمانية  �حلقوق  ب�شاأن  �لأولوية  على  �لنـز�عات  من  �شتى  �أنو�ع  تثار  �أن  115- ميكن 

�أ�شبحت فيما بعد ملحقات ملوجود�ت منقولة. وميكن �أن يثار �أحد �أنو�ع �لنـز�ع على �لأولوية بني حقني 

�شمانيني �أو �أكرث يف موجود �أ�شبح فيما بعد ملحقا ملوجود منقول �آخر. وميكن �أن يثار نز�ع �آخر على 

�لأولوية بني حق �شماين يف موجود �أ�شبح فيما بعد ملحقا ملوجود منقول وحق �شماين يف �ملوجود �ملنقول 

ذي �ل�شلة �لذي �أ�شيفت �إليه �مللحقات، عندما يكون كال �حلقني قد �شجال يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام. ويف كل من هاتني �حلالتني، ميكن حتديد �لأولوية تبعاً ملبد�أ �لأولوية �لعام لأن �مللحقات، ك�شفة 

تلك  فينبغي، يف  �لنهج.  بهذ�  �لدليل  ويو�شي  �لأولوية.  �لتي حتدد  هي  لي�شت  �ملوجود�ت،  �إىل  تن�شب 
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�حلالت، حتديد �لأولوية ح�شب ترتيب �لت�شجيل �أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 76( 

با�شتثناء �حلالة �لتي يكون فيها �حلق �ل�شماين يف �مللحقات حقاً �شمانياً حيازياً )�نظر �لف�شل �لتا�شع 

ب�شاأن متويل �لحتياز(.

116- �إل �أن هناك حاجة �إىل قو�عد �أولوية خا�شة من �أجل �لتعامل مع ثالثة �أو�شاع تن�شاأ يف �حلالت 

�شجل  يف  ت�شجيله  مبقت�شى  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  نافذ�ً  ُجعل  قد  �ل�شماين  �حلق  فيها  يكون  �لتي 

تلك  �لأولوية يف مثل  �لنـز�ع على  �أول من  نوع  �مللكية. وهناك  �شهادة  ب�شاأنه يف  �لتاأ�شري  �أو  �ض  متخ�شّ

�حلالت ميكن �أن ين�شاأ بني حق �شماين يف موجود�ت �أ�شبحت ملحقات فيما بعد يف حني ُجعل هذ� 

�حلق �ل�شماين نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض �أو �لتاأ�شري يف �شهادة 

�مللكية وبني حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة ذ�ت �ل�شلة، ُقيِّد يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. ويف 

هذ� �لو�شع عادة ما تعطي �لدول �لأولوية للحق �لأ�شبق مر�عاًة لل�شيا�شات �لعامة �لتي توؤيد �حلفاظ 

على �شالمة �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة ونظم �لتاأ�شري يف �شهاد�ت �مللكية. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج )�نظر 

ين�شاأ بني حقني  �أن  �لأولوية ميكن  �لنـز�ع على  ثاٍن من  نوع  وثمة  )�أ((.  �لفرعية  �لفقرة  �لتو�شية 77، 

�شمانيني يف موجود�ت �أ�شبحت فيما بعد ملحقات ملوجود منقول و�حد �أو �أكرث عندما يُجعل كال �حلقني 

نافذين جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض �أو �لتاأ�شري يف �شهادة ملكية. وهناك 

بعد  فيما  �أ�شبحت  موجود�ت  �شماين يف  حق  بني  ين�شاأ  �أن  �لأولوية ميكن  على  �لنـز�ع  من  ثالث  نوع 

ملحقات وحق �شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة ذ�ت �ل�شلة �لتي �أ�شيفت �إليها �مللحقات عندما يُجعل كال 

�ض �أو �لتاأ�شري يف �شهادة �مللكية.  �حلقني نافذين جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل متخ�شِّ

ويف هاتني �حلالتني �لأخريتني حُتّدد �لأولوية ح�شب توقيت �إجر�ء هذ� �لت�شجيل �أو �لتاأ�شري. ومرًة �أخرى، 

وحفاظاً على �شالمة تلك �ل�شجالت، فهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 77، �لفقرة 

�لفرعية )ب( و�لتو�شية 89(.

 )ط(  �أولوية �حلق �ل�شماين يف كتلة �أو منتج، �مل�شتمد من حق �شماين يف موجود�ت جمهزة 

�أو ممزوجة

ة لتكون م�شنَّعة �أو حمّولة �أو ممزوجة مبوجود�ت ملمو�شة  117- كثري من �أنو�ع �ملوجود�ت �مللمو�شة معدَّ

�أخرى من نف�ض �لنوع. ومن هنا ميكن �أن تن�شاأ ثالثة �أنو�ع من �لنـز�عات على �لأولوية تتطلب قو�عد 

خا�شة. وهذه �لأنو�ع �لثالثة هي: )�أ( �لنـز�عات بني حقوق �شمانية ماأخوذة يف نف�ض مفرد�ت �ملوجود�ت 

ر؛ وزيت وزيت؛ وحبوب  ر و�شكَّ �مللمو�شة �لتي ت�شبح يف نهاية �ملطاف ممزوجة يف كتلة �أو منتج )مثاًل �شكَّ

نهاية  ت�شبح يف  ملمو�شة خمتلفة  موجود�ت  ماأخوذة يف  �شمانية  بني حقوق  �لنـز�عات  )ب(  وحبوب(؛ 

ر ودقيق، و�ألياف زجاجية ور�تنج بولي�شتري، وقما�ض و�أ�شباغ  �ملطاف جزء�ً من كتلة �أو منتج )مثاًل �ُشكَّ

يف �لن�شيج(؛ )ج( �لنـز�عات بني حق �شماين ماأخوذ �أ�شاًلً يف موجود�ت ملمو�شة منف�شلة وحق �شماين 

�أدناه  وترد  و�رش�ويل(.  وقما�ض  و�أثاث،  زجاجية  و�ألياف  وكعك،  �شكر  )مثاًل  �ملنتج  �أو  �لكتلة  ماأخوذ يف 

مناق�شة كل من هذه �لنـز�عات �ملمكنة. �إل �أنه جتدر مالحظة �أن �حلق �ل�شماين لن يقت�رش يف حالت 

عديدة على رهن �ملادة �خلام �لتي �شتمزج يف نهاية �ملطاف د�خل منتج �أو جزء من �ملوجود�ت �لقابلة 

لال�شتبد�ل �لتي �شتمزج د�خل كتلة؛ بل هو �شريهن �أي�شاً، كموجود�ت �آجلة )�نظر �لتو�شية 17(، �ملنتج 

�ل�شماين يف  �أولوية �حلق  �شتنتقل  �أ�شلية. ويف تلك �حلالت  و�لكتلة كلها كموجود�ت مرهونة  �مل�شنَّع 

جزء �لكتلة �أو �ملنتج �إىل كامل �لكتلة �أو �ملنتج، و�شتنطبق قاعدةُ �لأولويِة �لأ�شا�شيُة )�نظر �لتو�شية 76(. 
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 '1'  �أولوية �حلقوق �ل�شمانية يف نف�ض �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي تكون ممزوجة يف كتلة 

�أو منتج

118- تق�شي �لدول عادة باأن �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية �ملاأخوذة يف نف�ض �ملوجود�ت �مللمو�شة 

�لتي ت�شبح ممزوجة تظل قائمة يف �لكتلة �أو �ملنتج وحتتفظ جتاه بع�شها �لبع�ض بنف�ض �لأولوية �لتي 

كانت لها قبل مزجها. و�أ�شا�ض هذه �لقاعدة �ملنطقي هو �أن مزج موجود�ت ملمو�شة د�خل كتلة �أو منتج 

ل ينبغي �أن يوؤثر على حقوق �لد�ئنني �ملعنيني �لذين لهم حقوق �شمانية متناف�شة يف �ملوجود�ت �مللمو�شة 

للد�ئن  كان  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  وعلى  �لبع�ض.  بع�شها  هو جتاه  كما  و�شعها  يظل  �أن  وينبغي  �ملنف�شلة. 

�مل�شمون "�ألف" حق �شماين من �ملرتبة �لأوىل يف نفط قيمته 000 100 يورو وكان للد�ئن �مل�شمون "باء" 

حق �شماين من �ملرتبة �لثانية يف ذلك �لنفط، ظلت �أولوية �لد�ئنني �مل�شمونني "�ألف" و"باء" كما هي 

عندما ميزج �لنفط بنفط �آخر. وتكون �لنتيجة مماثلة يف حالة تناف�ض �حلقوق �ل�شمانية على طحني 

يخلط مبكونات �أخرى لتح�شري �لكعك. ويو�شي �لدليل بهذ� �ملبد�أ �أي�شا )�نظر �لتو�شية 90(. وبطبيعة 

�حلال، ل ميكن يف هذه �حلالت، �إحقاقاً لالإن�شاف بني �لد�ئنني �مل�شمونني كمجموعة و�حدة ود�ئنني 

م�شمونني �آخرين قد تكون لهم حقوق �شمانية يف موجود�ت �أخرى ت�شاهم يف �إفر�ز �لكتلة �أو �ملنتج، �أن 

يتجاوز �ملبلغ �لإجمايل �ملتاح للوفاء مبطالبات هوؤلء �لد�ئنني �مل�شمونني قيمة �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي 

رهنتها حقوقهم �ل�شمانية �ملناف�شة قبيل �أن ت�شبح تلك �ملوجود�ت ممزوجة يف �لكتلة �أو �ملنتج )�نظر 

�لتو�شية 22(. 

'2' �أولوية �حلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت ملمو�شة خمتلفة ت�شبح جزء� من كتلة

119- �لنوع �لثاين من �لتناف�ض على �لأولوية ين�شاأ بني حقوق �شمانية يف موجود�ت ملمو�شة خمتلفة 

ت�شبح يف نهاية �ملطاف جزء�ً من كتلة. وتتبع �لدول نهوجاً خمتلفة �إز�ء �لبت يف هذه �مل�شاألة، تبعاً للكيفية 

�لتي حتدد بها مدى ما للد�ئن �مل�شمون من حقوق يف �لكتلة. وقد �شبقت �لإ�شارة �إىل �أن معظم �لنظم 

�ملوجود�ت  ن�شبة  بنف�ض  �ملمتزجة  �ملوجود�ت  يف  �ل�شماين  باحلق  �ملطالبة  جو�ز  على  تن�ض  �لقانونية 

تبلغ  �إذ� ُمزج نفط مرهون  باأنه  �لنهج  �إجمايل مقد�ر �ملوجود�ت �ملمتزجة. ويق�شي هذ�  �إىل  �ملرهونة 

قيمته 000 100 يورو بنفط �آخر تبلغ قيمته 000 50 يورو د�خل �شهريج و�حد كان للد�ئن �مل�شمون 

�لذي ي�شبح فيه من �ل�رشوري  �لوقت  �ل�شهريج يف  تتبقى د�خل  �أي كمية نفط  ثلثي  حق �شماين يف 

�إنفاذ �حلق �ل�شماين. ومبا �أن �لدليل يتبنى �ملبد�أ �لعام �لقائل بوجوب حماية �حلقوق �ل�شمانية قدر 

�لإمكان فهو يو�شي بهذ� �لنهج. فينبغي �حلفاظ يف �ملوجود�ت �ملمزوجة على ما كان للحق �ل�شماين من 

�أولوية قبل �ملزج، وذلك بنف�ض �لن�شبة �لتي �شاهمت بها يف �لكتلة �ملوجود�ت �ملرهونة باحلق �ل�شماين 

و�ملوجود�ت غري �ملرهونة به )�نظر �لتو�شية 91(.

'3' �أولوية �حلق �ل�شماين يف موجود�ت ملمو�شة خمتلفة ت�شبح جزء�ً من منتج

جزء�ً  �ملطاف  نهاية  يف  �أ�شبحت  خمتلفة  ملمو�شة  موجود�ت  يف  �ل�شمانية  �حلقوق  ظلت  120- �إذ� 

من منتج قائمًة يف هذ� �ملنتج متثلت �لق�شية يف كيفية حتديد �لقيمة �لن�شبية للحقوق �لتي ميكن �أن 

للكيفية �لتي حتدد  �إز�ء �لبت يف هذه �مل�شاألة، تبعاً  يطالب بها كل د�ئن. وتتبع �لدول نهوجاً خمتلفة 

�مل�شمونني حق  �لد�ئنني  باإعطاء  �لدليل  ويو�شي  �ملنتج.  �مل�شمون من حقوق يف  للد�ئن  ما  بها مدى 

تقا�شم �لقيمة �لإجمالية �لق�شوى حلقوقهم �ل�شمانية يف �ملنتج ح�شب ن�شبة قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة 
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باحلقوق �ل�شمانية لكل منهم قبيل ت�شنيع جميع مكونات �ملنتج �أو دجمها يف �لقيمة يف ذلك �لوقت 

)�نظر �لتو�شية 22(. وبا�شتخد�م مثال �لكعك �إذ� كانت قيمة �ل�شكر وقت �ملزج 2 وقيمة �لدقيق 5 وقيمة 

�لكعك بعد َخبزه 8 ح�شل �لد�ئنان على 2 و5 على �لتو�يل؛ على �أّل يح�شل �أي من �لد�ئنني �مل�شمونني 

على �أكرث من مقد�ر �لتز�مه �مل�شمون. ويف �ملقابل، �إذ� كانت قيمة �ل�شكر 2 وقيمة �لدقيق 5 وقيمة 

�لكعك بعد خبزه 6 ح�شل �لد�ئنان على �ُشبَْعي وخم�شة �أ�شباع �ل�شتة، على �لتو�يل. ويف هذه �حلالة، 

يتكبد كل د�ئن �نخفا�شاً تنا�شبياً.

قبل  باأولويته  يطالب  �أن  �حلالت  من  �لأنو�ع  هذه  د�ئن يف  لأي  يحق  �أنه  ذلك  من  121- وي�شتنتج 

�لت�شنيع يف ح�شة �ملنتج �لنهائي �لتي متثل قيمة �جلزء �لذي �أخذ عليه �شماناً. ومعنى هذ� �أنه �إذ� 

كانت �ملطالبة �مل�شمونة لد�ئن م�شمون �أقل من قيمة �جلزء �لذي �شاهم به و�ملطالبة �مل�شمونة لد�ئن 

م�شمون �آخر �أكرب من قيمة �جلزء �لذي �شاهم به تعّذر على �لد�ئن �مل�شمون �لثاين �أن يطالب بحق 

�لأولوية يف فائ�ض �لقيمة �ملتولد عن ح�شة �لد�ئن �مل�شمون �لأول. وجتنباً لهذه �لقيود، يعمد كثري 

من �لد�ئنني �مل�شمونني، كما جاء يف �لفقرة 117 �أعاله، �إىل �شياغة �تفاقات �شمانية تن�ض على �أن 

نة لها فح�شب بل ت�شمل �أي�شاً �أي كتلة تُ�شنَّع �أو �أي  �ملوجود�ت �ملرهونة ل تقت�رش على �لأجز�ء �ملكوِّ

منتج يُ�شنَّع من هذه �لأجز�ء. غري �أن �لدول عادة ما تطبق، يف �حلالت �لتي ل يغطي فيها �لتفاق 

�مل�شمونني  �لد�ئنني  حقوق  لتحديد  �أعاله  �ملبينة  �لن�شبية  �لتقييم  �شيغة  �آجلة،  موجود�ت  �ل�شماين 

�لذين لهم حقوق �شمانية يف مكونات خمتلفة تدخل يف �شنع �لكتلة �أو �ملنتج. وهذ� �أي�شاً هو �لنهج 

�ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 91(.

 '4'  �أولوية �حلق �ل�شماين �ملاأخوذ �أ�شاًل يف موجود�ت ملمو�شًة �إز�ء حق �شماين يف كتلة 

�أو منتج

�لتناف�ض بني حقوق �شمانية يف  �أل وهو  �لدول ح�شمه،  يتعني على  �لتناف�ض  �آخر من  نوع  122- ثمة 

�ملنتج  �أو  نف�شها  �لكتلة  ماأخوذة يف  �أو منتج وحقوق �شمانية  كتلة  من  ت�شبح جزء�ً  موجود�ت ملمو�شة 

�لنـز�عات.  �لعادية ت�رشي على هذه  �لأولوية  �أن قو�عد  مفاده  �لدول موقفاً  تتخذ  نف�شه. وبوجه عام، 

ل ب�شاأن هذ� �حلق �إ�شعاٌر يف 1 كانون  فمثاًل �إذ� كان للد�ئن �مل�شمون "�ألف" حق �شماين يف �شكر و�ُشجِّ

ل ب�شاأن هذ� �حلق  �لثاين/ يناير، وكان للد�ئن �مل�شمون "باء" حق �شماين يف كعكات حالية و�آجلة و�ُشجِّ

بالقيد �ملن�شو�ض عليه  �إ�شعاٌر يف 1 �شباط/فرب�ير، كانت �لأولوية للد�ئن �مل�شمون "�ألف"، وذلك رهناً 

يف �لتو�شية 22، وهو �أن حقه �ل�شماين ينح�رش يف قيمة �ملوجود�ت قبيل �أن ت�شبح جزء�ً من �لكتلة �أو 

ل ب�شاأن هذ� �حلق �إ�شعاٌر يف   �ملنتج. ويف �ملقابل، �إذ� كان للد�ئن �مل�شمون "�ألف" حق �شماين يف �شكر و�ُشجِّ

1 �شباط/فرب�ير، وكان للد�ئن �مل�شمون "باء" حق �شماين يف كعكات حالية و�آجلة و�شجل ب�شاأن هذ� �حلق 

�إ�شعاٌر يف 1 كانون �لثاين/يناير، كانت �لأولوية للد�ئن �مل�شمون "باء".

123- غري �أن هناك ��شتثناًء و�حد�ً لهذ� �ملبد�أ ين�شاأ عندما يكون �لد�ئن �مل�شمون �لذي �أخذ �شماناً يف 

لَ �حتيازٍ )�نظر �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز(. ويف هذه �حلالت، عادة ما تعمد  نٍ مموِّ جزءٍ مكوِّ

�لدول، مت�شياً مع �لأ�شلوب �لعام �ملتبع يف معاملة ممويل �لحتياز، �إىل �إعطاء �حلق �ل�شماين �حليازي 

�أولوية على جميع �حلقوق �ل�شمانية يف �لكتلة �أو �ملنتج، بحيث متتد تلك �لأولوية �إىل �ملوجود�ت �لآجلة. 

وحفاظاً على نظام مت�شق ي�شجع على تو�فر �لئتمان لتمويل �حتياز �ملوجود�ت �مللمو�شة، يو�شي �لدليل 

�أي�شاً باعتماد هذ� �ملبد�أ )�نظر �لتو�شية 92(.
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'5' تاأثري �لت�شخم على تطبيق هذه �ملبادئ

د قيمة �حلق �ل�شماين يف موجود�ت  124- يف �شتى �لأو�شاع �لتي نوق�شت يف هذ� �لباب �لفرعي، حُتدَّ

�ملعامالت  لقانون  �لعامة  �ملبادئ  ومبوجب  فاأولً،  طر�ئق.  بثالث  منتج  �أو  كتلة  د�خل  ت�شبح ممتزجة 

�مل�شمونة، ل ميكن �ملطالبة بقيمة لهذ� �حلق تتجاوز مقد�ر �لدين �ملن�شو�ض عليه يف �لتفاق �لئتماين 

�لكتلة �ملمزوجة تتجاوز  �أو  �ملنتج �ملمزوج  �إجمايل قيمة  بن�شبة من  �مل�شمون. وثانياً، ل ميكن �ملطالبة 

ن�شبة م�شاهمة �ملوجود�ت �ملرهونة يف قيمة �ملنتج �أو �لكتلة. وثالثاً، ل ميكن �ملطالبة بقيمة تتجاوز قيمة 

�ملوجود�ت �ملرهونة وقت دجمها د�خل �لكتلة �أو �ملنتج. �إل �أن هناك ��شتثناء و�حد�ً لهذه �لقاعدة ميكن 

 �إجر�وؤه عند حـــدوث ت�شخــم. فمــثاًل قد يكـــون هناك حق �شمـــاين يف نفط ي�شـــمن جزئيـــاً �لتـــز�ماً قــــدره

تبلغ  بينما قد  يورو  قبيـــل مزجـــه مبا�شـــرة 000 80  �لنفـــط  تكون قيمة  يورو يف حني قد   100 000

�لن�شبة �ملئوية للموجود�ت �ملرهونة يف �لكل �ملمزوج 33 يف �ملائة. فاإذ� بيع �لنفط �ملمزوج تدريجياً بحيث 

ل يتبقى �شوى 50 يف �ملائة من �لقيمة �لإجمالية حتددت، مبوجب �ملبادئ �لتي نوق�شت للتو، �لقيمة 

�لق�شوى للحق �ل�شماين بن�شبة 50 يف �ملائة من �لـ000 80 يورو )�أي 000 40 يورو(. لكن �إذ� حدث �أن 

ت�شاعف �شعر �لنفط يف تلك �لأثناء ثالث مر�ت وجب �إعطـــــاء �لد�ئن �مل�شـــــمون حَق �ملطـــــالبة مبا 

ع�شى �لنفط ميلكه من قيمة مت�شخمة ما د�مت هذه �لقيمة ل تتجاوز �حل�شة �لبالغة ن�شبتها 33 يف 

�ملائة من قيمة �لنفط �ملمزوج كله. وهذ� معناه �أن �لقيمة �لق�شوى للحق �ل�شماين �شتبلغ يف هذه �حلالة 

�إما 000 100 يورو و�إما 000 120 )000 40 يورو م�رشوباً يف 3( �أيهما �أقل. 

6-  نطاق قو�عد �لأولوية وتف�شريها

)�أ( عدم �لعتد�د بالعلم بوجود حق �شماين

125- من �ل�شمات �لرئي�شية لأي نظام معامالت م�شمونة ع�رشي �أنه يحدد �لأولوية، ب�رشف �لنظر عن 

�لأ�شا�ض �ملعتمد يف حتديدها، بناًء على وقائع مو�شوعية )مثل ت�شجيل �إ�شعار �أو حيازة �أو �تفاق �شيطرة 

�أو تاأ�شري يف �شهادة ملكية(. وحتى يكفل نظام �لأولوية تو�فر عن�رش �لتيقن يتحتم �أن ت�شكل هذه �لوقائُع 

ثَت  َحدَّ �لتي  �لدول  معظم  �أن يف  �ل�شبب جند  ولهذ�  �لأولوية.  لتحديد  �حل�رشيَة  �لو�شائَل  �ملو�شوعيُة 

نظامها �ملعني باحلقوق �ل�شمانية يكون ترتيب �لأولوية، ح�شبما يحدده مثاًل تاريُخ ت�شجيل �لإ�شعار �أو 

حيازة �لد�ئن، هو �ملنطبق حتى لو �حتاز د�ئن لحق �أو مطالب مناف�ض �آخر لحق حقوقه وهو على علم 

بوجود حق �شماين مل يكن حينئذ م�شّجاًل �أو نافذ�ً على �أي نحو �آخر جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

126- وي�شتند �أ�شا�ض هذه �لقاعدة �ملنطقي �إىل �فرت��ض مفاده �أنه كثري�ً ما ي�شعب �إثبات �أن �ل�شخ�ض 

كان على علم بو�قعة معّينة يف وقت معنّي. وهذ� ي�شح، بوجه خا�ض، يف حالة �ل�رشكات �أو �لكيانات 

�لقانونية �لأخرى �لتي لديها موظفون كثريون. فقو�عد �لأولوية �ملعتمدة على �لعلم �لذ�تي، �أي غري 

�أولوية  رتبة  �لتيقن من  يقلل من درجة  �لنـز�عات؛ مما  ت�شوية  تعقيد  �أمام  �ملجال  تف�شح  �ملو�شوعي، 

�لد�ئنني �مل�شمونني، ويحّد بالتايل من كفاءة �لنظام وفعاليته. وقد يبدو غريباً �أن تعطى �لأولوية لد�ئن 

يعلم بوجود حق �شماين �شبق �أن �أن�شاأه �ملانح غري �أن تاأ�شي�ض �لأولوية على ترتيب �أحد�ث قابلة للتحقق 

�لعلني منها، يقوم �لد�ئن من خاللها باإنفاذ حقوقه جتاه �لأطر�ف �لثالثة، لهَو �أمٌر يكفل تو�فر عن�رش 

�لتيقن يف �لعالقات بني �ملطالبني �ملناف�شني �ملحتملني. وهذ� �لعتبار يوؤيد �لتو�شية �لو�ردة يف �لدليل 

بعدم �لعتد�د يف حتديد �لأولوية مبجرد �لعلم بوجود حق �شماين )�نظر �لتو�شية 93(.
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تنتهك  معّينة  معاملة  باأن  و�لعلم  �شماين  وجود حق  �لعلم مبجرد  بني  �لتمييز  يلزم  ذلك،  127- ومع 

حقوَق �لد�ئن �مل�شمون. فعلم �مل�شرتي، مثاًل، بوجود حق �شماين م�شجل �أو غري م�شجل ل يخل بنظام 

�لأولوية �ملقررة للحقوق �ل�شمانية �لتي �ُشّجل من �أجلها �إ�شعار ��شتناد� �إىل �لو�قعة �ملو�شوعية �ملتمثلة 

يف ت�شجيل �لإ�شعار. وعلى نقي�ض ذلك، �إذ� علم �مل�شرتي �أي�شا �أن �ملوجود�ت �لتي �حتازها يجري بيعها 

�نتهاكاً لل�رشوط �ملحددة يف �تفاق �شماين )مثل فر�ض حظر على حق �ملانح يف بيع موجود�ت مرهونة( 

كان هناك �حتمال كبري لأن ترتتب على ذلك �آثار قانونية كبرية )�نظر �لفقرة 68 �أعاله ب�شاأن �حتياز حق 

�لتو�شية 81، و�لتو�شية 102، �لفقرة  ملكية �ملوجود�ت �خلا�شعة حلقوق �شمانية قائمة؛ و�نظر �أي�شاً 

�لفرعية )ب( و�لتو�شيتني 105 و106(. يُ�شاف �إىل ذلك �حتمال وقوع عو�قب �أخرى ت�شتند �إىل قانون 

ل �حتيالً. �آخر غري قانون �ملعامالت �مل�شمونة �إذ� كان �لبيع ي�شكِّ

)ب( حرية �لتعاقد فيما يتعلق بالأولوية: �إنز�ل مرتبة �حلق

لها �لأطر�ف �ملتاأثرة حتديد�ً.  128- يقرر نظام �لأولوية يف معظم �لدول �لقو�عد �لتي تنطبق ما مل تعدِّ

وبعبارة �أخرى، تق�شي معظم �لدول باأنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يقوم يف �أي وقت، �إما من جانب 

�أو  حايل  مناف�ض  مطالٍب  حِق  ل�شالح  �ل�شماين  حقه  �أولوية  رتبة  باإنز�ل  �تفاق،  مبوجب  و�إما  و�حد 

لحق. فعلى �شبيل �ملثال، يجوز �أن يو�فق �ملقر�ض "�ألف"، �لذي بحوزته حق �شماين ذو �أولوية �أوىل يف 

جميع موجود�ت �ملانح �حلالية و�ملحتازة لحقاً، على �ل�شماح للمانح باأن يعطي حقاً �شمانياً ذ� �أولوية 

للمانح �حل�شول على  يت�شنى  لكي  "باء"  �ملقر�ض  �إىل  معد�ت(  قطعة  )مثل  معّينة  موجود�ت  �أوىل يف 

متويل �إ�شايف من �ملقر�ض باء ��شتناد�ً �إىل قيمة تلك �ملوجود�ت. و�لعرت�ف ب�شحة �إنز�ل رتبة �أولوية 

�حلقوق �ل�شمانية يج�ّشد �شيا�شة عامة ر��شخة )�نظر، مثاًل، �ملادة 25 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة 

�مل�شتحقات(. و�ت�شاقاً مع �لعرت�ف �لو��شع �لنطاق بجدوى �تفاقات �إنز�ل رتبة �لأولوية، يو�شي �لدليل 

بال�شماح بها )�نظر �لتو�شية 94(.

129- غري �أن �إنز�ل رتبة �لأولوية ل ميكن �أن مي�ض حقوق �أي مطالب مناف�ض دون ر�شاه. فال ميكن 

�أن يوؤثر �تفاق �إنز�ل رتبة �لأولوية �شلباً على �أولوية �أي د�ئن م�شمون لي�ض طرفاً يف ذلك �لتفاق. وهذ� 

يعني �أن �إنز�ل رتبة �لأولوية، يف �لدول �لتي تلزم �لد�ئنني باأن يذكرو� يف �لإ�شعار �مل�شجل �ملبلَغ �لأق�شى 

�لذي ُمنح من �أجله حٌق �شماين )�نظر من �لتو�شية 57، �لفقرة �لفرعية )د((، ينح�رش يف �لقيمة �ملذكورة 

للحق �لأعلى رتبًة. وعليه، �إذ� ح�رش �ملقر�ض "�ألف"، مثاًل، حقه �ل�شماين يف مبلغ مقد�ره 000 100 

يورو وكـــان للمقر�ض "باء" حق �شماين مقد�ره 000 50 يورو يف حني كان للمقـــر�ض "جيم" حق �شــماين 

�أولويته ل�شالح �ملقر�ض جيم  �إنز�ل رتبة  �ملو�فقة على  "�ألف"  مقد�ره 000 200 يورو تعّذرت على �ملقر�ض 

بحيث يت�شنى للمقر�ض "جيم" �ملطالبة باأكرث من 000 100 يورو على �عتبار �أن له �لأولوية على �ملقر�ض "باء".

130- وغر�ض �تفاق �إنز�ل رتبة �لأولوية هو �ل�شماح للد�ئنني �مل�شمونني بالتفاق فيما بينهم على �أجنع 

�لتوزيعات  �لتامة من هذه  �ل�شتفادة  �أجل  �ملرهونة. ومن  �ملوجود�ت  لأولوية حقوقهم يف  يرونه  توزيع 

�لر�شائية يلزم �أن تظل �لأولويُة �ملمنوحة مبوجب �تفاق �إنز�ل رتبة �لأولوية �شاريًة يف �شياق �إجر�ء�ت 

�لإع�شار مثل هذ� �حلكم. وقد يكون من  يت�شمن نظام  �لق�شائية،  �لوليات  �ملانح. ويف بع�ض  �إع�شار 

�ل�رشوري، يف وليات ق�شائية �أخرى، تعديل قو�نني �لإع�شار لتمكني �ملحاكم من �إنفاذ �تفاقات �إنز�ل 

رتبة �لأولوية ولتمكني ممثلي �لإع�شار من معاجلة �لنـز�عات على �لأولوية �لتي تن�شب فيما بني �لأطر�ف 

يف �تفاقات �إنز�ل رتبة �لأولوية دون �حتمال حتميلهم �أي م�شوؤولية يف هذ� �ل�شدد )�نظر �لف�شل �لثاين 

ع�رش ب�شاأن �أثر �لإع�شار على �حلق �ل�شماين، �لفقرة 63 و�لتو�شية 240(.
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131- ول يعني �إنز�ل رتبة �أولوية �حلقوق �ل�شمانية وغريها من حقوق �مللكية يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

�ل�شابقة للتق�شري. فهذ� �لأمر مرتوك لقانون �للتز�مات �لعام. وقبل حدوث  �أولوية �ملدفوعات  �إنز�ل 

�لتق�شري، وما د�م �ملانح م�شتمر�ً يف �شد�د �لقر�ض �أو �أي �ئتمان �آخر ح�شل عليه، لي�ض من �ملعتاد �أن 

يحق للد�ئن �مل�شمون �إنفاذ حقه �ل�شماين ول يعتد بالأولوية هنا. ومعنى هذ� �أنه ل مُينع �ملانح من �شد�د 

�لتز�ماته �مل�شمونة بحقوق �شمانية �أدنى �أولويًة، ما د�م �لأمر لي�ض فيه �حتيال وما د�م �ملانح و�لد�ئن 

�مل�شمون مل يتفقا على خالف ذلك.

)ج( �أثر ��شتمر�ر �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �لأولوية

�لنفاذ  )مثاًل،  طريقة  من  باأكرث  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  �شماين  حق  نفاذ  يجوز حتقيق  132- عندما 

�لتلقائي، �أو بو��شطة �لت�شجيل �أو �حليازة �أو �ل�شيطرة �أو �لتاأ�شري يف �شهادة ملكية( يُطرح ت�شاوؤٌل عما 

�إذ� كان ينبغي �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون �لذي �أر�شى �أولوية حقه �ل�شماين يف �لبد�ية ��شتناد�ً �إىل طريقة 

من تلك �لطر�ئق بال�شتعا�شة عنها بطريقة بديلة �أخرى دون �أن يفقد �أولويته �لأ�شلية. ول ت�شمح بع�ض 

�لدول للد�ئنني �مل�شمونني بتغيري �لو�شائل �لتي حققو� بها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وتبعاً لذلك ل 

ميكن يف هذه �لدول �أن يحتفظ �لد�ئن باأولويته بعد هذ� �لتغيري. فمثاًل �إذ� قام �لد�ئن بت�شجيل �إ�شعار 

يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف �ليوم 1، وح�شل يف �ليوم 10 على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة ثم 

�ألغى �لت�شجيل يف �ليوم 20، فاإن �لوقت �ملعتد به لإر�شاء �لأولوية يف تلك �لدول ي�شبح، من ذلك �حلني 

ف�شاعد�ً، هو �ليوم 10 ل �ليوم 1.

133- ويف دول �أخرى ميكن �لحتفاظ بالأولوية حتى بعد تغيري �لطريقة �لتي يتحقق بها �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. ويتوقف مدى �لحتفاظ بالأولوية على �لطريقة �لتي تتكامل بها خمتلف طر�ئق حتقيق 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�ملبد�أ �ملعمول به يف �لدول �لتي ت�شمح بتغيري طريقة حتقيق �لنفاذ جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة هو �أن �حلق �ل�شماين ل يفقد �أولويته ما د�م مل ياأت على �حلق �ل�شماين وقت مل يكن 

فيه غرَي نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فعلى �شبيل �ملثال، �إذ� �أ�شبح حق �شماين يف موجود�ت نافذ�ً �أوَل 

�لأمر باحليازة ثم �شجل �لد�ئن �مل�شمون فيما بعُد �إ�شعار�ً باحلق �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام وَردَّ �حليازةَ �إىل �ملانح، ظل �حلق �ل�شماين نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة وعاد تاريخ �لأولوية �إىل 

وقت �حل�شول على �حليازة �أوَل �لأمر )ما د�م �لت�شجيل �شابقاً لتنازل �لد�ئن عن �حليازة(. غري �أنه �إذ� 

�شجل �لد�ئن �مل�شمون �لإ�شعار بعد تنازله عن حيازة �ملوجود�ت عاد تاريخ بد�ية �أولوية �حلق �ل�شماين 

�إىل �لوقت �لذي �شجل فيه �لد�ئن �مل�شمون �لإ�شعار. وتت�شم �لقو�عد �لتي تن�ض على ��شتمر�رية �لأولوية 

باأهمية خا�شة يف �حلالت �لتي يتحقق فيها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أوَل �لأمر عن طريق �حليازة 

لأن �ملانح مل ي�شرتط ��شتخد�م �ملوجود �ملرهون و�إمنا �حتاج �ملانح فيما بعد، يف حالت �رشيان �لرتتيبات 

�لئتمانية، �إىل ��شتخد�م �ملوجود يف عمله فاأعيد �إليه ذلك �ملوجود. و�ت�شاقاً مع تو�شيات �لدليل ب�شاأن 

��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شيتني 46 و47(، يو�شي �لدليل، بغر�ض تطبيق قو�عد 

�لأولوية �لزمنية �ملو�شى بها يف �لدليل، بالحتفاظ بالأولوية بغ�ض �لنظر عن تغيري �لطريقة �لتي حتدد 

بها )�نظر �لتو�شيتني 95 و96(.

134- وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لقاعدة �ل�شالفة �لذكر ل ت�رشي �إل يف �حلالت �لتي تطبق فيها قو�عُد 

�لأولويِة �لزمنيُة لتحديد �لأولوية، ول ت�رشي يف �حلالت �لتي تطبق فيها �لقو�عُد غريُ �لزمنية. ويف هذه 
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�حلالة �لأخرية يوؤثر تغيري طريقة �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �أولوية �حلق �ل�شماين حتى لو ��شتمر 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. فمثاًل �إذ� �شجل حائُز �شٍك قابٍل للتد�ول �إ�شعار�ً بحق �شماين يف �ل�شك 

قبل تنازله عن حيازته ل يكون جمرد �لت�شجيل كافياً لالحتفاظ بالأولوية �خلا�شة �ملقرتنة بحيازة �ل�شك. 

و�إذ� حدث �أن �شجل د�ئن م�شمون ثاٍن �إ�شعار�ً قبل �أن ي�شجل �لد�ئن �مل�شمون �ملتنازل عن �حليازة �إ�شعاره، 

ذهبت �لأولوية �إىل �لد�ئن �مل�شمون �لثاين ��شتناد�َ �إىل �أنه كان �لأ�شبَق ت�شجياًل )�نظر �لفقرة 101(. وعلى 

غر�ر ذلك، �إذ� قام د�ئن م�شمون لـه �ل�شيطرة على حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف بت�شجيل 

�إ�شعار بحقه �ل�شماين ثم تنازل عن هذه �ل�شيطرة ُفِقدت �لأولويُة �خلا�شة �ملقرتنة بال�شيطرة. و�إذ� حدث 

�أن كان د�ئن م�شمون �آخر قد �شجل �إ�شعار�ً يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام قبل �أخذ �لد�ئن �لأول زمام 

�ل�شيطرة ذهبت �لأولوية �إىل هذ� �لد�ئن �مل�شمون �لآخر، مبجرد �لتنازل عن �ل�شيطرة، ��شتناد�ً �إىل �أنه 

كان �لأ�شبَق ت�شجياًل )�نظر �لتو�شية 103(.

)د( نطاق �لأولوية: �للتز�مات �مل�رشوطة و�لآجلة

�ل�شابقة م�شاألة قدرة �حلق �ل�شماين، يف نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية،   135- تناولت �لف�شول 

ل على �شمان �للتز�مات �لقائمة وقت �إن�شاء �حلق �ل�شماين فح�شب بل �أي�شاً على �شمان �للتز�مات 

�مل�رشوطة و�لآجلة )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �لدليل، �لفقرة 12 و�لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين، �لفقرتني 41 و42؛ و�نظر �أي�شاً �لتو�شية 16(. وتن�ض معظم �لدول على �أن �حلق �ل�شماين 

�لأ�شلي ي�شمل �أ�شل �لدين و�لفائدة على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتفاق، وكذلك �أي ر�شوم وتكاليف 

مرتبطة بتح�شيل �ل�شد�د. 

�مل�شتقبل  �إ�شافية يف  �أمو�لً  �ملقر�شون  فيها  م  يقدِّ �لتي  ب�شاأن �حلالت  �لدول  136- وتتفاوت مو�قف 

مبوجب ترتيبات �ئتمانية )وهو ما ي�شار �إليه �أحياناً ب "�ل�شلف �لآجلة"( و�حلالت �لتي ت�شمل �لتز�مات 

طارئة و�آجلة وم�رشوطة. فبع�ض �لدول تعطي للحقوق �ل�شمانية �لتي ت�شمن �شد�د �للتز�مات �لآجلة 

على  �لأ�شلي،  �مل�شمون  �للتز�م  يخ�ض  فيما  �ل�شماين  للحق  تعطيها  �لتي  �لأولوية  نف�ض  و�مل�رشوطة 

�أن تكون �للتز�مات �لآجلة و�مل�رشوطة قابلة للتحديد �شو�ء من حيث �لنوع �أو من حيث �ملقد�ر. فعلى 

�ئتمــاين ل  �ل�شلف �لآجلة يف نطاق مبلغ  �أن يقت�رش �ل�شمان على  �شبيل �ملثال قد ين�ض �لتفاق على 

يتــجاوز 000 100 يورو. ويف دول �أخرى، ميكن �أن ميتد �حلق �ل�شماين �إىل جميع �للتز�مات �لنقدية 

وغري �لنقدية �مل�شتحقة للد�ئن �مل�شمون �أياً كان نوعها ومقد�رها ما د�م �لتفاق ين�ض على ذلك. ويف 

هذه �لدول تكون للحقوق �ل�شمانية، �لتي ت�شمن �شد�د �للتز�مات �لآجلة و�مل�رشوطة مبوجب �لتفاق 

�ل�شماين، نف�ض �لأولوية �لتي يحظى بها �حلق �ل�شماين بخ�شو�ض �للتز�م �مل�شمون �لأ�شلي.

137- و�لنتيجة �لعملية للنهج �لأخري هي �طمئنان �لد�ئن �مل�شمون، وقت تعهده بتقدمي �لئتمان، �إىل 

�أن �أولوية حقه �ل�شماين لن تقت�رش على �لئتمان �لذي يقدمه وقت �إبر�م �لتفاق �ل�شماين، بل �شت�شمل 

�أي�شاً: )�أ( �للتز�مات �لتي �شتن�شاأ لحقاً مبوجب �رشوط �لتفاق �ل�شماين )مثل �ل�شلف �لآجلة �ملقّدمة 

��شتيفاء  فعلية عند  �لتز�مات  ت�شبح  �لتي  �مل�رشوطة  �للتز�مات  )ب(  متجدد(؛  �ئتماين  �تفاق  مبوجب 

�ل�رشط )مثل �للتز�مات �لتي ت�شبح و�جبة �ل�شد�د للطرف �مل�شمون مبقت�شى كفالة(. ففي حالة وجود 

ت�شهيل �ئتماين متجدد، مثاًل، يو�فق �ملقر�ض مبقت�شاه يف �ليوم 1 على �أن يقّدم �إىل �ملانح، من حني �إىل 

�آخر طيلة مدة �لئتمان �لتي تبلغ عاماً و�حد�ً، �شلفاً م�شمونًة بحق �شماين يف موجود�ت �ملانح، تكون 
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للحق �ل�شماين نف�ض �لأولوية بالن�شبة جلميع �ل�شلف �ملقّدمة بغ�ض �لنظر عما �إذ� كانت قد قّدمت يف 

�ليوم 1 �أو يف �ليوم 35 �أو يف �ليوم 265.

138- �أما يف حالة تقدمي �ئتمان لتمكني �ملانح من �رش�ء موجود�ت ملمو�شة �أو خدمات على �أق�شاط 

موزعة على مدى فرتة من �لزمن، فاإن هذ� �لنهج يوؤدي �إىل معاملة �ملطالبة برمتها باعتبارها ن�شاأت وقت 

�إبر�م عقد �رش�ء �ملوجود�ت �مللمو�شة �أو �خلدمات ل وقت ت�شليم كل دفعة من دفعات �ملوجود�ت �مللمو�شة 

�أو وقت تقدمي �خلدمات. ومن �أُ�ش�ض هذ� �لنهج �ملنطقية �أنه �أكرث �لنهوج فعالية من حيث �لتكلفة لأنه 

يغني �لد�ئن �مل�شمون عن �حلاجة �إىل حتديد �لأولوية يف كل مرة يقّدم فيها �ئتماناً، وهو حتديد ي�شتلزم 

�تفاقات  وتنفيذ  �آخرين  د�ئنني  جانب  من  جديدة  ت�شجيالت  عن  �إ�شافية  بحث  بعمليات  �لقيام  عادة 

�إ�شافية و�إجر�ء ت�شجيالت �إ�شافية ب�شاأن مبالغ �ئتمانية مقدمة يف وقت لحق لإن�شاء �حلق �ل�شماين. 

ل دوما و�أبد� على �ملانح مبا�رشة �أو جُت�شد  ونظر�ً �إىل �أن �لتكاليف �ملقرتنة بهذه �خلطو�ت �لإ�شافية حُتمَّ

�أن يخف�ض تكلفة �لدين بالن�شبة للمانح. و�لأ�شا�ض �ملنطقي  �إلغاءها ميكن  يف زيادة �شعر �لفائدة، فاإن 

�أدنى حد من �حتمال تعر�ض �ملانح لحتمال �نقطاع حق �شماين،  �إىل  �أنه يقلل  �لآخر لهذ� �لنهج هو 

ي�شمن �شد�د مقد�ر �لئتمان، ح�شل عليه لحقاً مبوجب �لتفاق �ل�شماين، �إذ� قرر �لد�ئن �مل�شمون �أن 

هذ� �حلق �ل�شماين لي�شت له نف�ض �لأولوية �لتي تكون له فيما يتعلق بالئتمان �لأ�شلي. ولهذه �لأ�شباب، 

للحق  �لأ�شلية  بالأولوية  �ل�شماين،  �حلق  ي�شمنها  قد  �آجلة  �لتز�مات  لأي  يُحتَفظ  �أن  �لدليل  يو�شي 

�ل�شماين �لذي ي�شمن �لتز�ما حاليا )�نظر �لتو�شية 97(.

139- غري �أن قو�عد �لأولوية �ملذكورة ميكن �أن تخ�شع لقيدين حمتملني: فاأولً �شبق �أن قيل �إن �لأولوية، 

يف بع�ض �لدول �لتي متتد فيها �أولوية �حلق �ل�شماين �إىل �للتز�مات �لآجلة، تقت�رش على مبلغ �أق�شى 

حمدد يف �لإ�شعار �مل�شجل يف �شجل عام ب�شاأن �حلق �ل�شماين. و�لأ�شا�ض �ملنطقي لهذ� �لنهج هو �أنه قد 

ي�شجع على توفري متويل منخف�ض �لرتبة بت�شجيع د�ئنني حمتملني �أدنى رتبة على تقدمي �ئتمانات �عتماد�ً 

على �لقيمة �ملتبقية للموجود�ت �ملرهونة )مثاًل، قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي تتجاوز �ملبلغ �لأق�شى 

�مل�شمون باحلق �ل�شماين �لأعلى رتبة �مل�شار �إليه يف �لإ�شعار �مل�شجل( ما د�م �لد�ئن �ملحتمل قادر�ً على 

�لتحقق بنف�شه من وجود قيمة متبقية كافية )�نظر �لتو�شية 98(. ول تاأخذ دول �أخرى بهذ� �لنهج على 

�أ�شا�ض �أنه قد ي�شّجع �لد�ئنني �مل�شمونني على ت�شخيم �ملبلغ �ملذكور يف �لإ�شعار �مل�شّجل لي�شمل مقد�ر�ً 

�أكرب من �ملتوخى وقت �إبر�م �لتفاق �ل�شماين بحيث ي�شتوعب ما ع�شاه يحدث لحقاً من متديد�ت غري 

متوقعة لالئتمان )�نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل، �لفقر�ت 92-97؛ و�نظر �أي�شاً �لتو�شية 57، 

�لفقرة �لفرعية )د((.

140- وثانياً، يقر �لدليل باأنه ينبغي يف بع�ض �لظروف �أل يتاح للد�ئن �مل�شمون �لتم�شك باأولوية حقه 

�ل�شماين فيما يتعلق بالتز�مات �آجلة جتاه د�ئن ح�شل على حكم ق�شائي �أو على �أمر موؤقت من �ملحكمة 

�شد �ملانح و�تخذ خطو�ت لإنفاذ �حلكم على �ملوجود�ت �ملرهونة )�نظر �لتو�شيتني 84 و97(.

)ه( تطبيق قو�عد �لأولوية على �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لآجلة

�لثاين  )�لف�شل  �ل�شماين  �حلق  �إن�شاء  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل  يف  �لتف�شيل  من  141- نوق�شت مبزيد 

ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 51-55( م�شاألة �أن بع�ض �لـــــدول جتيز �إن�شاء حق �شماين يف 

)كامل�شتــحقات  م�شـــتقباًل  تن�شـــاأ  قد  �أو  مثاًل(  )كاملخزون،  �مل�شتقبل  �ملانح يف  يحتازها  قد  موجود�ت 
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�أو �ملنتجات �ملزمع ت�شنيعها م�شتقباًل(. وي�شار �أحياناً �إىل �لفئة �لأوىل من هذه �ملوجود�ت مب�شطلح 

"�ملوجود�ت �ملحتازة لحقاً" يف حني ي�شار �أحياناً �إىل �لفئة �لثانية منها مب�شطلح "�ملوجود�ت �لآجلة". 
للدللــــة على كلتا فئتي �ملوجود�ت. ويف �لدول  ويف �لدليل، ي�شتخدم م�شطلح "�ملوجــــود�ت �لآجلة" 

�لتي ت�شمح باإن�شاء حقوق �شمانية يف موجود�ت �آجلة، يتم �حل�شول تلقائيا وقتئذ على حق �شماين 

��شرت�ط  دون  عليها،  للتعرف  كاٍف  �لآجلة  �ملوجود�ت  و�شف  �أن  �فرت��ض  على  �ملوجود�ت،  تلك  يف 

ونتيجــــة  �ملانح.  فيه  يحـــــتازها  �أو  �ملوجود�ت  فيه  تن�شاأ  �لذي  �لوقت  تُتَّخذ يف  �إ�شافية  �أي خطو�ت 

لــــذلك تكون �لتكاليف �ملرتبطة باإن�شاء �حلق �ل�شـــماين �أقل ما ميكن، كما تتحقق توقعاُت �لأطر�ف 

�ملعنية. وهذ� �أمر �شــــديد �لأهمية بالن�شبة للمخــــزون �لذي يُحتاز با�شتمر�ر لكي يعاد بيعه، وبالن�شبة 

ل وتتوّلد با�شتمر�ر، وبالن�شــــبة للمعد�ت �لتي ت�شتــــبدل دورياً يف �إطــــار �ل�شــري  �شَّ للم�شتحقات �لتي حُتَ

�ملعتاد لأعمال �ملانح. 

كان  �إذ�  �لت�شاوؤل عما  يثري  �لآجلة  �ملوجود�ت  �ل�شماين يف  للحق  �لتلقائي  بالإن�شاء  142- و�لعرت�ف 

�أ�شبح فيه  �لذي  �لوقت  �أو  �ل�شماين  �ُشّجل فيه �حلق  �لذي  �لوقت  �لأولوية منذ  تاريخ  يبد�أ  �أن  ينبغي 

نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو �لوقت �لذي �حتاز فيه �ملانح تلك �ملوجود�ت. وتتفاوت �لدول يف �أ�شاليب 

معاجلة هذه �مل�شاألة. فبع�ض �لدول تّتبع نهجا مييز بني �حلالت بح�شب طبيعة �لد�ئن �ملناف�ض على 

�لأولوية. ففي هذه �لدول يبد�أ تاريخ �لأولوية منذ تاريخ �لت�شجيل �أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالن�شبة 

ل�شائر �لد�ئنني �مل�شمونني �لر�شائيني، ومنذ تاريخ ن�شاأة �ملوجود�ت �أو �حتياز �ملانح لها بالن�شبة جلميع 

�ملطالبني �ملناف�شني �لآخرين. ويف دول �أخرى، حتدد �لأولوية فيما يتعلق بجميع �ملوجود�ت �لآجلة وجتاه 

جميع �ملطالبني �ملناف�شني بالرجوع �إىل تاريخ �إن�شاء �لأولوية �لبتد�ئي.

�لئتمان  تو�فر  ت�شجيع  وكفاءة من حيث  فعالية  �أكرث  �لنهوج  ثاين هذه  �أن  �ملقبول عموماً  143- ومن 

�مل�شمون. لذ�، عادًة ما تق�شي نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية باأن متتد �أولوية �حلق �ل�شماين، يف 

هذه �حلالت، �إىل جميع �ملوجود�ت �ملرهونة �مل�شمولة بالإ�شعار �مل�شجل، ب�رشف �لنظر عما �إذ� كان تاريخ 

�أم يليه. وهذ� هو �لنهج �لذي يتبناه �لدليل )�نظر  �أو �حتياز �ملانح لها ي�شبق تاريخ �لت�شجيل  �إن�شائها 

�لتو�شية 99(.

)و( تطبيق قو�عد �لأولوية على �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

144- �إذ� كان للد�ئن حق �شماين يف �لعائد�ت، ُطرحت ق�شايا تتعلق باأولوية ذلك �حلق �ل�شماين جتاه 

حقوق �ملطالبني �ملناف�شني. وعادة ما يكون من بني �ملطالبني �ملناف�شني على �لعائد�ت د�ئنون ذوو حقوق 

�لعائد�ت  يف  �شمانية  حقوق  ذوو  ود�ئنون  �أخرى  موجود�ت  عائد�ت  باعتبارها  �لعائد�ت  يف  �شمانية 

ت�شّكل  �أن  لد�ئن م�شمون ميكن  ت�شّكل عائد�ت  �لتي  )�ملوجود�ت  �أ�شلية  باعتبارها موجود�ت مرهونة 

موجود�ت مرهونة �أ�شلية لد�ئن م�شمون �آخر(.

حق �شماين يف كل م�شتحقات �ملانح مبقت�شى حقه  145- فعلى �شبيل �ملثال، قد يكون للد�ئن "�ألف" 

على  فيه  �لت�رشف  �أو  بيعه  من  �ملتاأتية  �لعائد�ت  ويف  و�لآجل  �حلايل  �ملانح  كل خمزون  يف  �ل�شماين 

باعتبارها  و�لآجلة  �حلالية  �ملانح  م�شتحقات  كل  يف  �شماين  حق  "باء"  للد�ئن  يكون  وقد  �آخر؛  نحو 

موجود�ت مرهونة �أ�شلية. فاإذ� باع �ملانح فيما بعد، بيعاً �ئتمانياً، خمزونات خا�شعة حلق �لد�ئن "�ألف" 
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�ل�شماين، كان لكال �لد�ئنني حق �شماين يف �مل�شتحقات �ملتولدة من �لبيع: فللد�ئن "�ألف" حق �شماين 

يف �مل�شتحقات باعتبارها عائد�ت للمخزون �ملرهون، وللد�ئن "باء" حق �شماين يف �مل�شتحقات باعتبارها 

موجود�ت مرهونة �أ�شلية.

146- وغالباً ما يختلف �لنهج �ملتبع �إز�ء �لأولوية من جانب �لدول �لتي تعرتف باحلق �ل�شماين يف 

�لعائد�ت تبعاً لطبيعة �ملطالبني �ملتناف�شني ونوع �ملوجود�ت �لتي تدر �لعائد�ت. ففي �لنـز�عات على 

�لأولوية بني حائزي حقوق �شمانية متناف�شة، ميكن ��شتخال�ض قو�عد �لأولوية �خلا�شة باحلقوق يف 

�ملوجود�ت.  تلك  �ملنطبقة على �حلقوق يف  �لأولوية  �لأ�شلية من قو�عد  �ملرهونة  �ملوجود�ت  عائد�ت 

وبذلك، يكون وقت نفاذ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو وقت ت�شجيل 

�ل�شماين جتاه  نفاذ �حلق  وقت  �أي�شاً  �لعام هو  �ل�شمانية  ب�شاأن هذ� �حلق يف �شجل �حلقوق  �إ�شعار 

�لأطر�ف �لثالثة يف عائد�ت هذه �ملوجود�ت �ملرهونة �أو ت�شجيلها، على �لتو�يل.

147- ويف حالة �لتناف�ض بني حقوق �شمانية يف �ملوجود�ت باعتبارها عائد�ت وحقوق �شمانية يف تلك 

�ملوجود�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية، متيز بع�ض �لدول بني �لعائد�ت �لتي تكون على هيئة 

�أي�شاً بني  م�شتحقات و�لعائد�ت �لتي تكون على هيئة موجود�ت ملمو�شة. وعادًة ما متيز هذه �لدول 

�لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ملخزون و�لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ملعد�ت. و�لقاعدة �لعامة هنا هي �أن �حلق 

�ل�شماين يف �مل�شتحقات �ملتولدة عن بيع �ملخزون باعتباره موجود�ت مرهونة �أ�شلية تكون لـه �لأولوية 

على �حلق �ل�شماين يف تلك �مل�شتحقات باعتبارها عائد�ت للمخزون، ب�رشف �لنظر عن �لتو�ريخ �لتي 

�أ�شبحت فيها �حلقوق �ل�شمانية �ملتعلقة بكل منهما نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

148- ويف دول �أخرى، ل يوجد متييز من حيث هيئة �لعائد�ت �أو طبيعة �ملوجود�ت. و�لقاعدة هي �أن 

تكون للحق �لأول يف موجود�ت معّينة، �لذي يُج�ّشد بالت�شجيل، �أولوية على حقوق �ملطالبني �ملناف�شني. 

م تاريخ ت�شجيل �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �لتي تتولد �لعائد�ت عن بيعها على تاريخ  فمثاًل، �إذ� تقدَّ

ت�شجيل �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية، كانت �لأولوية للحق �ل�شماين 

ة للعائد�ت، حتى قيا�شاً على �لعائد�ت ذ�تها. �أما �إذ� �ُشجل �إ�شعاٌر ب�شاأن �حلق يف  يف �ملوجود�ت �ملولدِّ

�ملوجود�ت  ب�شاأن  ت�شجياًل  �ملناف�ض  �ملطالب  �إجر�ء  قبل  �أ�شلية  مرهونة  موجود�ت  باعتبارها  �لعائد�ت 

�ملولِّدة للعائد�ت، كانت �لأولوية للحق �ل�شماين يف �لعائد�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية. وهذ� 

هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 100(.

د فيها ترتيب �أولويات �حلقوق �ملتناف�شة يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية  149- ويف �حلالت �لتي ل يُحدَّ

تبعا لرتتيب تو�ريخ �لت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام )مثاًل،كما يف حالة �حلقوق �ل�شمانية 

د على نحو م�شتقل قاعدةُ �لأولوية �لتي �شتطبق  �لحتيازية �لتي تتمتع مبرتبة �أولوية خا�شة(، يتعني �أن حتدَّ

على �لعائد�ت )�نظر �لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، �لفقر�ت 158-172؛ و�نظر �أي�شاً �لتو�شيات 

185 و198 و199(. كما �شيلزم �إجر�ء حتديد م�شتقل عندما حتيد قو�عد �لأولوية، �ملتعلقة باأنو�ع معّينة 

من �ملوجود�ت �أو طر�ئق معّينة من طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، عن �لنهج �لزمني. فمثاًل 

ل يف ذلك �ل�شجل  ين�ض �لدليل على �أن �حلق �ل�شماين يف موجود�ت خا�شعة ل�شجل خا�ض �لذي ي�شجَّ

ل قبل ذلك يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام )�نظر  تكون له �لأولوية على �حلق �ل�شماين �لذي �ُشجِّ

 �لتو�شية 77(. �إل �أن هذه �لأولوية �خلا�شة تتعلق باملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية وحدها ل باأي عائد�ت 

ما مل تكن تلك �لعائد�ت ذ�تها خا�شعة للت�شجيل يف �ل�شجل �خلا�ض. وهو ما ميكن �أن يحدث مثاًل �إذ� كان 

جزء من عائد�ت �لت�رشف يف �شيارة يتج�شد يف �حل�شول على �شيارة �أخرى مقابل �ل�شيارة �لأوىل. و�أّما 
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�إذ� �تخذت �لعائد�ت هيئة م�شتحقات �نطبقت قو�عد �لأولوية �ملعتادة �ملتعلقة بامل�شتحقات )�أي تكون 

�لأولوية لالأ�شبق ت�شجياًل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام(. 

150- ويف كل حالة من �حلالت �لتي ي�شتعر�شها �لباب باء �أدناه، جتدر مالحظة �أن �لأولوية �خلا�شة 

تتعلق باملوجود�ت �ملحددة وحدها )�أي �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، �أو حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب 

م�رشيف، �أو حق تقا�شي عائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل(. ففي كل تلك �حلالت، �إذ� ما �تخذت �لعائد�ت 

�إذ�  لكن  �لأولوية �خلا�شة منطبقة؛  �لأ�شلية ظلت قو�عد  �ملرهونة  �ملوجود�ت  نف�ض هيئة  ن�شاأتها  عند 

�تخذت �لعائد�ت هيئة خمتلفة حتددت �أولوية �حلقوق �ملتناف�شة من خالل �لقو�عد �ملنطبقة على نوع 

�ملوجود�ت �لتي ت�شكل �مل�شتحقات.

نة باء-  مالحظات ب�ساأن موجودات معيَّ

يتعلق  فيما  عموماً  ن�شوبها  يتكرر  �لتي  �لأولوية  على  �ملحددة  �لنـز�عات  �شتى  ��شتعر��ض  151- �شبق 

باملوجود�ت �مللمو�شة. ومبد�أ "�لأ�شبقية �لزمنية" هو نقطة �نطالق ناجعة لتقرير �لأولوية.

152- غري �أنه �أ�شري �أي�شاً �إىل �أن هذ� �ملبد�أ يحتاج �إىل تعديل يف حالت معّينة. وبع�ض هذه �لتعديالت 

تتعلق بد�ئنني م�شمونني �آخرين )كاحلائزين، مثاًل، على حقوق �شمانية يف ملحقات �أو حقوق �شمانية 

يف كتل �أو منتجات(. وهناك تعديالت �أخرى تتعلق باملطالبني �ملناف�شني �لذين لي�شو� د�ئنني م�شمونني 

)كاملنقول �إليهم، مثاًل، و�مل�شتاأجرين و�ملرخ�ض لهم وممثلي �لإع�شار(.

ع �ملطالبني �ملناف�شني،  153- وبالإ�شافة �إىل هذه �لتعديالت �لناجتة عن تنوع �للتز�مات �مل�شمونة وتنوَّ

�لتي ت�رشي على  من قو�عد �لأولوية �خلا�شة  �أي�شاً عدد�ً  ن نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية  تت�شمَّ

�أنو�ع معّينة من �ملوجود�ت وتنبع من �لو�شائل �ملعّينة �لتي ت�شتعمل لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

و�لتي تنطبق على هذه �لأنو�ع من �ملوجود�ت. ويتناول هذ� �لباب ق�شايا �لأولوية �ملتعلقة بهذه �لأنو�ع 

من �ملوجود�ت.

1-  �أولوية �حلق �ل�شماين يف �شك قابل للتد�ول

154- �عتمدت دول كثرية قو�عَد �أولويٍة خا�شٍة تتعلق باحلقوق �ل�شمانية يف �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، 

مثل �ل�شيكات و�لكمبيالت و�ل�شند�ت �لإذنية. وتعرب هذه �لقو�عد عن �أهمية مفهوم �لقابلية للتد�ول يف 

تلك �لدول.

155- وقد �شبق �أن ذكر )�نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 

47-51( �أن دولً كثرية جتيز حتقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �إما بت�شجيل 

�حلق �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام و�إما بنقل حيازة �ل�شك )�نظر �لتو�شية 37(. وكثري� 

ما تعطى �لأولوية يف هذه �لدول للحق �ل�شماين �لذي يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بنقل حيازة 

�ل�شك على �حلق �ل�شماين �لذي يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل بغ�ّض �لنظر عن وقت 

�لت�شجيل. و�أ�شا�ض هذه �لقاعدة �ملنطقي هو �أنها حت�شم �لنـز�ع على �لأولوية ل�شالح �حلفاظ على قابلية 

تد�ول �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول دون �أي قيود. وحفاظاً على �ت�شاق �لقانون �لقائم �لذي يحكم �ل�شكوك 

�لقابلة للتد�ول يو�شي �لدليل مببد�أ �لأولوية هذ� )�نظر �لتو�شية 101(.

156- ولل�شبب نف�شه، كثري�ً ما تعطى �لأولويُة يف تلك �لدول للم�شرتي �أو ملنقول �إليه �آخر )يف معاملة 

يحكم  �لذي  �لقانون  مبقت�شى  لل�شك  حممياً  حائز�ً  ليكون  موؤّهال  �ل�شخ�ض  هذ�  كان  �إذ�  ر�شائية(، 
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�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول. وتعطى �أولوية مماثلة �أي�شاً، �إذ� حاز �مل�شرتي �أو منقول �إليه �آخر �ل�شك ودفع 

�لإ�شارة، يف هذ�  �لد�ئن �مل�شمون. وجتدر  باأن نقل �حليازة ينتهك حقوق  قيمة بح�شن نية ودون علم 

�ل�شدد، �إىل �أن علم من يُنقل �إليه �ل�شك بوجود حق �شماين ل يعني يف حد ذ�ته عدم ت�رشفه بح�شن نية. 

فالبائع يجب �أن يكون على علم باأن �لنقل �خلال�ض من �حلق �ل�شماين حمظور مبوجب �لتفاق �ل�شماين. 

وهنا �أي�شاً يتبنى �لدليل قاعدة لالأولوية تتما�شى ومبادَئ قانوِن �ل�شكوِك �لقابلِة للتد�ول �ملذكورة �آنفاً 

)�نظر �لتو�شية 102(.

2-  �أولوية �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف

157- عادة ما يعالج �أي نظام �أولويات �شامل عدد�ً من �لنـز�عات �ملختلفة على �لأولوية فيما يت�شل 

�أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف. وتعترب بع�ض �لدول �حلق  باحلقوق �ل�شمانية يف �حلق يف تقا�شي 

يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف جمرد م�شتحق. ففي هذه �لدول، ل توجد قو�عد خا�شة 

حتكم �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية يف �حلق يف تقا�شي �أمو�ل �أو نفاذ هذه �حلقوق جتاه �لأطر�ف �لثالثة. 

ويجوز، يف دول �أخرى، حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة عن طريق �ل�شيطرة �أي�شاً. ويف هذه �حلالت، 

يجب على �لدول �أي�شاً �أن تقرر ما لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بهذه �لطريقة من عو�قب على 

�لأولوية. وميكن �أن تن�شاأ هنا �أنو�ع �شتى من �لنـز�عات على �لأولوية.

�لنـز�ع �لذي ين�شب بني حق �شماين ُجعل نافذ�ً  �لأولوية  �لنـز�عات على  �لأنو�ع من  158- ومن هذه 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �ل�شيطرة وحق �شماين جعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى 

غري �ل�شيطرة. ويف هذه �حلالة، تعطي �لدول �لتي �عتمدت مفهوم �ل�شيطرة �لأولويَة للحق �ل�شماين 

�لذي جعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �ل�شيطرة. و�ل�شبب يف ذلك هو �أن هذه �لنتيجة ت�شهل 

يغني  مما  م�رشيف  ح�شاب  يف  �ملودعة  �لأمو�ل  تقا�شي  يف  �حلقوق  على  تعوِّل  �لتي  �ملالية  �ملعامالت 

�لد�ئنني �مل�شمونني عن �حلاجة �إىل فح�ض �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. وهذ� �أي�شاً هو �ملوقف �ملتخذ 

يف �لدليل )�نظر �جلملة �لأوىل من �لتو�شية 103(.

159- و�لنوع �لثاين من �لنـز�ع على �لأولوية هو �لنـز�ع �لذي ين�شب بني حقني �شمانيني ُجعل كل منهما 

باتفاقات  تعرتف  �لتي  �لدول  عادة  تعتمدها  �لتي  هنا،  �ملنطقية  و�لنتيجة  �ل�شيطرة.  عن طريق  نافذ�ً 

�ل�شيطرة، هي �إعطاء �لأولوية �إىل �أول حق �شماين منهما جعل نافذ�ً عن طريق �ل�شيطرة )�أي ح�شب 

ترتيب �إبر�م �تفاقي �ل�شيطرة �ملناظرين(. ول ين�شاأ هذ� �لنـز�ع يف �لغالب من �لناحية �لعملية لأن من 

غري �ملرّجح �أن يربم �مل�رشف �لوديع، عن علم منه، �أكرث من �تفاق �شيطرة ب�شاأن نف�ض �حل�شاب �مل�رشيف 

دون �تفاق بني كال �لد�ئنني �مل�شمونني على كيفية حتديد �لأولوية. غري �أن ن�شوء �لنـز�ع ممكن نظرياً، 

ولذ� يتخذ �لدليل موقفاً مفاده �أنه ينبغي �أن يطبق على هذه �حلالت مبد�أ �لأولوية �ملعتاد �أل وهو مبد�أ 

"�لأ�شبق زمنياً" )�نظر �جلملة �لثانية من �لتو�شية 103(.

�مل�رشف  هو  �مل�شمونني  �لد�ئنني  �أحد  يكون  عندما  �لأولوية  على  �لنـز�ع  من  ثالث  نوع  160- وين�شاأ 

�لوديع نف�شه. وهناك حجة قوية يف هذه �حلالة توؤيد �إعطاء �لأولوية للم�رشف �لوديع. وملَّا كان �مل�رشف 

�لوديع يفوز عموما يف مثل هذه �حلالة، ب�شبب متتعه عموماً بحق �ملقا�شة مبوجب قانون �آخر غري قانون 

�ملعامالت �مل�شمونة )ما مل يتنازل عن حقه �رش�حًة(، فاإن وجود قاعدة توؤيد �إعطاء �لأولوية للم�رشف 

يف هذه �حلالت يتيح ح�شم �لنـز�ع د�خل نطاق نظام �لأولوية دون �للجوء �إىل قانون �آخر. وهذ� �ملبد�أ 

مو�شى به يف �لدليل )�نظر �جلملة �لثالثة من �لتو�شية 103(.
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161- وكثري�ً ما تعمد �لدول �لتي تاأخذ بقاعدة �لأولوية �خلا�شة �إىل ��شتثناء يتعلق باحلالت �لتي ين�شاأ 

فيها �لنـز�ع على �لأولوية بني �مل�رشف �لوديع ود�ئن م�شمون ح�شل على �ل�شيطرة على �حل�شاب �مل�رشيف 

باأن �أ�شبح عمياًل للم�رشف �لوديع. ويف مثل هذه �حلالت، تتخذ تلك �لدول على �لعموم موقفاً مفاده 

�أنه ينبغي �إعطاء �لأولوية للعميل. و�ملربر �ملنطقي لهذ� �لنهج هو �أنه ينبغي �عتبار �أن �مل�رشف �لوديع قد 

تنازل، بقبولـه �لد�ئن �مل�شمون �ملناف�ض عمياًل لديه، عن مطالبته يف �تفاق �لإيد�ع �لذي �أبرمه مع عميله. 

كما �أن �مل�رشف �لوديع كثري�ً ما يفقد حقه يف �ملقا�شة يف هذه �حلالة؛ وحيث �إن �حل�شاب �مل�رشيف لي�ض 

با�شم �ملانح، فال وجود لعالقة متبادلة بني �مل�رشف �لوديع و�ملانح ول وجود، بالتايل، للحق يف �ملقا�شة 

)�نظر �جلملة �لثالثة من �لتو�شية 103(.

162- و�لنوع �لر�بع من �لنـز�ع على �لأولوية هو �لذي ين�شاأ بني �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف وبني �أي حقوق يف �ملقا�شة قد تكون للم�رشف �لوديع جتاه �ملانح-

�لعميل. ولتجّنب تقوي�ض �لعالقة بني �مل�رشف و�لعميل يعطي قانون �ملقا�شِة �لأولويَة عموماً حلقوق 

�أدرج مفهوم �لأولوية هذ� �رش�حًة يف قانون �ملعامالت  �لدول  �لوديع يف �ملقا�شة. ويف بع�ض  �مل�رشف 

�مل�شمونة. وهذ� هو �أي�شاً �ملوقف �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 104(.

�لنـز�ع على �لأولوية بني �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي  ين�شاأ نوع خام�ض من  �أن  163- وميكن 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف وبني حقوق من تنقل �إليه �أمو�ل من ذلك �حل�شاب �مل�رشيف، عندما 

يكون �ملانح هو �لذي �رشع يف نقل تلك �لأمو�ل. ويق�شد مب�شطلح "نقل �لأمو�ل" �أن ي�شمل طائفة متنوعة 

من عمليات �لنقل، مبا فيها �لنقل بال�شيكات و�لو�شائل �لإلكرتونية. ويف هذه �حلالت هناك حجة قوية، 

تتعلق بال�شيا�شات �لعامة وتوؤيد حرية تد�ول �لأمو�ل؛ وهذه �حلجة تدعم �لقاعدة �لتي متنح �لأولوية 

�إليه ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبوجب �تفاقه  �أن نقل �لأمو�ل  �إليه ما د�م مل يكن يدرك  للمنقول 

�ل�شماين. �أما �إذ� كان �ملنقول �إليه على علم باأن نقل �لأمو�ل ينتهك �لتفاق �ل�شماين �أََخَذ هذه �لأمو�َل 

خا�شعًة للحق �ل�شماين. وهذه هي تو�شية �لدليل، مع �لتنبيه �ل�شديد �إىل �أن �لتو�شية ل يق�شد منها 

�لنيل من حقوق من تنقل �إليهم �أمو�ل من ح�شابات م�رشفية مبوجب قانون �آخر غري قانون �ملعامالت 

�مل�شمونة )�نظر �لتو�شية 105(.

3-  �أولوية �حلق �ل�شماين يف �لنقود

164- حر�شاً على زيادة قابلية تد�ول �لنقود �إىل �أق�شى حد، ت�شمح دول كثرية ملن تنقل �إليه نقود 

�لنقود.  �ل�شمانية يف هذه  فيهم حائزو �حلقوق  �لآخرين، مبن  ياأخذها خال�شة من مطالبات  باأن 

و�ل�شتثناء �لوحيد من قاعدة �لأولوية هذه، كما يف حالة من تنقل �إليهم �أمو�ل من ح�شابات م�رشفية، 

هي عندما يكون �ملنقول �إليه على علم باأن نقل �لأمو�ل �إليه ينتهك �لتفاق �ل�شماين �ملربم بني �شاحب 

�إليه مع �شاحب �حل�شاب �مل�رشيف على  �حل�شاب و�لطرف �مل�شمون )مثاًل، يف حال تو�طوؤ �ملنقول 

حرمان �لد�ئن �مل�شمون من حقوقه(. وكما هو �ل�شاأن يف �حلالت �ملماثلة �ملتعلقة بنقل �أمو�ل من 

ح�شابات م�رشفية، فاإن جمّرد علم �ملنقول �إليه بوجود �حلق �ل�شماين ل يبطل حقوقه. وهنا �أي�شاً 

يو�شي �لدليل مببد�أ �لأولوية هذ�، مت�شياً مع �ملمار�شة �ملقبولة بوجه عام �لتي حتكم �لنقود )�نظر 

�لتو�شية 106(.
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4-  �أولوية �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل

�ل�شائدة يف جمال  �ملمار�شات  خالل  من  كبري�ً  تطور�ً  �مل�شتقلة  للتعهد�ت  �ملنظم  �لقانون  165- تطور 

�حلق  نفاذ  ب�شاأن  �لثالث  �لف�شل  )�نظر  �لإ�شارة  �شبقت  وقد  �مل�رشفية.  و�لكفالت  �لعتماد  خطابات 

تقا�شي  يف  �حلق  يف  �ل�شماين  �حلق  �أن  �إىل   )153-149 �لفقر�ت  �لثالثة،  �لأطر�ف  جتاه  �ل�شماين 

�لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل ل ميكن جعله نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل بطريقة �ل�شيطرة. 

وملا كانت �لطريقة �ملتبعة عادًة لتحقيق �ل�شيطرة يف هذ� �ل�شياق هي �حل�شول على �إقر�ر، فاإن �ل�شيطرة 

ر، و�ملثبِّت، وعدة �أ�شخا�ض م�شمني(  ل ميكن �أن تتحّقق يف حالة تعّدد �مل�شددين �ملحتملني )كالكفيل/�ملُ�شِدِ

�إل جتاه كل �شخ�ض بعينه يقدم �إقر�ر�ً �شو�ء �أكان كفياًل/ُم�شِدر�ً �أو مثبِّتاً �أو �شخ�شاً ُم�شمى. لذ� عادًة ما 

تركز قاعدة �لأولوية على �ل�شخ�ض �لذي يتوىل �ل�شد�د. 

�حلق  �ل�شماين يف  �حلق  حائز  بني  �لأولوية  على  نز�ع  فيها  ين�شاأ  �لتي  �لنادرة  �حلالة  166- ويف 

يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل �لذي يُجعل نافذ�ً عن طريق �ل�شيطرة، و�حلق 

�شكوكاً  �أو  م�شتحقات  �شد�د  ي�شمن  �أنه  ب�شبب  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  نافذ�ً  يُجعل  �لذي  �ل�شماين 

 48 �لتو�شيتني  )�نظر  �لأول  للحق  عادًة  �لغلبة  تكون  �أخرى،  ملمو�شة  موجود�ت  �أو  للتد�ول  قابلة 

�إىل  �حلاجة  �إىل  ت�شتند  �لقاعدة  هذه  فاإن  �مل�رشفية،  للح�شابات  بالن�شبة  �حلال  هو  وكما  و107(. 

ت�شهيل �ملعامالت �لتي تنطوي على تعّهد�ت م�شتقلة باإعفاء �لأطر�ف من �حلاجة �إىل �لبحث يف �شجل 

�حلقوق �ل�شمانية �لعام لتقرير ما �إذ� كانت �مل�شتحقات �ملدعومة بالتعهد �مل�شتقل خا�شعة �أي�شاً حلق 

�شماين، مما ي�شجع على �لتعويل على �لتعهد�ت �مل�شتقلة. وهذ� �لنوع من �لنـز�ع على �لأولوية نادر 

جد�ً من �لناحية �لعملية لأن �مل�شتفيد من �مل�شتحقات يكون، يف معظم �حلالت، هو �أي�شاً �مل�شتفيد 

من �لتعهد �مل�شتقل. وعلى �أي حال، فات�شاقاً مع �ملبد�أ �لعام �لقائل باأن �لأولوية تكون "لالأ�شبق زمنياً"، 

�لإقر�ر  طريق  عن  �ل�شيطرة  بتحقيق  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذين جتاه  �شمانيان  حّقان  يُجعل  عندما 

تعطى �لأولوية لأول حق �شماين منهما يقر به �مل�شدد. وي�شتند �أ�شا�ض هذه �لنتيجة �ملنطقي يف جانب 

كبري منه �إىل �ملمار�شة، على �عتبار �أنها قاعدة خا�شة تقت�شيها �رشورة �لإبقاء على �نخفا�ض تكاليف 

�لتعهد�ت �مل�شتقلة. ونظر�ً �إىل �أن �لتعهد�ت �مل�شتقلة فرع �شديد �لتخ�ش�ض من فروع �لقانون �لتجاري 

يرجع �لف�شل �لكبري يف تطويره �إىل �ملمار�شة، فاإن �لدليل يو�شي مبو�ءمة قو�عد �لأولوية ذ�ت �ل�شلة 

مع هذه �ملبادئ )�نظر �لتو�شية 107(.

 5- �أولوية �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود�ت ملمو�شة 

م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول

167- عادًة ما تت�شّمن نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية قو�عد تعالج على �لأقل نز�عني من �لنـز�عات 

على �لأولوية يتعلقان بامل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول )من قبيل �إي�شالت �مل�شتودع و�شند�ت �ل�شحن �لقابلة 

للتد�ول(. و�أولهما نـز�ع بني حائز حق �شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة 

به من ناحية، ومن ناحية �أخرى �ل�شخ�ض �لذي يُنقل �إليه �مل�شتند �لقابل للتد�ول ح�شب �لأ�شول. وحفاظاً 

على قابلية �لتد�ول يف �إطار قانون �ملعامالت غري �مل�شمونة، تن�ض معظم �لدول على �أن �حلق �ل�شماين 

يف �مل�شتند �لقابل للتد�ول و�ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة به يكون �أدنى رتبًة من �أي حقوق �أعلى يحتازها 

من يُنقل �إليه �مل�شتند مبوجب �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول. ولهذ� �ل�شبب ذ�ته، فاإن 

هذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 108(. 
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168- و�لنوع �لثاين من �لنـز�ع هو �لذي يجري بني حائز حق �شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة 

بامل�شتند �لقابل للتد�ول م�شتمٍد من حق �شماين يف ذلك �مل�شتند �لقابل للتد�ول وحائز حق �شماين يف 

�ملوجود�ت  مبا�رش يف  �إن�شاء حق �شماين  )مثل  �لأخرى  �ملعامالت  بع�ض  ناجت عن  �مللمو�شة  �ملوجود�ت 

�مللمو�شة(. وميكن �أن ين�شاأ هذ� �لنوع من �لنـز�ع �إما يف �حلالة �لتي ي�شبح فيها �حلق �ل�شماين �ملبا�رش يف 

�ملوجود�ت �مللمو�شة نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة بينما تكون �ملوجود�ت �مللمو�شة خا�شعة للم�شتند �لقابل 

للتد�ول، �أو عندما ي�شبح �حلق �ل�شماين �ملبا�رش يف �ملوجود�ت �مللمو�شة نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل 

�أن ت�شبح �ملوجود�ت �مللمو�شة خا�شعة للم�شتند �لقابل للتد�ول. ويف كلتا �حلالتني، تعطى �لأولوية عادًة 

للحق �ل�شماين يف �مل�شتند �لقابل للتد�ول. وت�شجع قاعدةُ �لأولوية هذه �لتعويَل على �مل�شتند�ت �لقابلة 

للتد�ول باعتبارها و��شطة جتارية، خا�شة فيما يتعلق ب�شند�ت �ل�شحن �ل�شادرة يف �شياق �لبيع �لدويل. 

ولذ�، فهذ� هو �لنهج �ملو�شى به يف �لدليل )�نظر �لتو�شية 109(.

169- غري �أن هناك ما يربر وجود ��شتثناء لهذه �لقاعدة يف �حلالة �ملعّينة �لتي تكون فيها �ملوجود�ت 

�لد�ئنون  يتوقع  ما  وعادًة  �ملخزون.  �أخرى غري  للتد�ول موجود�ت  �لقابل  للم�شتند  �مللمو�شة �خلا�شعة 

�شحن �ملخزون و�إ�شد�ر �شند �ل�شحن �أو �إي�شال �مل�شتودع ومن ثم، ميكنهم ترقب فرتة ق�شرية تكون فيها 

�ملوجود�ت �ملرهونة مبا�رشة بحقهم �ل�شماين م�شمولة ب�شند �أو �إي�شال. وهذ� ل ينطبق عادًة على �ملعد�ت 

مثاًل. ومن هنا تقل، بالن�شبة للموجود�ت �لتي لي�شت خمزوناً، �أهمية �لقاعدة �لتي تعطي �لأولوية �ملطلقة 

تطبيق  ولذ�، ل ميكن  ��شتثناء.  تربير وجود  كما ميكن  للتد�ول؛  �لقابلة  �مل�شتند�ت  �ل�شماين يف  للحق 

�لقاعدة عندما تكون �ملوجود�ت �مللمو�شة موجود�ت �أخرى غري �ملخزون ويكون �حلق �ل�شماين �ملبا�رش 

)�أي �حلق �ل�شماين للد�ئن �مل�شمون غري �حلائز للم�شتند �لقابل للتد�ول( قد ُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة قبل �لأ�شبق من �لوقتني �لتاليني: )�أ( �لوقت �لذي ت�شبح فيه �ملوجود�ت م�شمولة بامل�شتند �لقابل 

للتد�ول؛ )ب( �لوقت �لذي �أبرم فيه �تفاق بني مانح �حلق �ل�شماين و�لد�ئن �مل�شمون �حلائز للم�شتند 

�لقابل للتد�ول ين�ض على �أن تكون �ملوجود�ت م�شمولة بامل�شتند �لقابل للتد�ول، ما د�مت �ملوجود�ت قد 

�أ�شبحت م�شمولة على هذ� �لنحو يف غ�شون فرتة زمنية ق�شرية حمددة )لتكن 30 يوماً مثاًل( �عتبار�ً 

من تاريخ �إبر�م �لتفاق. ويف هذه �حلالة حتديد�ً، تنطبق �لقاعدة �لعادية �لتي تعطي �لأولوية "لالأ�شبق 

زمنياً"؛ فتكون �لأولوية لأول د�ئن َجعل �شمانته يف �ملوجود�ت �مللمو�شة نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�إما 

مبا�رشًة �أو من خالل �أخذ حق �شماين يف م�شتند قابل للتد�ول ميثل تلك �ملوجود�ت(. وهذ� �ل�شتثناء يوّفر 

حلائزي �حلقوق �ل�شمانية يف موجود�ت ملمو�شة لي�شت خمزوناً قدر�ً من �حلماية �إز�ء �حلالت �لتي 

يجعل فيها �ملانُح �ملوجود�ِت م�شمولًة مب�شتند قابل للتد�ول، دون توجيه �إ�شعار بذلك �إىل هوؤلء �حلائزين 

ودون �إذن منهم. ولهذه �لأ�شباب يو�شي �لدليل �أي�شاً باعتماد هذ� �ل�شتثناء )�نظر �جلملة �لثانية من 

�لتو�شية 109(.

جيم-  التو�سيات 109-76

الغر�ض

�لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة باأولوية �حلق �ل�شماين هو:

)�أ( توفري قو�عد من �أجل حتديد �أولوية �حلق �ل�شماين، مقارنة بحقوق �ملطالبني �ملناف�شني، بطريقة 

فّعالة ومن�شفة وقابلة للتنبوؤ؛

)ب(  تي�شري �ملعامالت �لتي ميكن للمانح �أن ين�شئ بها �أكرث من حق �شماين و�حد يف �ملوجود ذ�ته، 

ومتكينه بذلك من ��شتخد�م كامل قيمة موجود�ته من �أجل �حل�شول على �لئتمان.
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1-  تو�سيات عامة

�لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �ملمنوحة من نف�ض �ملانح يف نف�ض �ملوجود�ت �ملرهونة

د �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �ملتناف�شة �ملمنوحة من نف�ض �ملانح  76- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حُتدَّ

يف نف�ض �ملوجود�ت �ملرهونة، وفقا ملا يلي:

)�أ( بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي ُجعلت نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل �إ�شعار، حتدد �لأولوية 

برتتيب �لت�شجيل، دون �عتبار لرتتيب �إن�شاء �حلقوق �ل�شمانية؛

)ب(  بني �حلقوق �ل�شمانية �لتي ُجعلت نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى غري �لت�شجيل، 

حتدد �لأولوية برتتيب �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛

)ج( بني �حلق �ل�شماين �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل و�حلق �ل�شماين �لذي 

ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة �أخرى غري �لت�شجيل، حتدد �لأولوية )دون �عتبار للوقت �لذي حدث 

فيه �لإن�شاء( برتتيب �لت�شجيل �أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أيهما حدث �أول.

�لتو�شيات  و87-109، ف�شال عن  و78  �لتو�شيات 77  عليها يف  �ملن�شو�ض  للقو�عد  �لتو�شـــية  تخ�شع هذه 

178-185 )�لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، �خليار �ألف: �لنهج �لوحدوي(.

�ض �أو �ملوؤ�رش ب�شاأنه على �شهادة ملكية ل متخ�شّ �أولوية �حلق �ل�شماين �مل�شّجل يف �شجِّ

77- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلّق �ل�شماين يف موجود ما، �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�ض �أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية، وفق ما تن�ض عليه �لتو�شية 38  بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

)�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، تكون له �لأولوية على ما يلي:

ل ب�شاأنه �إ�شعار يف �ِشجّل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو ُجعل  )�أ( �أي حق �شماين يف نف�ض �ملوجود �ُشجِّ

�ض �أو �لتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية،  نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بطريقة غري �لت�شجيل يف �شجّل متخ�شّ

ب�رشف �لنظر عن �لرتتيب؛

�ض �أو �أُ�رشِّ ب�شاأنه على �شهادة  ل لحقا يف �ل�شجل �ملتخ�شّ )ب(  �أي حق �شماين يف نف�ض �ملوجود �ُشجِّ

ملكية.

وكان �حلق  با�شتخد�مه  �ض  ُرخِّ �أو  ر  جِّ
�أُ �أو  مرهون  موجود  نُقل  �إذ�  �أنه  على  �لقانون  ين�ض  �أن  78- ينبغي 

�ل�شماين يف ذلك �ملوجود، وقَت �لنقل �أو �لتاأجري �أو �لرتخي�ض، نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل 

�ض �أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 38 )�لف�شل  يف �شجل متخ�شّ

�ض له ياأخذ  �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، فاإن �ملنقول �إليه �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرخَّ

حقوقه رهنا باحلق �ل�شماين با�شتثناء ما هو من�شو�ض عليه يف �لتو�شيات 80-82. بيد �أنه �إذ� مل يكن �حلق 

�ض �أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على  �ل�شماين قد ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �لت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

�ض له ياأخذ حقوقه خالية من �حلق �ل�شماين. �شهادة ملكية فاإن �ملنقول �إليه �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرخَّ

�أولوية حقوق �ملنقول �إليهم يف �ملوجود �ملرهون وم�شتاأجريه و�ملرّخ�ض لهم با�شتخد�مه

�ض با�شتخد�مه وكان �حلق  ر �أو ُرخِّ جِّ
79- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أنه �إذ� نُقل موجود مرهون �أو �أُ

�ل�شماين يف ذلك �ملوجود نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة وقَت �لنقل �أو �لتاأجري �أو �لرتخي�ض، فاإن �ملنقول �إليه 

�ض له ياأخذ حقوقه رهنا باحلق �ل�شماين، با�شتثناء ما هو من�شو�ض عليه يف �لتو�شيات  �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرخَّ

78 و82-80.
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80- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ل ي�شتمر �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يبيعها �ملانح �أو يت�رّشف فيها على نحو 

�آخر، �إذ� �أذن �لد�ئن �مل�شمون ببيع تلك �ملوجود�ت �أو �لت�رّشف فيها ب�شكل �آخر خالية من �حلق �ل�شماين؛

)ب( ل تتاأثر باحلق �ل�شماين حقوق م�شتاأجر �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �ملرخ�ض لـه با�شتخد�مها �إذ� �أذن 

�لد�ئن �مل�شمون للمانح بتاأجري �ملوجود�ت �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها دون �أن تتاأثر باحلق �ل�شماين.

81- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن:

للتد�ول( يف  �لقابلة  �مل�شتند�ت  �أو  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  �مللمو�شة )غري  �ملوجود�ت  )�أ( م�شرتي 

�شياق �لعمل �ملعتاد للبائع ياأخذ ما ��شرت�ه خال�شا من �حلق �ل�شماين، �رشيطة �أل يكون �مل�شرتي على علم، وقَت 

�لبيع، باأّن هذ� �لبيع ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين؛

�لقابلة  �مل�شتند�ت  �أو  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  )غري  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  م�شتاأجر  حقوق  )ب(  

للتد�ول( �مل�شتاأَجرة يف �شياق �لعمل �ملعتاد للموؤجر ل تتاأثر باأي حق �شماين يف تلك �ملوجود�ت، �رشيطة �أل 

يكون �مل�شتاأجر على علم، وقَت �إبر�م عقد �لإيجار، باأن هذ� �لإيجار ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى 

�لتفاق �ل�شماين؛

)ج( حقوق من يقبل ترخي�شا غري ح�رشي يف موجود�ت غري ملمو�شة جرى �لرتخي�ض بها يف �شياق 

�ض لـه  �لعمل �ملعتاد ملانح �لرتخي�ض ل تتاأثر باأي حق �شماين يف هذه �ملوجود�ت، �رشيطة �أل يكون �ملرخَّ

على علم، وقَت �إبر�م �تفاق �لرتخي�ض، باأن هذ� �لرتخي�ض ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى �لتفاق 

�ل�شماين.

82- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أّنه عندما يح�شل منقول �إليه على حق يف موجود�ت مرهونة خالية من حق 

�شماين، فاإّن �أي �شخ�ض يح�شل لحقا من �ملنقول �إليه على حق يف تلك �ملوجود�ت ياأخذ حقه �أي�شا خاليا من 

�حلق �ل�شماين. و�إذ� مل تتاأثر حقوق �مل�شتاأجر �أو �ملرخ�ض لـه باحلق �ل�شماين، ل تتاأثر �أي�شا حقوق �مل�شتاأجر 

من �لباطن �أو �ملرخ�ض لـه من �لباطن بذلك �حلق �ل�شماين.

�أولوية �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية

83- ينبغي �أن يحّد �لقانون، من حيث �لنوع و�ملقد�ر، من �ملطالبات ذ�ت �لأف�شلية �لتي تن�شاأ باإعمال �لقانون 

و�شفها يف  فينبغي  �لأف�شلية  ذ�ت  �ملطالبات  هذه  وجدت  و�إذ�  �ل�شمانية،  �حلقوق  على  �أولوية  لها  وتكون 

�لقانون بطريقة و��شحة وحمّددة.

�أولوية حقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء

84- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن للحق �ل�شمانـي �لأولوية على حقوق �لد�ئن غري �مل�شمون، ما مل يكن 

�أو �أمر ق�شائي موؤقت �شد �ملانح و�تخذ  �لد�ئن غري �مل�شمون قد ح�شل، مبقت�شى قانون �آخر، على حكم 

�خلطو�ت �لالزمة للح�شول على حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة متذرعا بذلك �حلكم �أو �لأمر �لق�شائي �ملوؤقت 

قبل �أن يُجعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وتن�شحب �أولوية �حلق �ل�شماين على �لئتمان �لذي 

يقدمه �لد�ئن �مل�شمون:

)�أ( قبل �نق�شاء [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام بعد �أن يكون �لد�ئن غري �مل�شمون 

قد �أ�شعر �لد�ئَن �مل�شموَن باأنه �تخذ �خلطو�ت �لالزمة للح�شول على حقوق يف �ملوجود �ملرهون؛ �أو

)ب(  عمال بالتز�م غري قابل لالإلغاء )مببلغ حمّدد �أو مبلغ يحّدد عمال ب�شيغة حمّددة( من �لد�ئن 

�لد�ئن  �أ�شعر  قد  �مل�شمون  غري  �لد�ئن  يكون  �أن  قبل  �للتز�م  هذ�  ُعقد  �إذ�  �لئتمان،  يقدم  باأن  �مل�شمون 

�مل�شمون باأنه �تخذ �خلطو�ت �لالزمة للح�شول على حقوق يف �ملوجود �ملرهون.
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تخ�شع هذه �لتو�شية لال�شتثناء �لو�رد يف �لتو�شية 183 )�لف�شل �لتا�شع ب�شاأن متويل �لحتياز، �خليار �ألف: 

�لنهج �لوحدوي(.

مون خدمات تتعلق مبوجود مرهون �أولوية حقوق �لأ�شخا�ض �لذين يقدِّ

85- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان قانون �آخر يعطي �لد�ئن �لذي قدم خدمات تتعلق مبوجود 

م�شمون )باإ�شالحه �أو تخزينه �أو نقله مثال( حقوقا معادلة للحقوق �ل�شمانية، فاإّن تلك �حلقوق تقت�رش على 

�ملوجود�ت �لتي يف حوزة ذلك �لد�ئن، يف حدود �لقيمة �ملعقولة للخدمات �ملقّدمة، وتكون لتلك �حلقوق �أولوية 

�لطر�ئق  باإحدى  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  �ملوجود وُجعلت  �لقائمة من قبل يف  �ل�شمانية  على �حلقوق 

�مل�شار �إليها يف �لتو�شية 32 �أو 34 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(.

�أولوية حق �ملوّرد يف �ل�شرتد�د

حق  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  ملوّرد  �أن  على  ين�ض  �آخر  قانون  كان  �إذ�  �أنه  على  �لقانون  ين�ض  �أن  86- ينبغي 

��شرتد�دها، يكون هذ� �حلق يف �ل�شرتد�د �أدنى مرتبًة من �حلق �ل�شماين �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة قبل �أن ميار�ض �ملورِّد حقه.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة

87- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين �أو �أي حق �آخر )مثل حق �أحد �مل�شرتين �أو �مل�شتاأجرين( 

يف ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة �لذي يُن�شاأ ويُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبقت�شى قانون �ملمتلكات 

غري �ملنقولة، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيتني 21 )�لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين( و43 

)�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة( تكون له �لأولوية على �أي حق �شماين يف 

تلك �مللحقات يُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باإحدى �لطر�ئق �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 32 �أو 34 )�لف�شل 

�لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(.

88- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي تكون ملحقة مبمتلكات 

غري منقولة وقت جعل هذ� �حلق نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أو �لتي ت�شبح بعد ذلك ملحقة مبمتلكات غري 

منقولة، �إذ� ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، على �لنحو �ملن�شو�ض 

عليه يف �لتو�شية 43 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، كان لـه �لأولوية على 

�أي حق �شماين �أو �أي حق �آخر )مثل حق �أحد �مل�شرتين �أو �مل�شتاأجرين( يف �ملمتلكات غري �ملنقولة ذ�ت �ل�شلة 

يُ�شّجل لحقا يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف ملحقات �ملوجود�ت �ملنقولة

89- �حلق �ل�شماين �أو �أي حق �آخر )كحق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر( يف ملحقات مبوجود�ت منقولة �إذ� ُجعل 

�أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية مبقت�شى  نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ض 

�لتو�شية 42 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، كانت له �أولوية على �أي حق 

�شماين �أو �أي حق �آخر يف �ملوجود�ت �ملنقولة ذ�ت �ل�شلة يُ�شّجل لحقا يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �أو يوؤ�رش ب�شاأنه 

على �شهادة �مللكية.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف كتلة �أو منتج

�أكرث يف نف�ض �ملوجود�ت �مللمو�شة  �أو  �ثنان  �إذ� ظل حقان �شمانيان  �أنه  �أن ين�ض �لقانون على  90- ينبغي 

�حلق  �إن�شاء  ب�شاأن  �لثاين  )�لف�شل   22 �لتو�شية  يف  عليه  �ملن�شو�ض  �لنحو  على  منتج،  �أو  كتلة  يف  قائمني 

�ل�شماين(، فاإن تلك �حلقوق �ل�شمانية حتتفظ بنف�ض ما كان للحقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت من �أولوية فيما 

بينها مبا�رشة قبل �أن ت�شبح �ملوجود�ت �مللمو�شة جزء� من كتلة �لب�شاعة �أو �ملنتج.
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فيما يتعلق باأثر �لعلم باأّن معاملة ما تنتهك حقوق د�ئن م�شمون، �نظر �لتو�شية 81 و�لفقرة �لفرعية )ب( من �لتو�شية 102، 
 )1(

و�لتو�شيتني 105 و106.

91- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� ظلّت �أي حقوق �شمانية يف موجود�ت ملمو�شة منف�شلة قائمة يف 

نف�ض �لكتلة �أو �ملنتج وكان كل و�حد من تلك �حلقوق �ل�شمانية نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كان من حق 

�لد�ئنني �مل�شمونني �أن ينالو� ح�شة من �لقيمة �لإجمالية �لق�شوى حلقوقهم �ل�شمانية يف �لكتلة �أو �ملنتج 

وفقا لن�شبة قيمة �حلق �ل�شماين لكل منهم. ولأغر��ض هذه �ل�شيغة، تكون �لقيمة �لق�شوى للحق �ل�شماين 

هي �لأقل من بني �لقيمة �ملن�شو�ض عليها يف �لتو�شية 22 )�لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين( ومبلغ 

�للتز�م �مل�شمون.

�أن �حلق �ل�شماين �حليازي يف موجود�ت ملمو�شة منف�شلة �لذي يظل  �أن ين�ض �لقانون على  92- ينبغي 

قائما يف �لكتلة �أو �ملنتج ويكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة تكون لـه �لأولوية على �أي حق �شماين منحه نف�ض 

�ملانح يف �لكتلة �أو �ملنتج.

عدم �لعتد�د بالعلم بوجود حق �شماين

)1(
93- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن علم �أحد �ملطالبني �ملناف�شني بوجود حق �شماين، ل يوؤثر يف �لأولوية.

�إنز�ل مرتبة �حلق

94- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجوز لأي مطالب مناف�ض يتمتع بحق �لأولوية �أن يُنـزل مرتبة �أولويته 

يف �أي وقت، بقر�ر �نفر�دي �أو بالتفاق، ل�شالح �أي مطالب مناف�ض �آخر يف �حلا�رش �أو �مل�شتقبل.

�أثر ��شتمر�رية �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �لأولوية

95- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �أولوية �حلق �ل�شماين، لأغر��ض �لتو�شية 76، ل تتاأّثر بتغرّي �لطريقة 

�لتي يُجعل بها نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �رشيطة �أل تكون هناك �أي فرتة يكون فيها �حلق �ل�شماين غري 

نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

96- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� كان �حلق �ل�شماين م�شمول باإ�شعار م�شّجل �أو ُجعل نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة ثم كانت هناك لحقا فرتة مل يكن فيها ذلك �حلق ل م�شمول باإ�شعار م�شّجل ول نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، فاإن �أولوية �حلق �ل�شماين تبد�أ يف �أبكر وقت بعد ذلك عندما ي�شبح �حلق �ل�شماين �إما 

م�شمول باإ�شعار م�شّجل و�إما نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة.

�أولوية �حلقوق �ل�شمانية �لتي ت�شمن �للتز�مات �لقائمة و�لآجلة

97- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، رهنا بالتو�شية 84، متتد �أولوية �حلق �ل�شماين �إىل جميع �للتز�مات 

�مل�شمونة، ب�رشف �لنظر عن �لوقت �لذي تُعقد فيه هذه �للتز�مات.

نطاق �لأولوية

98- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� قامت دولة بتنفيذ �لفقرة �لفرعية )د( من �لتو�شية 57 )�لف�شل 

�لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل(، فاإن �أولوية �حلق �ل�شماين تنح�رش يف �ملبلغ �لأق�شى �ملبني يف �لإ�شعار �مل�شّجل.

تطبيق قو�عد �لأولوية على �حلق �ل�شماين يف موجود�ت �آجلة

و)ج( من  )�أ(  �لفرعيتني  �لفقرتني  لأغر��ض  �ل�شماين،  �أولوية �حلق  �أّن  �لقانون على  ين�ض  �أن  99- ينبغي 

�لتو�شية 76، متتد لت�شمل جميع �ملوجود�ت �ملرهونة �مل�شمولة بالإ�شعار �مل�شّجل، بغ�ض �لنظر عما �إذ� كان 

�ملانح قد �حتازها �أو عما �إذ� وجدت قبل �لت�شجيل �أو بعده �أو عند ح�شوله.
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تطبيق قو�عد �لأولوية على �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

100- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن وقت نفاذ �حلق �ل�شماين يف موجود�ت مرهونة جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�أو وقت ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأنه، يكون �أي�شا، لأغر��ض �لتو�شية 76، هو وقت نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف عائد�ته �أو وقت ت�شجيله.

2- تو�سيات تخ�ض موجودات معينة

�أولوية �حلق �ل�شماين يف �شك قابل للتد�ول

نافذ� جتاه  يُجعل  �لذي  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  �ل�شماين يف  �أن �حلق  �لقانون على  ين�ض  �أن  101- ينبغي 

�لأطر�ف �لثالثة بحيازة �ل�شك، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 37 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، تكون لـه �لأولوية على �حلق �ل�شماين يف �ل�شك �لقابل للتد�ول �لذي يُجعل 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي طريقة �أخرى.

نافذ� جتاه  يُجعل  �لذي  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  �ل�شماين يف  �أّن �حلق  �لقانون على  ين�ض  �أن  102- ينبغي 

�لأطر�ف �لثالثة بطريقة غري حيازة �ل�شك يكون �أدنى مرتبة من حقوق �لد�ئن �مل�شمون �أو �مل�شرتي �أو �ملنقول 

�إليه �لآخر )بالتفاق( �لذي:

)�أ( يكون موؤّهال كحائز متمتع باحلماية مبوجب �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول؛ �أو

)ب( يحتاز �ل�شكَّ �لقابل للتد�ول ويقّدم قيمة بح�شن نّية ودون �أن يعلم �أن �لنقل ينتهك ما للد�ئن 

�مل�شمون من حقوق مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف

ح�شاب  يف  �ملودعة  �لأمو�ل  تقا�شي  يف  �حلق  يف  �ل�شماين  �حلق  �أن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  103- ينبغي 

�لتو�شية 49  �ملن�شو�ض عليه يف  �لنحو  بال�شيطرة، على  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  يُجعل  �لذي  م�رشيف، 

�ل�شماين  �حلق  على  �أولوية  لـه  تكون  �لثالثة(،  �لأطر�ف  �ل�شماين جتاه  �حلق  نفاذ  ب�شاأن  �لثالث  )�لف�شل 

�ملناف�ض �لذي يُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باأي طريقة �أخرى. و�إذ� �أبرم �مل�رشف �لوديع �تفاقات �شيطرة 

دت �لأولوية، فيما بني �أولئك �لد�ئنني �مل�شمونني، وفقا للرتتيب �لذي  مع �أكرث من د�ئن م�شمون و�حد، ُحدِّ

�أبرمت به �تفاقات �ل�شيطرة. و�إذ� كان �مل�رشف �لوديع هو �لد�ئن �مل�شمون، كانت حلقه �ل�شماين �أولوية على 

�أي حق �شماين �آخر )مبا يف ذلك �حلق �ل�شماين �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبوجب �تفاق �شيطرة 

ُمربم مع �مل�رشف �لوديع، حتى �إذ� كان �حلق �ل�شماين للم�رشف �لوديع متاأخر� زمنيا( با�شتثناء �حلق �ل�شماين 

للد�ئن �مل�شمون �لذي �كت�شب �ل�شيطرة باأن �أ�شبح �شاحب �حل�شاب.

يقوم  �أن  �آخر، يف  قانون  قائم مبقت�شى  �لوديع،  للم�رشف  �أي حق  �أن  �لقانون على  ين�ض  �أن  104- ينبغي 

مودعة يف ح�شاب م�رشيف،  �أمو�ل  تقا�شي  �ملانح يف  �ملانح من حق  على  لـه  �مل�شتحقة  �للتز�مات  مبقا�شة 

تكون لـه �أولوية على �حلق �ل�شماين يف �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف با�شتثناء �حلق 

�ل�شماين لد�ئن م�شمون ح�شل على �ل�شيطرة باأن �أ�شبح �شاحب �حل�شاب.

105- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يف حال قيام �ملانح بنقل �أمو�ل من ح�شاب م�رشيف، ياأخذ �ملنقول �إليه 

هذه �لأمو�ل خالية من �أي حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف هذ� �حل�شاب �مل�رشيف، ما مل يكن 

�ملنقول �إليه على علم باأن هذ� �لنقل ينتهك ما للد�ئن �مل�شمون من حقوق مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين. ول توؤثر 

هذه �لتو�شية �شلبا يف حقوق من تُنَقل �إليهم �أمو�ل من ح�شابات م�رشفية مبوجب قانون �آخر.



235 �لف�شل �خلام�ض-  �أولوية �حلق �ل�شماين 

�أولوية �حلق �ل�شماين يف �لنقود

106- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن من يح�شل على حيازة نقود خا�شعة حلق �شماين ياأخذ تلك �لنقود 

خال�شة من �حلق �ل�شماين، ما مل يكن ذلك �ل�شخ�ض على علم باأّن هذ� �لنقل ينتهك ما للد�ئن �مل�شمون من 

حقوق مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين. ول توؤثر هذه �لتو�شية �شلبا يف حقوق حائزي �لنقود مبوجب قانون �آخر.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل

107- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل 

�لذي �أ�شبح نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �ل�شيطرة تكون لـه �لأولوية على �حلق �ل�شماين �لذي ُجعل 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة عمال بالتو�شية 48 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة(. و�إذ� حتققت �ل�شيطرة بالإقر�ر و�شدرت �إقر�ر�ت مت�شاربة عن �شخ�ض ما لأكرث من د�ئن م�شمون 

و�حد، ُحددت �لأولوية فيما بني �أولئك �لد�ئنني �مل�شمونني وفقا للرتتيب �لذي �شدرت به تلك �لإقر�ر�ت.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود�ت ملمو�شة م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول

�مللمو�شة  �ملوجود�ت  ويف  للتد�ول  قابل  م�شتند  �ل�شماين يف  �حلق  �أّن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  108- ينبغي 

�مل�شمولة به يكون �أدنى مرتبة من �أي حقوق متفوقة يح�ُشل عليها مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت 

�لقابلة للتد�ول �شخ�ض نُقل �إليه هذ� �مل�شتند.

109- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �حلق �ل�شماين يف موجود�ت ملمو�شة �لذي يُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة بحيازة م�شتند قابل للتد�ول، تكون لـه �أولوية على �أي حق �شماين مناف�ض ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة بطريقة �أخرى. ول تنطبق هذه �لقاعدة على �حلق �ل�شماين يف موجود�ت من غري �ملخزون �إذ� كان 

�حلق �ل�شماين للد�ئن �مل�شمون غري �حلائز للم�شتند �لقابل للتد�ول قد ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل 

�لأ�شبق من بني �ملوعدين �لتاليني:

)�أ( �ملوعد �لذي �أ�شبح فيه �ملوجود م�شمول بامل�شتند �لقابل للتد�ول؛

)ب(  �ملوعد �لذي �أُبرم فيه �تفاق بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون حائز �مل�شتند �لقابل للتد�ول ين�ض على 

�أن يكون �ملوجود م�شمول مب�شتند قابل للتد�ول، �رشيطة �أن يكون �ملوجود قد �أ�شبح م�شمول بذلك �مل�شتند يف 

غ�شون [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام من تاريخ �لتفاق.
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�ساد�سا-  حقوق الطرفني يف التفاق ال�سماين والتزاماتهما

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- �لتفاق �ل�شماين يف�شح عن تفاهم �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. وهو، ب�شفته عقد�، يخ�شع لقانون 

�لعقود �لعام للدولة، �لذي يتناول م�شائل مثل تكوين �لعقود وتف�شريها و�آثارها و�لإخالل بها و�إبطالها 

عادة  �لدول  ت�شن  �ل�شمانية،  لالتفاقات  �خلا�شة  و�لأغر��ض  للمو��شيع  ونظر�  ذلك،  ومع  و�إنفاذها. 

�إ�شافية تنظم تكوينها و�آثارها. وعادة ما تن�ض هذه �لقو�عد، مثال، على نظام �شامل  قو�عد خا�شة 

ن�شبيا يحكم �آثار �لتفاق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ويرتك للمانح و�لد�ئن �مل�شمون �أن يحدد� 

)�نظر  منهما  بكل  تلحق  �لتي  �لآثار  من  �لأكرب  �جلزء  �لطرفني،  ��شتقاللية  مبد�أ  مبقت�شى  تعاقديا، 

�لتو�شية 10(.

2- ويختلف �مل�شمون �ملو�شوعي لأي �تفاق �شماين بح�شب �حتياجات �لطرفني ورغباتهما. وتتناول 

بنود �لتفاقات �ل�شمانية عادة ثالثة مو��شيع رئي�شية. فاأول، تدرج بع�ض �لأحكام يف �لتفاق لأنها ت�شكل 

جزء� من �ملقت�شيات �لإلز�مية لإن�شاء حق �شماين. فعلى �شبيل �ملثال، تندرج �لقو�عد �ملتعلقة بو�شف 

�ملوجود�ت �ملرهونة و�للتز�م �مل�شمون يف هذه �لفئة. ويو�شي �لدليل، يف �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق 

�ل�شماين، باأن تكون هذه �ملقت�شيات �لإلز�مية �لتي ينبغي توفرها لكي يكون �لتفاق �ل�شماين نافذ� بني 

�لطرفني حم�شورة يف �حلد �لأدنى وي�شهل �لوفاء بها )�نظر �لتو�شيات 15-13(.

3- وثانيا، يت�شّمن �لتفاق �ل�شماين �لقيا�شي �أي�شا �رشوطا خمتلفة حتدد حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما 

متى �أ�شبح �لتفاق نافذ �ملفعول بينهما. ويتناول �لكثري من تلك �ل�رشوط عو�قب تق�شري �ملانح �أو �إخالل 

�لد�ئن �مل�شمون بالتز�م ما. وكثري� ما تُذَكر بالتف�شيل �لأحد�ث �لتي ت�شكل تق�شري� من جانب �ملانح 

و�شبل �لنت�شاف �ملتاحة للد�ئن �مل�شمون لإنفاذ �رشوط �لتفاق �ل�شماين. ويف �لعادة، كان �لأثر �لكبري 

�لذي ميكن �أن يحدثه �لإنفاذ على حقوق �لأطر�ف �لثالثة يدفع �لدول �إىل �أن حتدد ب�شيء من �لتف�شيل 

جمموعة من �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتكم �لتق�شري و�لإنفاذ )�نظر �لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق 

�لثالثة.  و�لأطر�ف  �ملانحني  حقوق  حماية  �إىل  �لعادة  يف  �لإلز�مية  �لقو�عد  هذه  وترمي  �ل�شماين(. 

وملا كانت هذه �لقو�عد �إلز�مية، فهي تعلو بال�رشورة على �أي �رشوط لالتفاق �ل�شماين حتدد للد�ئن 

حقوقا و�شبل �نت�شاف خمالفة. ومع ذلك، يجوز يف بع�ض �لنظم �لقانونية �أن يتنازل �ملانح عن فائدة 

هذه �لقو�عد �لإلز�مية بعد �لتق�شري )�نظر �لتو�شية 133( �أو �أن يتنازل عنها �لد�ئن �مل�شمون يف �أي 

�أنه يف حال عدم �لت�شارب بني �رشوط �لتفاق �ل�شماين و�لقو�عد  وقت )�نظر �لتو�شية 134(. غري 

�لإلز�مية، �أو عندما ين�ض �لتفاق �ل�شماين على قدر من �حلماية للمدين �أو لالأطر�ف �لثالثة �أكرب حتى 

من �لقو�عد �لإلز�مية )على �شبيل �ملثال، عن طريق �إعطاء �ملانح �أو �لأطر�ف �لثالثة �حلق يف �إعادة 

م �لعالقة بني �لطرفني بعد  �إعمال �لتفاق بعد �لتق�شري(، فاإن �لأحكام �لو�ردة يف �لتفاق �ل�شماين تُنظِّ

�لتق�شري.
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4- وثالثا، عادة ما تت�شمن �لتفاقات �ل�شمانية جمموعة من �لأحكام يق�شد بها تنظيم جو�نب �لعالقة 

يف  بالأمور  �لتنبوؤ  وقابلية  �لكفاءة  ت�شتدعي  ما  فكثري�  �لتق�شري.  قبل  ولكن  �لإن�شاء  بعد  �لطرفني  بني 

�ملعامالت �مل�شمونة وجود بنود �إ�شافية تف�شيلية تنظم �جلو�نب �مل�شتمرة من �ملعاملة. وهناك دول كثرية 

ت�شجع �لأطر�ف فعليا على �شوغ �رشوط �لتفاق �ل�شماين بحيث تلبي �حتياجاتها �خلا�شة. ومع ذلك، وكما 

هو �حلال يف �حلقوق و�للتز�مات �لالحقة للتق�شري، ت�شع تلك �لدول ذ�تُها �أي�شا قو�عد �إلز�مية خمتلفة 

تتعلق باحلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري، خ�شو�شا يف �حلالت �لتي قد تتاأثر فيها حقوق �أطر�ف 

ثالثة. ومع ذلك، فاإن �لدول عادة ما حتد قدر �لإمكان من تلك �لقو�عد �لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري، بغية 

�إعطاء �ملانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني �أق�شى قدر من �ملرونة لت�شميم �تفاقهم مبا ينا�شب �حتياجاتهم.

5- و�إن �لدول، و�إن كانت عموما ر�غبة عن فر�ض قائمة كاملة من �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتكم حقوق 

وللد�ئنني  للمانحني  �لإر�شاد  بتقدمي  تهتم  فاإنها  للتق�شري،  �ل�شابقة  �مل�شمون  و�لد�ئن  �ملانح  و�لتز�مات 

�مل�شمونني. ويف �لو�قع، ت�شّن دول كثرية �أعد�د� متفاوتة من �لقو�عد غري �لإلز�مية �لتي تنطبق، �إذ� مل يحدد 

�لطرفان خالف ذلك يف �تفاقهما �ل�شماين. ول يتناول هذ� �لف�شل جميع �حلالت �لتي قد توّد فيها �لدول 

�أن ت�شوغ قو�عد غري �إلز�مية من هذ� �لقبيل، بل يقت�رش على تقدمي قائمة �إر�شادية وغري ح�رشية بتلك 

�لقو�عد غري �لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري و�لتي توجد عموما يف �لت�رشيعات �لوطنية �ملعا�رشة.

6- ويرّكز �لبحث �لتايل على ثالث م�شائل تتعلق بال�شيا�شة �لعامة. �مل�شاألة �لأوىل، وترد مناق�شتها يف 

�أن تكون للطرفني حرية ت�شكيل  ينبغي  �أي مدى  �لطرفني و�إىل  ��شتقاللية  تتعلق مببد�أ  �ألف-2،  �لباب 

�رشوط �تفاقهما �ل�شماين )مع �فرت��ض �أن �لتفاق يفي باملقت�شيات �ملو�شوعية و�ل�شكلية لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين(. و�أما �مل�شاألة �لثانية، وترد مناق�شتها يف �لباب �ألف-3، فهي تتعلق بالقو�عد �لإلز�مية �لتي 

ينبغي �أن حتكم حقوق و�لتز�مات �ملانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني �ل�شابقة للتق�شري. و�أما �مل�شاألة �لثالثة، 

وترد مناق�شتها يف �لبابني �ألف-4 و�ألف-5، فهي تتعلق بنوع �لقو�عد غري �لإلز�مية �لتي ميكن �إدر�جها 

يف �لت�رشيعات �لع�رشية �لتي حتكم �ملعامالت �مل�شمونة.

7- ويبحث �لباب باء من هذ� �لف�شل خمتلف �لقو�عد �لإلز�مية وغري �لإلز�مية �لتي تتناول �حلقوق 

و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري فيما يتعلق باأنو�ع معّينة من �ملوجود�ت و�ملعامالت. ويختتم �لف�شل، يف 

�لباب جيم منه، مبجموعة من �لتو�شيات.

2-  ��شتقاللية �لطرفني

)�أ( ��شتعر��ض عام

كاإحدى  �لطرفني  ��شتقاللية  مبد�أ  �ل�شماين،  �حلق  �إن�شاء  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل  �لدليل، يف  8- يعلن 

دعامات نهجه �لأ�شا�شي �إز�ء �ملعامالت �مل�شمونة )�نظر �لتو�شية 10(. وي�شكل هذ� �ملبد�أ يف معظم �لدول، 

جزء� من قانون �لعقود �لعام، وهو �إمنا ينطبق على قانون �ملعامالت �مل�شمونة لأن �لتفاق �ل�شماين 

عقٌد. و�لفكرة �ملحورية هي �أنه ينبغي، ما مل تن�ض �لدولة على خالف ذلك، �أن يتمتع �لد�ئن �مل�شمون 

و�ملانح بحرية ت�شميم �تفاقهما �ل�شماين كما يروق لهما. ويف حني �أن ��شتقاللية �لطرفني تعطي مقّدمي 

�لئتمان �شلطة كبرية يف تقرير م�شمون �لتفاق �ل�شماين، فاملتوقع هو �أن �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون و�ملانح 

بت�شكيل معاملتهما وتوزيع �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري ح�شبما ينا�شب �أهد�فهما على �أف�شل 

وجه ي�شمح عادة للمانحني بتو�شيع نطاق �إمكانية �حل�شول على �ئتمان م�شمون.
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9- وملبد�أ ��شتقاللية �لطرفني بُعد�ن متميز�ن عند تطبيقه على �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري. 

�إلز�مية حتكم �ل�شمات  �أن تكون للدول حرية �شّن قو�عد  وي�شتهدف �لبعد �لأول �لدول. فبينما ينبغي 

�لأ�شا�شية للعالقة �مل�شتمرة بني �لطرفني، ينبغي �أن يكون عدد تلك �لقو�عد حمدود� و�أن يكون نطاقها 

ه نحو �لآثار �لتي ي�شعى �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون �إىل حتقيقها عن  مبينا بو�شوح. و�أما �لبعد �لثاين فموجَّ

طريق �تفاقهما. فاأي �رشوط تخرج عن قو�عد غري �إلز�مية �أو تعّدلها �أو تطرق م�شائل مل تتناولها قو�عد 

دولة ما غري �لإلز�مية، ل تقيد �شوى طريف ذلك �لتفاق ول توؤثر يف حقوق �لأطر�ف �لثالثة �إل يف �حلدود 

�لتي تن�ض عليها �ملبادئ �لعامة لقانون �لعقود. 

من  كل  �إلز�مية يف  قو�عد  �شكل  يف  �لطرفني  ��شتقاللية  على  ت�رشيعية  قيود  توجد  �أن  10- وميكن 

قانون �ملعامالت �مل�شمونة وقو�نني �أخرى. وقد �عتمد �لكثري من �لدول قو�نني حلماية �مل�شتهلك تفر�ض 

�شو�بط رقابية و��شعة �لنطاق على �ملعامالت �ل�شتهالكية، وكثري� ما تقيد ب�شدة قدرة �لد�ئنني �مل�شمونني 

و�ملانحني على ت�شميم نظام خا�ض بهم للحقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري. وميكن �أن يُ�رشب لذلك 

مثل قاعدة متنع �لد�ئنني �مل�شمونني من تقييد حق �ملانحني �مل�شتهلكني من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو 

�لت�رشف فيها. كما �شنت دول كثرية قو�نني تتعلق بالأ�رشة تقيد ��شتقاللية �لطرفني كثري� عندما يتعلق 

�لد�ئنني  �أن يُ�رشب لذلك مثل قاعدة متنع  "ممتلكات م�شرتكة". وميكن  �أو  بـ"ممتلكات عائلية"  �لأمر 

�مل�شمونني من تقييد ��شتخد�مات �ملانحني لتلك "�ملمتلكات �لعائلية" )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية 

)ب((. ويو�شي �لدليل �أنه ينبغي، و�إن كان ينطبق قانون �ملعامالت �مل�شمونة على �حلقوق �ل�شمانية �لتي 

�مل�شتهلك  �لتي يخّولها لهم قانون حماية  �مل�شتهلكني  تتاأثر حقوق  �أل  �أو يحتازونها،  �مل�شتهلكون  ين�شئها 

)�نظر �لف�شل �لأول من �لدليل ب�شاأن نطاق �لنطباق، �لفقرة 11 و�لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )ب((.

11- و�إ�شافة �إىل تلك �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتكم مانحني معّينني وموجود�ت معّينة مبينة يف قو�نني 

�أخرى، من �ل�شائع �أن تفر�ض �لدول قو�عد �إلز�مية خمتلفة �أكرث عمومية. وتوجد تلك �لقو�عد عادة يف 

ت�رشيع �ملعامالت �مل�شمونة وتتعلق يف �لغالب بالتق�شري و�لإنفاذ )فعلى �شبيل �ملثال، ل ميكن �لتنازل عن 

معيار �ل�شلوك يف حالة �لإنفاذ من جانب و�حد �أو تغيريه بالتفاق، �نظر �لتو�شية 132(. ولكن بع�ض 

تلك �لقو�عد يتعلق �أي�شا باحلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري )على �شبيل �ملثال، يجب على �لطرف 

د  يُ�شدَّ ل حاملا  �إ�شعار م�شجَّ �أي  و�إنهاء  و�إعادتها  �ملرهونة  باملوجود�ت  �لعتناء على نحو معقول  �حلائز 

�لقو�عد  من  �لأخرية  �لأنو�ع  هذه  وتُبحث  و112(.   111 �لتو�شيتني  �نظر  بالكامل؛  �مل�شمون  �للتز�م 

�لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري يف �لباب �لتايل من هذ� �لف�شل.

12- ونظر� �إىل �أن ��شتقاللية �لطرفني هي �ملبد�أ �لأ�شا�شي، فغالبا ما ي�شوغ �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح 

وبالتف�شيل عدد� من �لعنا�رش �لهيكلية لتفاقهما. فمثال، كثري� ما تُذكر �لبنود �لتالية بالتحديد:

)�أ( �ملوجود �ملطلوب رهنه و�ل�رشوط �لتي يجوز �أن يرهن بها فيما بعد موجود مل يكن مرهونا 

�أ�شال؛

)ب(  �للتز�م �ملطلوب �شمانه مبوجب �لتفاق )مبا يف ذلك �للتز�مات �لآجلة(؛

)ج( ما يُ�شمح للمانح �أن يفعله باملوجود�ت �ملرهونة وما يحظر عليه �أن يفعله بها )مبا يف ذلك 

�إن كان للمانح �حلق يف ��شتخد�م �ملوجود�ت وتغيريها وجني ثمارها و�لعائد�ت �ملتاأتية منها و�لت�رشف 

فيها(؛

�لتق�شري  قبل  �ملرهون  �ملوجود  �أن يح�شل على حيازة  �مل�شمون  للد�ئن  يجوز  كان  �إذ�  )د( ما 

وكيفية حيازته وحقوق وو�جبات �لد�ئن فيما يتعلق مبوجود مرهون يف حوزته؛
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)هـ(  �شل�شلة من �لإقر�ر�ت �لتي يديل بها �ملانح و�للتز�مات �لتي ياأخذها على عاتقه فيما يتعلق 

باملوجود �ملرهون، من قبيل �للتز�م باحلفاظ على �ملوجود يف حالة جيدة وبتاأمينه على �لهالك وباإبالغ 

�لد�ئن �مل�شمون يف حالة �لتم�شك بحق قانوين جتاه �ملوجود؛

)و( �لأحد�ث �لتي ت�شبِّب �لتق�شري )من جانب �ملانح �أ�شا�شا ولكن من جانب �لد�ئن �مل�شمون 

�أي�شا( مبقت�شى �لتفاق.

�خللفية  هذه  ظل  �أدناه يف  �ملبينة  �لإلز�مية  وغري  �لإلز�مية  �لقو�عد  تُدر�ض خمتلف  �أن  13- وينبغي 

�ملتعلقة با�شتقاللية �لطرفني ونطاقها �ملعتاد ح�شبما يرد يف �لتفاق �ل�شماين.

)ب( م�شدر حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما

�ل�شابقة  و�لتز�ماتهما  �لطرفني  بحقوق  �ملت�شلة  �لإلز�مية  وغري  �لإلز�مية  �لقو�عد  معظم  14- تتعلق 

للتق�شري بالأ�شلوب �لذي توّزع به �متياز�ت �مللكية وم�شوؤولياتها بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. و�ملوقف 

�لذي تتخذه معظم �لدول، مت�شيا مع مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني ولكن مع مر�عاة �أي قيود منا�شبة )�نظر 

�ل�شابقة  و�لتز�ماتهما  حقوقهما  يحّدد�  �أن  نف�شيهما  للطرفني  ينبغي  �أنه  هو  �أعاله(،   11-9 �لفقر�ت 

للتق�شري. ومن ثَّم، فمن �لأهمية مبكان حتديد م�شدر هذه �حلقوق و�للتز�مات.

دة �لتي �أدرجها �لطرفان يف  15- وهذه �حلقوق و�للتز�مات تقررها مبدئيا �ل�رشوط و�لأحكام �ملحدَّ

�أي�شا �أي �رشوط عامة )على �شبيل �ملثال، �ل�رشوط �ل�شمنية �لتي  �أن ي�شمل  �تفاقهما. ومن �شاأن ذلك 

ين�ض  ذلك،  على  وعالوة  بالإحالة.  �تفاقهما  �لطرفان يف  يدرجها  �لتاأمني(  قو�نني  تُ�رَشد يف  ما  كثري� 

�لقانون �لوطني ملعظم �لدول على �أنه نظر� �إىل �أن �لتفاق �ل�شماين قد ي�شري �إىل عالقة م�شتمرة بني 

�لطرفني على �لنحو �ملعهود يف �شناعة ما �أو جمال معنّي، فينبغي �أن يكون �لطرفان ملزمني باأي �أعر�ف 

�تفقا عليها. و�أخري�، ينبغي �أن يكون �لطرفان ُملزمني لدى تنفيذ �تفاقهما باأي ممار�شات �أر�شياها فيما 

بينهما، ما مل يتفقا على خالف ذلك. ويعتمد �لدليل فكرة �أن �لتفاق بني �لطرفني هو �مل�شدر �لأ�شا�شي 

حلقوقهما و�لتز�ماتهما �ملتبادلة، �إىل جانب �أي �أعر�ف �تفقا عليها وكذلك، ما مل يوجد �تفاق على خالف 

ذلك، �ملمار�شات �لتي �أر�شياها فيما بينهما )�نظر �لتو�شية 110(.

3-  �لقو�عد �لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري

)�أ( ��شتعر��ض عام

16- ميكن �أن توجد قو�عد �إلز�مية تتعلق بحقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري يف كل من 

قانون �ملعامالت �مل�شمونة ويف قو�نني �أخرى. وتندرج تلك �لقو�عد عموما �شمن ثالثة �أنو�ع عامة. و�أحد 

�أنو�ع هذه �لقو�عد، �لذي ت�شّنه �لدول عادة، مثلما �شبق ذكره )�نظر �لفقرة 10 �أعاله(، يف جمال ت�رشيعات 

حماية �مل�شتهلك �أو �ملمتلكات �لعائلية، لـه نطاق و�نطباق خا�شان للغاية. ويدرك �لدليل �لأهمية �لتي 

قد تعلّقها �لدول على هذه �لأمور )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )ب((. غري �أنه ينبغي للدول، بغية 

حتقيق �أق�شى فائدة �قت�شادية من نظام �ملعامالت �مل�شمونة، �أن حتدد بو�شوح نطاق تلك �لقيود على 

حرية �لطرفني يف ت�شميم �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري وفقا لحتياجاتهما ورغباتهما.
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17- وتركز قو�عد �إلز�مية �شابقة للتق�شري على �مل�شمون �ملو�شوعي �لذي ميكن للطرفني �إدر�جه يف 

�أكان  �تفاقهما. وتو�شع تلك �لقو�عد عادة كقيود عامة على حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني وتنطبق �شو�ء 

�ملانح م�شتهلكا �أم من�شاأة. وميكن �أن تتباين تلك �لقو�عد تباينا كبري�ً من دولة �إىل �أخرى. فعلى �شبيل 

�لد�ئن �مل�شمون على حق �شماين  �لتي يح�شل مبوجبها  �ل�شمانية  �ملثال، ويف حالة بع�ض �لتفاقات 

يف جميع موجود�ت مانح )مثل رهن من�شاأة(، ��شرتعت بع�ض �لدول حيز� �أُفرد للد�ئنني غري �مل�شمونني 

يف �شياق �لإع�شار، مييل �إىل كونه مقيد� متاما. وبع�ض �لدول ل ت�شمح للد�ئنني باأن يقيدو� حق �ملانح 

يف ��شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة �أو تغيريها ما د�م �ل�شتخد�م �أو �لتغيري �لذي يجري �لقيام به يت�شق 

مع طبيعة تلك �ملوجود�ت و�لغر�ض منها. ول ت�شمح بع�ض �لدول للد�ئنني �مل�شمونني با�شتخد�م �لثمار 

�لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت �ملتاأتية من �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي هي يف حوزتهم ول با�شتعمالها مقابل 

�للتز�م �مل�شمون.

18- و�ملوقف �لذي يتخذه �لدليل، نظر� لالأهمية �لتي يعلقها على مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني، هو �أنه ل 

ينبغي للدول عموما �أن ت�شّن قو�عد �إلز�مية ملا قبل �لتق�شري تقّيد عدد �للتز�مات �لتي يجوز �أن يطلبها 

�لد�ئنون �مل�شمونون و�ملانحون من بع�شهم �لبع�ض �أو تقّيد طبيعة تلك �للتز�مات. ومع ذلك، كثري� ما 

تكون �ل�شو�غل �ل�شالفة �لذكر حقيقية، وقد ت�شعر �لدول - ح�شب �لطبيعة �خلا�شة لقت�شادها �لوطني 

�أو �ملن�شاأة �لتجارية �ملانحة للحق �ل�شماين - باحلاجة �إىل زيادة ت�شديد �ل�شو�بط �لرقابية �ملفرو�شة على 

�لعالقة �ل�شابقة للتق�شري بني �ملانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني. فاإن هي فعلت ذلك، تفاديا لفر�ض قيود 

عامة غري �رشورية على ��شتقاللية �لطرفني، ينبغي عندئذ لتلك �لقو�عد �لإلز�مية: )�أ( �أن يُعَرب عنها 

باأ�شلوب و��شح؛ )ب( �أن ت�شاغ بعبار�ت دقيقة وتقييدية ل عبار�ت ف�شفا�شة؛ )ج( �أن ت�شتند، على غر�ر 

ما ي�شابهها من قو�عد يف �ل�شياق �لالحق للتق�شري، �إىل �أ�ش�ض معرتف بها من �ل�شيا�شة �لعامة، مثل ح�شن 

�لنية و�لإن�شاف يف �ملعاملة و�لت�رشفات �ملعقولة جتاريا )�نظر �لتو�شيتني 131 و132(.

19- ويهدف نوع ثالث من �لقو�عد �لإلز�مية ب�شاأن �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري �إىل �شمان 

عدم ت�شويه �لأغر��ض �لأ�شا�شية لنظام �ملعامالت �مل�شمونة. وعادة ما ت�شدر �لدول قو�عد �إلز�مية من 

هذ� �لنوع لفر�ض حد �أدنى من �لو�جبات على �لطرف �لذي يحوز �ملوجود�ت �ملرهونة �أو ي�شيطر عليها. 

فمثال، ومبا �أن �أحد �لأغر��ض �ملحورية من �حلق �ل�شماين هو منح �لد�ئن �لأولوية، عند �لتق�شري، يف 

تقا�شي �ملال �ملتاأتي من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة، فاإن هذ� �لغر�ض يتو�فق معه �إلز�م �ملانحني باملحافظة 

و�جب  �لتحديد،  وجه  على  �للتز�م،  وي�شمل هذ�  �لقت�شادية.  قيمتها  تتبدد  ل  �ملوجود�ت حتى  على 

عدم �إهد�ر �ملوجود�ت �ملرهونة �أو عدم �ل�شماح بتدهورها على نحو �آخر يتجاوز ما ميكن توقعه من 

�ل�شتخد�م �لعادي، وبالتايل �حلفاظ على �لقيمة �لقت�شادية للموجود�ت.

�لد�ئن �مل�شمون عندما يكون حائز�، عناية  �ملانح، وكذلك  باأن يعتني  �لتي تق�شي  �لقو�عد  20- و�إن 

معقولة باملوجود�ت �ملرهونة، وعلى �لعموم �لقو�عد �ملوّجهة �شوب �حلفاظ على �ملوجود�ت �ملرهونة، 

�ملق�شود منها هو �لت�شجيع على �شلوك يت�شم بامل�شوؤولية من جانب طريف �لتفاق �ل�شماين. غري �أن تلك 

�لأنو�ع من �لقو�عد �لإلز�مية لي�شت متماثلة �ملفعول مع قو�عد حماية �مل�شتهلك �أو �لقو�عد �لإلز�مية 

�لإلز�مية  �لقو�عد  من  �لأخرية  �لأنو�ع  وهذه  �ل�شماين.  لالتفاق  �ملو�شوعي  �مل�شمون  على  تن�ض  �لتي 

بعد ذلك. وعادة  �أو  �لتفاق  ب�شاأن  �لتفاو�ض  �لتنازل عنها وقت  ذ�ته ول ميكن  �ل�شماين  للحق  ُمن�شئة 

للتق�شري  �ل�شابقة  و�للتز�مات  ب�شاأن �حلقوق  �لإلز�مية  �لقو�عد  �إز�ء  تباينا  �أدق  نهجا  �لدول  تتخذ  ما 

�ملو�شوعة يف �إطار نظام �ملعامالت �مل�شمونة.

21- و�لقاعدة �لأ�شا�شية يف معظم �لنظم �لقانونية هي �أنه ل يجوز للطرفني �خلروج، باتفاق بينهما، 

عن �لقو�عد �لإلز�مية �لتي تن�ض على حقوقهما و�لتز�ماتهما �لعامة �ل�شابقة للتق�شري. فمثال، ل ت�شمح 
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�لدول للطرفني عادة باأن يتحلاّل من �لتعاقد �لذي يوجب عليهما �لعتناء على نحو معقول باملوجود�ت 

�ملرهونة. غري �أن ذلك ل مينع د�ئما �لطرفني من �لتنازل عن مطالبة ب�شبب �إخالل بالو�جب بعد وقوعه. 

�ل�شابقة  �لتز�ماته  من  لحق  وقت  يف  �ملانح  يربئ  �أن  �مل�شمون  للد�ئن  يجوز  باأنه  كثرية  دول  وتق�شي 

للتق�شري )مبا يف ذلك �للتز�مات �لتي تفر�شها �لقو�عد �لإلز�مية( �أو �أن يتنازل عن حقوقه �لناجمة 

عن تق�شري �ملانح. وعلى �لعك�ض من ذلك، ونظر� للعالقة �لتفاعلية �ملعتادة بني �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح، 

يتخذ كثري من تلك �لدول ذ�تها موقفا مفاده �أنه ل ينبغي �ل�شماح للمانح باأن يقوم، قبل �لتق�شري، باإعفاء 

�لد�ئن �مل�شمون من مر�عاة �أي و�جبات تفر�شها قو�عد �إلز�مية على �لد�ئن �مل�شمون.

تتعلّق  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  �لدليل  يف  بها  �ملو�شى  �لتق�شري  قبل  ملا  �لإلز�مية  �لقو�عد  22- وتهدف 

يت�شم  �مل�شمونة  �ملعامالت  ب�شاأن  لنظام  �جلوهرية  �ملبادئ  باأنه  ُو�شف  ما  مع  تتفق  �لعامة  بال�شيا�شة 

ت�شجع  )�أ(  للتق�شري:  �شابقة  وو�جبات  على حقوق  تن�ض  وهي   .)1 �لتو�شية  )�نظر  و�لفعالية  بالكفاءة 

��شتخد�م  �ملانح  ي�شرتد  �أن  ت�شمن  ؛ )ب(  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �أن حتافظ على  �لأطر�ف �حلائزة على 

�ملوجود�ت �لتي كانت مرهونة و�لتمتع بها بالكامل، حال ت�شديد �للتز�م �مل�شمون �أو �أد�ئه على نحو �آخر.

23- وين�ض �لف�شل �لتا�شع من �لدليل ب�شاأن متويل �لحتياز على �أنه يجوز لبع�ض �لدول �أن تختار �أن 

تبقي على معامالت �لحتفاظ بحق �مللكية و�لتاأجري �لتمويلي كاأ�شلوبني م�شتقلني لتمويل �لحتياز. ففي 

حالة �لبيع �إىل حني ت�شديد كامل ثمن �ل�رش�ء، ويف حالة �لتاأجري �لتمويلي ملدة �ملعاملة، ل يكون حق �لبائع 

�أو �ملوؤّجر حقا �شمانيا و�إمنا هو حق �لبائع �أو �ملوؤجر يف تاأكيد ملكيته للموجود�ت. ولهذ� �ل�شبب، وحتى 

�إذ� كانت �لأهد�ف �لقت�شادية �لأ�شا�شية لهذه �ملعامالت مطابقة لتلك �ملتعلقة باحلق �ل�شماين �حليازي 

�لعادي، يتعني �أن ت�شاغ �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتكم حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري 

باأ�شلوب خمتلف �ختالفا طفيفا للح�شول على �لنتيجة ذ�تها فيما يتعلّق بال�شيا�شة �لعامة. ومن ثّم، فاإن 

�لبائع �لذي يحتفظ بامللكية ، على �شبيل �ملثال، ينبغي �أل يكون قادر� على جتنب �لتز�ماته بعدم �لدخول 

يف معامالت مع �أطر�ف ثالثة مت�ض بحقوق �مل�شرتي غري �ملق�رش. وعلى نف�ض �ملنو�ل، فاإن �مل�شرتي �حلائز 

ملوجود، لكنه يتوقع فقط �مللكية، ينبغي �أل يكون قادر� على تفادي م�شوؤوليته يف �ملحافظة على �ملوجود. 

وهذه �لتعديالت �ل�رشورية يتناولها �لباب �ألف-8 من �لف�شل �لتا�شع.

)ب( و�جب �حلفاظ على �ملوجود�ت �ملرهونة

د لـه �للتز�م �مل�شمون.  24- �ملوجود�ت �ملرهونة هي �إحدى �ل�شمانات �لرئي�شية �ملتاحة للد�ئن لكي يُ�شدَّ

وهي �أي�شا من �ملوجود�ت �لتي يتوقع �ملانح عادة ��شتخد�مها ويعتزم مو��شلة ذلك دون قيود ما �أن يُ�شّدد 

�لقر�ض �أو �لئتمان. ولهذه �لأ�شباب تكون لكل من �ملانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني م�شلحة يف �حلفاظ 

على �ملوجود�ت �ملرهونة.

25- ويكون �ل�شخ�ض �حلائز للموجود�ت �ملرهونة يف �أف�شل و�شع، يف �لغالب، لكفالة �ملحافظة عليها. 

ويف�رش ذلك ملاذ� تفر�ض �لدول عادة على ذلك �لطرف و�جب �لعناية �ملعقولة باملوجود�ت �ملرهونة. وكحالة 

��شتثنائية فقط تكاد تتعلق د�ئما مبوجود�ت غري ملمو�شة، قد يكون �شخ�ض لي�ض حائز� يف و�شع �أمثل 

نظريا للعناية باملوجود�ت �ملرهونة. ونظر� لهدف كفالة توزيع عادل مل�شوؤولية �لعناية باملوجود�ت �ملرهونة 

وت�شجيع �لطرفني على �حلفاظ عليها، ل يهم كثري� ما �إذ� كان �حلائز هو �ملانح �أم �لد�ئن �مل�شمون. 

فالو�جب �لإلز�مي �ملفرو�ض على �ل�شخ�ض �حلائز و�لذي يقت�شي منه �ملحافظة على �ملوجود�ت �ملرهونة 

ينبغي �أن يكون متطابقا يف كلتا �حلالتني.
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26- وقد يتباين كثري� �مل�شمون �ملحدد لذلك �لو�جب، ح�شب طبيعة �ملوجود�ت �ملرهونة. ففي حالة 

�ملوجود�ت �مللمو�شة، ي�شتدعي �لو�جب �أول �حلفاظ على �ملوجود�ت ماديا. وعندما يتعلق �لأمر مبوجود�ت 

ملمو�شة غري حية، ي�شمل ذلك عادة و�جب �حلفاظ على هذه �ملوجود�ت يف حالة جيدة وعدم ��شتخد�مها 

لغر�ض غري �لغر�ض �ملعتاد يف �لظروف �ملعّينة. فمثال، �إذ� كان �ملوجود �ملرهون هو �آلة، يجب �أل ترتك 

عر�شًة للمطر. وف�شال عن ذلك، يجب على �لطرف �لذي يحوزها وي�شتخدمها �أن يقوم باأعمال �ل�شيانة 

اب، فال يجوز للحائز �ملاأذون لـه با�شتخد�مها  �ملعتادة. ومع ذلك، �إذ� كان �لرهن، مثال، على �شيارة للركَّ

�أن ي�شتخدمها ك�شاحنة خفيفة لأغر��ض جتارية.

27- وعندما تكون �ملوجود�ت �ملرهونة خمزوناً قد يتطلب و�جب �حلفاظ عليه �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى 

 - �رشقته  وت�شهل  معرو�شاً  يكون  ما  غالبا  �ملعد�ت،  بخالف  فاملخزون،  �حلائز.  من جانب  تكلفة  �أكرث 

ولذ� يجب على �ملانح )�أي �لطرف �لذي يرجح �أن يكون هو �حلائز( توفري �لأمن �لكايف لتاليف "تقل�ض 

�ملخزون"، ويجب عليه عر�ض �ملخزون بطريقة �شليمة لتجنب �لك�رش �أو تخزينه وقايًة له من �لتدهور. 

فمثال، �إذ� كان �ملخزون يتاألف من معد�ت �إلكرتونية باهظة �لثمن �أو �آنية زجاجية �شهلة �لنك�شار ب�شكل 

خا�ض، فقد يلزم حفظها يف �شناديق مقفلة؛ و�إذ� كان �ملخزون يتكون من �أغذية قابلة للتلف، وجب على 

�حلائز تخزين �ملوجود�ت �ملرهونة يف وحد�ت مثلجة.

28- ويف حالة �ملوجود�ت �مللمو�شة �حلية، مثل �حليو�نات، ينبغي �أن يكون �لو�جب مماثال. فال يكفي 

�حلفاظ على �حليو�ن حيَّا، بل يجب �أن ي�شمن �ل�شخ�ض �حلائز �أن يح�شل �حليو�ن على �لتغذية �ل�شليمة 

و�أن يُحافظ عليه يف �شحة جيدة )�أي �أن يح�شل �حليو�ن، مثال، على رعاية بيطرية مالئمة(. وعندما 

يحتاج �حليو�ن �إىل خدمات خا�شة للحفاظ عليه يف �شحة جيدة )�أي، مثال، �لتمرين �ملنا�شب جلو�د 

�ل�شباق و�حللب بانتظام للبقرة(، ميتد و�جب �لعناية لي�شمل توفري تلك �خلدمات. و�أخري�، وكما هو �لأمر 

فيما يخ�ض �ملعد�ت، يعني �لو�جب �أي�شا �أنه ل ميكن ��شتخد�م �حليو�ن لأغر��ض غري عادية. وعلى ذلك، 

�إذ� كانت قيمة �لثور �لفحل تكمن يف "ر�شوم �ل�شتيالد" ل ميكن ��شتخد�مه كد�بَّة حْمٍل.

29- و�إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة تتاألف من حق يف تقا�شي مال متج�ّشد يف �شك قابل للتد�ول، ل 

بد �أن ي�شمل �لو�جب �حلفاظ على �مل�شتند ماديا. غري �أن و�جب �لعتناء يف تلك �حلالة ي�شمل �تخاذ 

�خلطو�ت �لالزمة حلفظ �أو �شون حقوق �ملانح جتاه �أطر�ف �شابقة ُملَزمة مبوجب �ل�شك �لقابل للتد�ول 

)مثل تقدمي �ل�شك و�لحتجاج عليه �إذ� ن�ض �لقانون على ذلك وتقدمي �إخطار بعدم �لدفع(. وقد يتعني 

�أي�شا على �ل�شخ�ض �لذي يحوز �شكا قابال للتد�ول �أن يجتنب فقد�ن حقوق تتعلق بال�شك نف�شه جتاه 

�أطر�ف �شابقة، وذلك باتخاذ خطو�ت جتاه من تقع عليهم م�شوؤولية ثانوية مبوجب �ل�شك )مثل �لكفالء(. 

وعندما تكون �ملوجود�ت �مللمو�شة م�شتند� قابال للتد�ول، يجب �أي�شا على �ل�شخ�ض �حلائز �أن يحافظ 

على �مل�شتند ماديا. وعالوة على ذلك، �إذ� كان �مل�شتند حمدد �لأجل، وجب �أن يقّدمه �ل�شخ�ض �حلائز لـه 

قبل �نق�شاء �ملدة للمطالبة باحليازة �ملادية للموجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند.

30- وعندما تكون �ملوجود�ت �ملرهونة غري ملمو�شة، يكون حتديد و�جب �لعناية �ملعقولة بالإ�شارة �إىل 

�ل�شخ�ض �حلائز �أكرث �شعوبة. فكثري� ما تكون �ملوجود�ت غري �مللمو�شة جمرد حق تعاقدي يف حت�شيل 

مدفوعات. وترد يف �لباب باء �أدناه مناق�شة لطبيعة و�جب �حلفاظ على �ملوجود�ت يف تلك �حلالت. 

وعندما تكون �ملوجود�ت �ملرهونة حقا يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، �أو ممتلكات فكرية، 

�أو حقا يف تقا�شي عائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل، تن�ض �لدول عادة على خمتلف حقوق طريف �ملعاملة 

و�لتز�ماتهما يف ت�رشيع خا�ض ينظم ذلك �ل�شكل من �ملوجود�ت على وجه �لتحديد.
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�لدول  جُتري  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  على  باحلفاظ  �حلائز  �ل�شخ�ض  �لتز�م  مدى  حتديد  31- ولدى 

تقدير� من حيث �لتكاليف و�لفو�ئد لأف�شل �ل�شبل �لكفيلة بتحقيق توزيع عادل للم�شوؤولية عن �حلفاظ 

لـه على �ل�شخ�ض  �إلقاء عبء ل لزوم  على هذه �ملوجود�ت. و�مل�شاألة �ل�شيا�شاتية �لرئي�شية هي تفادي 

�حلائز. ومت�شيا مع �لعتبار�ت �ملذكورة �أعاله، يو�شي �لدليل باأن ت�شّن �لدول قاعدة عامة �إلز�مية ملا 

قبل �لتق�شري تفر�ض على جميع �لأطر�ف �حلائزة و�جب �تخاذ تد�بري معقولة من �أجل �حلفاظ على 

�ملوجود�ت �ملرهونة )�نظر �لتو�شية 111(.

)ج( و�جب �حلفاظ على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة

32- يف كثري من �حلالت، يكفي �حلفاظ ماديا على �ملوجود�ت �ملرهونة ل�شون قيمتها �أي�شا. غري �أنه 

يلزم �أحيانا �تخاذ تد�بري �إ�شافية للو�شول �إىل هذه �لنتيجة. وتُبحث �حلالة �خلا�شة �ملتعلقة باملوجود�ت 

غري �مللمو�شة يف �لباب �ألف-5 �أدناه. �أما فيما يتعلق باملوجود�ت �مللمو�شة، فاإن �لدول متيز عادة بني 

�شد�د  �شمانة  هي  �ملرهونة  �ملوجود�ت  كانت  وملا  �مل�شمونني.  �لد�ئنني  و�لتز�مات  �ملانحني  �لتز�مات 

للد�ئنني �مل�شمونني، فيُطلب �أحيانا �إىل �ملانحني �تخاذ �إجر�ء�ت �إيجابية ل�شون قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة 

زيادة على �للتز�م باحلفاظ على �ملوجود�ت ماديا. فمثال، قد يُطلب �إىل �ملانحني �إجر�ء حت�شينات على 

�حلو��شيب �أو �إعادة �ملعد�ت �إىل بائع لكي يُر�شلها �إىل �مل�شنع بغية �إ�شالح بع�ض عيوب �ل�شنع بناء على 

طلب �ل�شانع. ومرة �أخرى، يجب على �لدول، لدى حتديد نطاق هذ� �للتز�م �مللقى على عاتق �ملانحني، 

تقدير �لفو�ئد مقابل �لأعباء �لتي تفر�شها.

يتعلق  �لتز�م  �أي  �لد�ئنني �مل�شمونني �حلائزين ملوجود�ت مرهونة  �لدول على  33- ول تفر�ض بع�ض 

باحلفاظ على قيمة تلك �ملوجود�ت. و�ل�شبب يف ذلك هو �أنه �إذ� كان فر�ض �لتز�م يقت�شي من �لد�ئنني 

�شتفقد  �ملوجود�ت  فاإن  كثب،  �ملرهونة عن  �ملوجود�ت  ُمرهقة عن مر�قبة  م�شوؤولية  ل  �مل�شمونني حتمُّ

يتعلق  فيما  ب�شفة خا�شة،  �ملانحني. وهذ� هو �حلال،  لي�ض يف �شالح  بب�شاطة قيمتها ك�شمان، وهذ� 

باملوجود�ت غري �مللمو�شة. فمثال، ل ينبغي �أن يُطلب �إىل �لد�ئنني �مل�شمونني �تخاذ �أي تد�بري للحفاظ 

�أ�شهم.  قيمة حافظة  على  للحفاظ  ��شتثماري  بتحليل  �لقيام  �أو  لعالمة جتارية،  �ل�شوقية  �لقيمة  على 

وعلى كل حال، فاإن �حتفاظ �ملوجود�ت �ملرهونة بقيمتها يظل د�ئما من م�شلحة �ملانحني بحيث تن�ض 

�لأطر�ف عادة على �أنه يجوز للمانحني �أن يبيِّنو� للد�ئنني �مل�شمونني �حلائزين �خلطو�ت �ملر�د �تخاذها 

ما �أو ي�شاف �إىل  للحفاظ على قيمة تلك �ملوجود�ت. و�أيُّ مال يُنفق يف ذلك فعادًة ما ي�شدده �ملانح مقدَّ

�للتز�م �مل�شمون.

�حلائزين  �ملانحني  على  وكذلك  �مل�شمونني  �لد�ئنني  على  �أخرى  دول  تفر�ض  ذلك،  مقابل  34- ويف 

للموجود�ت �ملرهونة �لتز�ما حمدد� باحلفاظ على قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة، يف �حلالت �لتي يكون فيها 

�حلفاظ على �ملوجود �مللمو�ض �ملرهون غري كاف، يف حد ذ�ته، ل�شمان �ملحافظة على قيمة �ملوجود. بيد 

�أن �لدول ل حتدد، يف �لعادة، فحوى هذه �لو�جبات، وترتك لطريف �لتفاق �ل�شماين تعد�د �لو�جبات 

�لد�ئنون �مل�شمونون و�ملانحون، يف  �أن يكون  �إىل حتقيق هذ� �لهدف. ويُفرت�ض هنا  �لر�مية  �لإ�شافية 

�لعادة، �أدرى باخلطو�ت �لتي ينبغي �تخاذها فيما يتعلق باملوجود�ت �ملنفردة كما ينبغي �أن يكونو� �أحر�ر� 

يف عقد هذه �للتز�مات على �لنحو �لذي يرونه منا�شبا. وميزة هذ� �لو�شع هي �أن �لدول، وهي تُ�شلِّم 

باأهمية �حلفاظ على قيمة �ملوجود�ت �مللمو�شة وحماية قيمتها من �ل�شتهالك غري �ملربر، تاأذن للطرفني 

بالتفاق فيما بينهما على �خلطو�ت �ملعقولة �لتي ينبغي �تخاذها يف �لظروف �خلا�شة بكل حالة على 
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�لتق�شري  قبل  ملا  �إلز�مية  قاعدة  �لدول  ت�شن  باأن  �لدليل  يو�شي  �لعام،  �لجتاه  مع هذ�  حدة. ومت�شياً 

توجب على �لأطر�ف �حلائزة على موجود�ت مرهونة ملمو�شة �تخاذ خطو�ت معقولة للحفاظ على قيمة 

�ملوجود�ت �ملرهونة قبل �لتق�شري، ولكنها ل تقدم �أي تو�شية ب�شاأن �ملعيار �لأكرث حتديد� �لذي ينبغي �أن 

تعتمده �لدول لهذ� �لغر�ض )�نظر �لتو�شية 111(.

)د( و�جب �إعادة �ملوجود�ت �ملرهونة و�إنهاء �إ�شعار م�شجل

35- �إن �لغر�ض �ملحوري من �حلق �ل�شماين هو حت�شني �حتمال �لوفاء باللتز�م �مل�شمون �إما بت�شجيع 

�ملانح على �شد�د �للتز�م �مل�شمون �أو باحت�شاب قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة على �للتز�م �مل�شمون. و�حلق 

�ل�شماين لي�ض و�شيلة لنتز�ع قيمة �إ�شافية من �ملانح �أو �إحالة مقنَّعة للموجود�ت �ملرهونة �إىل �لد�ئن. 

فحاملا يتم �لوفاء باللتز�م �مل�شمون ينتهي �حلق �ل�شماين، من �لناحية �لقانونية، ويحق للمانح �أن يحوز 

�ملوجود�ت �لتي �شبق رهنها و�لتمتع �لكامل مبلكيتها �خلالية من �لرهون. ولتنفيذ حقوق �ملانح، ت�شّن 

بالكامل  �مل�شمون  �للتز�م  ي�شّدد  �مل�شمون حاملا  �لد�ئن  و�جبات  لتنظيم  �إلز�مية  قو�عد  �لدول  معظم 

وتنهى كل �لتعّهد�ت �لئتمانية. وتلك �لو�جبات من نوعني. فبع�ض �لو�جبات تتعلق باإعادة �ملوجود�ت 

�ملرهونة �إىل �ملانح، يف �حلالت �لتي يكون فيها �لد�ئن �مل�شمون حائز� للموجود�ت عندما يتم �لوفاء 

يف  بحقه  �لتمتع  من  �ملانح  لتمكني  خطو�ت  باتخاذ  �أخرى  و�جبات  وتتعلق  �مل�شمون؛  باللتز�م  �لتام 

�ملوجود�ت �ملرهونة دون �أي مانع نا�شئ عن وجود �لرهن �شابقا.

نافذة  حقوقهم  جعل  �مل�شمونني  للد�ئنني  �حلالت،  معظم  يف  �جلائز،  من  �أن  �لدليل  36- وير�عي 

جتاه �أطر�ف ثالثة بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �إذ� ما رغبو� يف ذلك )�نظر �لتو�شية 37(. و�إ�شافة �إىل 

ذلك، حتى عندما يحقق �لد�ئنون �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل �إ�شعار ل باحليازة، فاإن مبد�أ 

�ملوجود�ت  بحيازة  م�شمونني  لد�ئنني  �ل�شماح  على  يو�فقو�  �أن  للمانحني  يجيز  �لطرفني  ��شتقاللية 

�أو يف وقت لحق. ويف هذه  �إن�شاء �حلق �ل�شماين،  �إما وقت  �أن يكون هذ� �ل�شماح  �ملرهونة. وميكن 

�حلالة �لأخرية، ل ي�شرتط حتى �أن يكون �ملانح مق�رش� مبقت�شى �لتفاق �ل�شماين. وت�شتند حيازة �لد�ئن 

�مل�شمون �إىل �لتفاق �ملربم بني �لطرفني وتتعلق باأهد�ف ذلك �لتفاق، ب�رشف �لنظر عن �لطريقة �لتي 

تن�شاأ بها هذه �حليازة.

37- ونظر� �إىل �أن �لق�شد من �حلق �ل�شماين هو كفالة �أد�ء �للتز�م، فينبغي �أن ي�شتطيع �ملانح، حاملا 

يتم ذلك �لأد�ء، �أن ي�شرتد �إما حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �إمكانية �لو�شول �إليها دون عائق، �أو كلتيهما. 

�ملوجود�ت  �مل�شمونني لإعادة  �لد�ئنني  تفر�شه دول كثرية على  �لذي  �لر�شمي  �لو�جب  يف�رّش  وهذ� ما 

�لتعهد�ت �لئتمانية. ويف هذه  و�إنهاء جميع  بالكامل  �للتز�م �مل�شمون  �شد�د  �ملانح عند  �إىل  �ملرهونة 

�لدول، يقع �لعبء على عاتق �لد�ئن لت�شليم �ملوجود�ت �ملرهونة، ل على �ملانح ليطالب با�شرتد�دها �أو 

�أن ي�شمح للمانح  لياأخذها. ويف دول �أخرى، ل يقع على �لد�ئن �مل�شمون �لتز�م بالت�شليم، و�إمنا عليه 

باملطالبة با�شرتد�د �ملوجود�ت �لتي �شبق رهنها. وعندما تكون موجود�ت ملمو�شة يف يد طرف ثالث كان 

يف �لأ�شل حائز� لها نيابة عن �ملانح، ولكنه ي�شبح عقب �إن�شاء �حلق �ل�شماين حائز� بالنيابة عن �لد�ئن 

�مل�شمون، توجب دول عديدة على �لد�ئن �مل�شمون �أن يبني لل�شخ�ض �حلائز �أن �للتز�م �مل�شمون قد 

د و�أن �حلائز �أ�شبح من جديد حائز� للم�شتحقات ب�شفة ح�رشية نيابة عن �ملانح. وين�شاأ و�جب مماثل  �ُشدِّ

يف كثري من �لدول متى �أبرم �لد�ئن �مل�شمون و�إحدى �ملوؤ�ش�شات �ملتلقية للود�ئع �تفاق �شيطرة. ففي هذه 

�لدول، عادة ما يُلزم �لد�ئن �مل�شمون باأن يقوم باإبالغ �لوديع حتديد� باأن �تفاق �ل�شيطرة مل يعد �شاريا. 
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و�ملق�شود من كل هذه �ملقت�شيات �ملختلفة هو تنفيذ حق �ملانح يف �لتمتع با�شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة 

د �للتز�م �مل�شمون بالكامل وتنهى جميع �لتعهد�ت �لئتمانية. دون عائق حاملا ي�شدَّ

�أن يو�شع  �إيجابية لكفالة  �أي�شا خطو�ت  �أن يتخذ  �لد�ئن �مل�شمون يجب  �أن  �لدول  38- وترى بع�ض 

�ملانح يف نف�ض �لو�شع �لذي كان يحتله قبل �إن�شاء �حلق �ل�شماين. ويف حالة �ملوجود�ت غري �مللمو�شة 

ي�شتلزم ذلك �إر�شال �إ�شعار �إىل �أي طرف ثالث ملتزم )مثل �ملدين بامل�شتحق( يفيد باأن �للتز�م �مل�شمون 

د بالكامل وباأنه يحق من جديد للمانح �أن يتلقى �ل�شد�د عن �للتز�م. وعموما، تلزم بع�ض �لدول  قد �ُشدِّ

�لد�ئنني �مل�شمونني بتخلي�ض �ملوجود�ت �ملرهونة من �حلق �ل�شماين، كما تلزمهم، يف حال حتقيق �لنفاذ 

جتاه طرف ثالث بو��شطة ت�شجيل، باتخاذ خطو�ت لإلغاء نفاذ �لإ�شعار �ملتعلق بذلك �حلق �ل�شماين من 

�ل�شجل ذي �ل�شلة. فمثال، عندما ل ت�شطب �ملو�د �مل�شجلة من �ل�شجل تلقائيا بعد فرتة وجيزة ن�شبيا، 

تفر�ض هذه �لدول على �لد�ئنني و�جب �ملطالبة باإلغاء �لت�شجيل. كذلك، عندما يكون �حلق �ل�شماين 

مو�شوع �لتاأ�شري على �شند ملكية، تلزم بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون باتخاذ خطو�ت لكفالة �شطب ذلك 

�لتاأ�شري من �شند �مللكية. و�لعامل �مل�شرتك بني تلك �ملقت�شيات هو �أنه ينبغي للد�ئن �مل�شمون �أن يتخذ 

خطو�ت لإز�لة �أي �أدلة ر�شمية تثبت حقه �ل�شابق يكون من �شاأنها �أن جتعل �أطر�فا ثالثة تعتقد �حتمال 

بقاء موجود�ت �ملانح خا�شعًة للحق �ل�شماين.

د �للتز�م �مل�شمون  39- و�لقاعدة �لإلز�مية �ملو�شى بها يف �لدليل لتحكم �لعالقة بني �لطرفني حاملا يُ�شدَّ

د �لعتبار�ت �ل�شالفة �لذكر ب�شكل عام )�نظر �لتو�شية 112(. وهدفها �لأ�شا�شي هو �لتاأكد من �أن  جُت�شِّ

�ملانح ي�شرتد ��شتخد�م �ملوجود�ت �لتي كانت مرهونة و�لتمتع بها بالكامل و�أنه ي�شتطيع �أن يتعامل بها 

فعال يف معامالت ت�شمل �أطر�فا ثالثة دون �أي عائق نا�شئ عن �حلق �ل�شماين �لذي مل يعد قائما. وعندما 

باأن يحق  �لدليل  �لعام، يو�شي  �ل�شمانية  �إ�شعار يف �شجل �حلقوق  �إبطال  �لنتيجة  يتطلب حتقيق هذه 

للمانح �أن يفر�ض على �لد�ئن �مل�شمون �أن يفعل ذلك �أو �أن يباح له هو، يف ظروف معينة، فعله بنف�شه 

)�نظر �لتو�شية 72(.

4-  �لقو�عد غري �لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري

�لتق�شري،  قبل  و�لتز�ماتهما  �لطرفني  �لتي حتكم حقوق  �ملختلفة  �لإلز�مية  �لقو�عد  �إىل  40- �إ�شافة 

و�شعت معظم �لدول قو�ئم متفاوتة �لطول من �لقو�عد غري �لإلز�مية �لتي تعالج م�شائل �أخرى �شابقة 

للتق�شري. وتتباين من دولة �إىل �أخرى �لعبار�ت �مل�شتخدمة )مثل �لقانون �خلا�ض بالت�رشف �أو �لقو�عد 

�لتكميلية �أو �لقو�عد �لحتياطية( لتعيني هذه �لقو�عد غري �لإلز�مية �لتي تكون "رهنا باتفاق خمالف 

�رشوطا  ب�شفتها  تلقائيا  تُطبَّق  �أن  منها  يق�شد  �أنه  �مل�شرتكة هي  �شمتها  �أن  �لطرفني". غري  بني  لذلك 

�إ�شافية لالتفاق �ل�شماين، ما مل يكن هناك ما يثبت �أن �لطرفني كانا يعتزمان ��شتبعادها �أو تغيريها.

41- وثمة �أ�ش�ض منطقية خمتلفة تتعلق بال�شيا�شة �لعامة تُعر�ض تاأييد� لفكرة �لقو�عد غري �لإلز�مية. 

فبع�ض �لدول ت�شتخدم �لقو�عد غري �لإلز�مية حلماية �لأطر�ف �ل�شعيفة، �نطالقا من فكرة �أنها توّفر 

�أ�شا�شا ميكن �أن ي�شتند �إليه �لطرف �لقوي ملحاولة �لتفاو�ض على حكم تعاقدي بديل. وتعتربها دول 

�أخرى جمرد قو�عد جت�ّشد �رشوط �تفاق كان من �ملحتمل �أن يتو�شل �إليه �لطرفان لو وجها �نتباههما 

�إىل نقاط حمددة. �أما �ملوقف �لذي يتخذه �لدليل فهو �أن �ملرّبر �حلقيقي للقو�عد غري �لإلز�مية يكمن 

يف �أنه ميكن ��شتخد�مها لرتويج �أهد�ف تتفق مع منطق نظام �ملعامالت �مل�شمونة فيما يتعلق بال�شيا�شة 

�لعامة. ول ي�شعب �لعثور على �أمثلة على قو�عد غري �إلز�مية ت�شتند �إىل هذ� �لأ�شا�ض �ملنطقي. فالقانون 
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�أنه، ما مل يتفق �لطرفان على خالف ذلك، يودع �ملانح �أي عائد�ت تاأمينية  يف دول كثرية ين�ض على 

متاأتية عن هالك �أو تلف �ملوجود�ت �ملرهونة يف ح�شاب �إيد�ع ي�شيطر عليه �لد�ئن �مل�شمون. وف�شاًل 

عن ذلك، ين�ض �لقانون يف كثري من �لدول على �أنه، ما مل يتفق �لطرفان على خالف ذلك، يجوز �أن 

يحتجز �لد�ئن �مل�شمون �إير�د�ت �ملوجود�ت �ملرهونة طو�ل مدة �لتفاق �ل�شماين باعتبارها موجود�ت 

مرهونة �إ�شافية، كي يت�شنى يف حال �لتق�شري تخ�شي�ض تلك �لإير�د�ت ل�شد�د �للتز�م �مل�شمون. ونظر� 

لهذ� �لهدف �لعام، هناك �أربعة �أ�شباب على �لأقل لأن تقّرر �لدول و�شع جمموعة �شاملة من �لقو�عد 

غري �لإلز�مية.

42- فاأول، ت�شاعد جمموعة كاملة من �لقو�عد غري �لإلز�مية على خف�ض تكاليف �ملعامالت، �إذ تغني 

�لطرفني عن �حلاجة �إىل �لتفاو�ض على �أحكام جديدة تتناولها تلك �لقو�عد بالفعل ب�شورة و�فية و�إىل 

ح  �شوغ تلك �لأحكام، وذلك بتوزيع �حلقوق و�للتز�مات بني �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح بالأ�شلوب �لذي يُرجَّ

�أن يتفقا عليه بنف�شيهما. وهنا، تقوم �لقو�عد غري �لإلز�مية مقام �رشوط �شمنية �أو �رشوط �حتياطية 

)�أي �ل�رشوط �لتي تنطبق عند عدم وجود �تفاق على خالف ذلك(، �أي يعترب �أنها ت�شكل جزء� من �لتفاق 

�ل�شماين، ما مل يعرب عن نية خمالفة يف ذلك �لتفاق. وميكن �أن تكون من �أمثلة تلك �ل�رشوط �ل�شمنية 

ل �أي �إير�د�ت تدرها تلك �ملوجود�ت  قاعدة ت�شمح للد�ئن �مل�شمون حائز �ملوجود�ت �ملرهونة باأن يح�شِّ

وباأن يخ�ش�شها مبا�رشة ل�شد�د �للتز�م �مل�شمون.

بامل�شتقبل. ومهما  �لتنبوؤ  لي�شو� مع�شومني من �خلطاأ يف  �أكرث �لأطر�ف علما وخربة  �إن  43- وثانيا، 

بلغت دقة �شوغ �لتفاق، ل مفر من �أن تكون هناك ظروف غري متوقعة. وعادة ما ت�شع �لدول قو�عد 

تكييفية �أ�شا�شية لأجل تفادي �حلاجة �إىل قر�ر�ت ق�شائية �أو حتكيمية ل�شد تلك �لثغر�ت يف �لتفاق 

عند ظهورها وللتقليل من �لنـز�عات �ملحتملة. وتر�شد تلك �لقو�عد غري �لإلز�مية �لأطر�ف �إىل مبادئ 

قانونية �أخرى �أعم ميكن ��شتخد�مها لال�شرت�شاد بها يف حل م�شاكل غري متوقعة. ومن �لأمثلة على ذلك 

قاعدة تن�ض على �أن مانح �حلق �ل�شماين يظل حائز� للحق �ملو�شوعي )�شو�ء �أكان حقا يف �مللكية �أم 

حقا �أدنى يف �ملمتلكات �أم حقا �شخ�شيا( �لذي �أُخذ منه �ل�شمان. وهكذ�، يجوز للطرفني، لدى تناول 

�أن ممار�شة �أي حق غري خم�ش�ض بالتحديد للد�ئن  �أن ينطلقا من مبد�أ  �أي حدث معنّي غري متوقع، 

�مل�شمون تظل خمّولة للمانح.

44- وثالثا، فاإن و�شع حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري يف �شيغة ت�رشيعية �شاملة ن�شبيا 

يزيد من �لفعالية و�إمكانية �لتنبوؤ، وذلك بتوجيه �نتباه �لطرفني �إىل م�شائل ينبغي لهما �أن ينظر� فيها 

لدى �لتفاو�ض ب�شاأن �تفاقهما. وميكن �ل�شتعا�شة يف �ل�شياغة مبجموعة من �لقو�عد �لحتياطية �لتي 

�لتي ميكن  �لنقاط  قائمة مرجعية من  �ملجموعة  تلك  تعر�ض  �إذ  �أن يختار� �خلروج عنها،  لهما  يجوز 

تناولها وقت و�شع �لتفاق �ل�شماين يف �شيغته �لنهائية. وحتى عندما يقّرر �لطرفان تعديل �لقو�عد غري 

�لإلز�مية �ملذكورة، �شعيا �إىل حتقيق �أغر��شهما على نحو �أف�شل، فاإن ��شتح�شارها ي�شمن �لنظر يف تلك 

�مل�شائل وعدم �إ�شقاطها �شهو�.

�إعمال مبد�أ ��شتقاللية �لطرفني باأق�شى قدر من �لكفاءة.  45- و�أخري�، تتيح �لقو�عد غري �لإلز�مية 

وتت�شح هذه �لفائدة ب�شورة خا�شة يف �ملعامالت �لطويلة �لأجل �لتي ل ي�شتطيع �لطرفان �لتنبوؤ فيها بكل 

�لحتمالت. وتي�رشِّ تلك �لقو�عد �ملرونة وتخّف�ض تكاليف �لمتثال. فمثال، كل ما تفعله معاملة �لتفاق 

على �أنه كامل يف حد ذ�ته و�إلز�م �لطرفني بو�شع كل �لتنقيحات و�لتعديالت �لالحقة لذلك �لتفاق يف 
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�شكل ر�شمي هو فر�ض تكاليف �إ�شافية للمعاملة على �ملانح. ونظر� �إىل �أن هذه �لقو�عد لي�شت �إلز�مية، 

ففي مقدور �لطرفني د�ئما ��شتبعاد تطبيقها بحكم تعاقدي حمدد مثل بند ين�ض على �أن هناك وثيقة 

مكتوبة ت�شتمل على �تفاق �لطرفني برمته وعلى �أنها ل تت�شّمن �أي �رشوط �شمنية.

46- وتعرتف نظم قانونية وطنية كثرية على نطاق و��شع مبيز�ت �ل�شماح للطرفني بتحديد عالقتهما 

مب�شاعدة جمموعة كاملة من �لقو�عد غري �لإلز�مية )مثل �ملو�د 2736 �إىل 2742 من �لقانون �ملدين يف 

كيبيك، كند�، و�ملو�د 9-207 �إىل 9-210 من �لقانون �لتجاري �ملوّحد يف �لوليات �ملتحدة(، كما تعرتف 

بها منظمات تروج لقو�نني منوذجية �إقليمية )مثل �ملادة 15 من قانون �مل�رشف �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري 

ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة، و�ملادة 33 من �لقانون �لنموذجي ملنظمة �لدول �لأمريكية ب�شاأن �ملعامالت 

 و�تفاقيات دولية تتناول �لبيع �لدويل )مثل �ملادة 6 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن عقود 
)1(

�مل�شمونة(،

 �أو جانبا من جو�نب �ملعامالت �مل�شمونة يف �ملمتلكات �ملنقولة )مثل 
)2(

�لبيع �لدويل للب�شائع )1980((،

�لفقرة 1 من �ملادة 11 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، و�ملادة 15 من �تفاقية �ل�شمانات 

)3(
�لدولية على �ملعد�ت �ملنقولة(.

5-  قو�عد غري �إلز�مية منطية من �لقو�عد �ل�شابقة للتق�شري

)�أ( ��شتعر��ض عام

47- ل يتناول هذ� �لف�شل جميع �حلالت �لتي قد توّد �لدول �أن ت�شع فيها قو�عد غري �إلز�مية. فهو 

ل يتناول، مثال، �أي قو�عد غري �إلز�مية ميكن و�شعها فيما يتعلق بال�رشوط �لإ�شافية �لتي تكمل �ل�رشوط 

�لالزمة لوجود حق �شماين )مثل �ملحتوى �ملحتمل لالتفاق �ل�شماين �لذي يتجاوز �حلد �لأدنى �لالزم 

لإن�شائه(. و�لقو�عد غري �لإلز�مية يف هذ� �ل�شياق توؤدي وظيفة خمتلفة، ولذلك حتكم ��شت�شو�بها ونطاقها 

وم�شمونها �عتبار�ت خمتلفة تتعلق بال�شيا�شة �لعامة. وعالوة على ذلك، ولل�شبب ذ�ته، فهذ� �لف�شل ل 

يتناول قو�عد غري �إلز�مية يق�شد منها �أن حتكم حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �لالحقة للتق�شري. فتلك 

�لقو�عد غري �لإلز�مية يتناولها �لف�شل �لثامن ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين.

48- و�لقو�عد غري �لإلز�مية �لتي تُبحث يف هذ� �لباب هي �لقو�عد �لتي حتكم حقوق �لطرفني 

و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري حاملا ي�شبح �لتفاق �ل�شماين نافذ� فيما بينهما. ولكن، نظر� �إىل �أن 

�شكلها  فاإن  و�شيا�شاتها،  معّينة وممار�شاتها  دول  �حتياجات  ما جت�شد  عادة  �لإلز�مية  �لقو�عد غري 

�ملحدد يتباين تباينا هائال. ومع ذلك، هناك جمموعة �أ�شا�شية من �لقو�عد غري �لإلز�مية توجد عادة 

يف �لت�رشيعات �لوطنية �ملعا�رشة. وهي تنق�شم عادة �إىل نوعني عامني هما: )�أ( �لقو�عد �لتي توؤدي 

مرهونة  موجود�ت  يحوزون  �لذين  �مل�شمونني  �لد�ئنني  حقوق  تتناول  �إلز�مية  لقو�عد  متّمما  دور� 

ل �حلقوق �لتي يحتفظ بها �ملانح ب�رشف �لنظر عن �لطرف �لذي  وو�جباتهم؛ )ب( �لقو�عد �لتي تُف�َشّ

له �حليازة.

�نظر �ملقدمة، �حلا�شيتني 3 و9. 
 )1(

.A.95.V.12 من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )2(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شيتني 7 و8.
 )3(
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49- و�ملق�شود من تلك �لقو�عد غري �لإلز�مية، على غر�ر �لقو�عد �لإلز�مية، هو �أن ت�شجع على �ل�شلوك 

�ملت�شم بامل�شوؤولية من جانب من تكون �ملوجود�ت يف عهدتهم. ومن ثم تنظمها �لدول يف �أغلب �لأحيان 

وفقا ملا �إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون �أو �ملانح هو حائز �ملوجود�ت �ملرهونة. غري �أنه يُق�شد من بع�ض �لقو�عد 

�أو  �إذ� كان �حلائز هو �لد�ئن �مل�شمون  �أن تنطبق ب�رشف �لنظر عما  غري �لإلز�مية �ل�شابقة للتق�شري 

�ملانح. وتُبحث هذه �حلالت �أدناه تباعا.

)ب( �لقو�عد غري �لإلز�مية عندما يكون �لد�ئن �مل�شمون هو �حلائز

�إلز�مية تق�شي  �أعاله(، فاإن معظم �لدول لديها قو�عد  )�نظر �لفقر�ت 31-24  �آنفاً  50- مثلما ذكر 

باأن ميار�ض �لد�ئن �مل�شمون �حلائز عناية معقولة باملوجود�ت �ملرهونة �لتي يف حوزته، وباأن يحفظها 

وي�شونها. وعندما يكون للد�ئن �مل�شمون �حلق يف ��شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة، عادة ما يكون �لد�ئن 

�مل�شمون ملزما �أي�شا بالقيام بجميع �لإ�شالحات �لالزمة للحفاظ عليها يف حالة عمل جيدة. وقد �شبق 

بحث �مل�شمون �لأ�شا�شي لتلك �لقو�عد �لإلز�مية )�نظر �لفقر�ت 16-39 �أعاله(. و�إ�شافة �إىل ذلك، ت�شّن 

بع�ض �لدول جمموعة من �لقو�عد غري �لإلز�مية تن�ض على �لتز�مات �أخرى على �لد�ئن تتعلق بالعناية 

باملوجود�ت �ملرهونة �لتي يف حوزته، وبالأخ�ض يف �حلالت �لتي تولِّد فيها �ملوجود�ت �ملرهونة ثمار� 

مدنية وطبيعية �أو �إير�د�ت. وتتناول �لفقر�ت �لتالية �أ�شيع �لقو�عد غري �لإلز�مية من هذ� �لنوع.

51- ففيما يتعلق باللتز�م �لأ�شا�شي بالعناية و�حلفظ، ت�شرتط دول كثرية بالتحديد �أن يُحافظ �لد�ئن 

�مل�شمون على قابلية �لتعّرف بو�شوح على �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملرهونة. و�إذ� كانت هذه �ملوجود�ت من 

�ملتماثالت وكانت خمتلطة مبوجود�ت �أخرى من نف�ض �لنوع، �أ�شبح ذلك �لو�جب �لتز�ما باحلفاظ على 

كمية كافية من �ملوجود�ت من نف�ض نوعية �ملوجود�ت �ملرهونة �أ�شال. و�إ�شافة �إىل ذلك، عندما ت�شتلزم 

�ل�شيانة عمال يتجاوز قدرة �لد�ئن �ل�شخ�شية، كثري� ما تطالب �لدول �لد�ئن باأن يُخطر �ملانح، و�أن ي�شمح 

للمانح �إذ� لزم ذلك، باأن يحوز �ملوجود�ت موؤقتا لأجل �إ�شالحها �أو �لعناية بها �أو حفظها �أو حفظ قيمتها.

52- وعندما تتاألف �ملوجود�ت �ملرهونة من �شك يج�ّشد حق �ملانح يف تقا�شي مبلغ من �ملال، قد ل يكون 

�لتز�م �لد�ئن �مل�شمون بالعناية منح�رش� يف �حلفاظ ماديا على ذلك �مل�شتند. فدول كثرية تُلزم �لد�ئن 

�مل�شمون �حلائز ل�شك قابل للتد�ول باأن يتفادى فقد�ن �حلقوق يف �ل�شك نف�شه جتاه �أطر�ف �شابقة 

باتخاذ �خلطو�ت �لالزمة جتاه �لأ�شخا�ض �لذين تقع على عاتقهم م�شوؤولية ثانوية مبقت�شى �ل�شك )مثل 

�لكفالء(. ويف هذه �لدول، من �ل�شائع �أي�شا �لن�ض على �أنه ميكن �إما للمانح �أو للد�ئن �مل�شمون رفع 

دعوى من �أجل �إنفاذ �للتز�م بال�شد�د.

53- و�لنتيجة �لطبيعية غري �لإلز�مية للتز�م �لد�ئن �مل�شمون �حلائز باأن يعتني باملوجود�ت �ملرهونة 

هي �أنه يحق له �أن ي�شرتد �لنفقات �ملعقولة �لتي �رشفها حلفظ �ملوجود�ت و�أن تُ�شمَّ تلك �لنفقات �إىل 

�للتز�م �مل�شمون. و�إ�شافة �إىل ذلك، ت�شمح دول كثرية للد�ئن �مل�شمون باأن ي�شتخدم �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لتي يف حوزته ��شتخد�ما معقول �أو �أن ي�شّغلها )�نظر �لتو�شية 113، �لفقرة �لفرعية )ب((. وتبعا لذلك 

�حلق، يجب �أن ي�شمح �لد�ئن �مل�شمون للمانح باأن يفح�ض �ملوجود�ت �ملرهونة يف جميع �لأوقات �ملعقولة 

ويكون م�شوؤول عّما ينجم من �أ�رش�ر ب�شبب �أي تدهور يف �ملوجود�ت يتجاوز ما يت�شل بال�شتخد�م �لعادي 

)�نظر �لتو�شية 113، �لفقرة �لفرعية )ج((.

54- ونظر� �إىل �أن �لد�ئن �مل�شمون هو �حلائز، فهو كثري� ما يكون يف �أف�شل و�شع لتح�شيل �لعائد�ت 

�لنقدية وغري �لنقدية �ملتاأتية من �ملوجود�ت �ملرهونة. ولذلك، �عتادت �لدول �أن ت�شّن قاعدة غري �إلز�مية 



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  250

ل �لد�ئن �مل�شمون �حلائز كال من �لعائد�ت �لنقدية وغري �لنقدية. وعادة ما يكون  تن�ض على �أن يح�شِّ

�ملوجود�ت  تنتجها  �لتي  �لنقدية  غري  للعائد�ت  �شعر  �أف�شل  على  يح�شل  �أن  ي�شتطيع  �لذي  هو  �ملانح 

�ملرهونة )مثل �للنب �لذي تنتجه �لأبقار و�لبي�ض �لذي ينتجه �لدجاج و�ل�شوف �لذي تنتجه �خلر�ف(. 

ولذلك، عادة ما تق�شي �لدول �أي�شا، يف �حلالت �لنادرة �لتي يكون فيها �لد�ئن �مل�شمون حائز� للمال 

�حلي، باأنه ينبغي لـه �أن ي�شلّم �لعائد�ت غري �لنقدية �إىل �ملانح للت�رشف فيها. وعندما تنطوي �لعائد�ت 

غري �لنقدية على �لزيادة �لطبيعية يف �حليو�نات هناك قاعدة غري �إلز�مية �شائعة تق�شي باأن يُرهن ذلك 

�لنتاج تلقائيا باحلق �ل�شماين و�أن يحوزه �لد�ئن بال�رشوط ذ�تها �لتي يحوز بها �حليو�نات �لتي �أجنبتها.

55- وعندما تكون �لعائد�ت نقدية لي�ض من �ملعقول يف �لغالب �أن يُرغم �لد�ئن باأن ي�شلّمها �إىل �ملانح 

بعد حت�شيلها. و�لقاعدة غري �لإلز�مية �لعادية هي �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �إما �أن يخ�ش�ض �لعائد�ت 

�إ�شافية. وي�رشي هذ�  �أن يحتجزها يف ح�شاب منف�شل ك�شمانة  �أو  �مل�شمون،  ل�شد�د �للتز�م  �لنقدية 

�ملبد�أ عندما تكون �لعائد�ت �لنقدية �ملقبو�شة فائدًة، �أو دفعة ممزوجة من �لفائدة و�أ�شهم ر�أ�ض �ملال، �أو 

�أرباح �أ�شهم. بل تتيح بع�ض �لدول للد�ئن �خليار بني �أن يبيع �لأ�شهم �لإ�شافية �لتي ترد كاأرباح )مبعاملة 

عائد�ت �لبيع كما لو كانت �أرباحا نقدية( �أو باأن يحتفظ بتلك �لأ�شهم )على غر�ر مو�ليد �حليو�نات( 

�لتفاق  يف  و�ملانح  �مل�شمون  �لد�ئن  يتفق  �أن  �أي�شا  �ل�شائع  من  �أن  غري  �إ�شافية.  مرهونة  كموجود�ت 

�ل�شماين على �أنه يجوز للمانح �أن يحتفظ باأرباح �لأ�شهم يف �شكل نقود طاملا �أن �ملانح غري مق�رش مبوجب 

�لتفاق �ل�شماين.

�لت�رشف يف  �مل�شمون يف  �لد�ئن  تنظم حق  �لتي  �لإلز�مية  �لقو�عد غري  كبري يف  تباين  56- وهناك 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يف حوزته. فبع�ض �لدول تن�ض على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يحيل �للتز�م 

�مل�شمون و�حلق �ل�شماين؛ �أي �أنه يجوز للد�ئن فعال �أن ينقل حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �ل�شخ�ض 

�لذي �أحال �إليه �لد�ئن �للتز�م �مل�شمون. كما تق�شي بع�ض �لدول باأنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن ين�شئ 

حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت �ملرهونة ك�شمانة ل�شد�د دينه �خلا�ض )"�إعادة رهن"، �ملوجود�ت �ملرهونة(، 

�ملانح يف �حل�شول على �ملوجود�ت لدى �شد�د �للتز�م �مل�شمون. وكثري� ما  ما د�م ذلك ل يعيق حق 

تقت�رش �تفاقات �إعادة �لرهن هذه على �لأ�شهم و�ل�شند�ت وغريها من �ل�شكوك �لتي حتفظ يف ح�شابات 

�أور�ق مالية، �إل �أنه يجوز للد�ئنني يف بع�ض �لدول �أن يعيدو� رهن موجود�ت ملمو�شة مثل �ملا�ض و�ملعادن 

�لنفي�شة و�لأعمال �لفنية. وعلى خالف ذلك، متنع دول كثرية �لد�ئن �مل�شمون �حلائز من �إعادة رهن 

�ملوجود�ت �ملرهونة، حتى �إذ� كان ي�شتطيع �أن يفعل ذلك ب�رشوط ل تعيق حق �ملانح يف ��شتعادة موجود�ته 

لدى �أد�ء �للتز�م �مل�شمون.

57- وعادة ما يلحق خطر هالك �ملوجود�ت �أو تدهورها بامللكية، ل باحليازة. ومع ذلك، تقت�شي دول 

�أُتلفت موجود�ت مرهونة يف حيازة �لد�ئن �مل�شمون �أو �إذ� �أ�شيبت بتدهور غري  كثرية �أن يُفرت�ض، �إذ� 

عادي، �أن �لد�ئن �مل�شمون هو �ملخطئ ويجب �أن يعوِّ�ض �خل�شارة. غري �أن �لقاعدة غري �لإلز�مية ذ�تها 

تن�ض عادة على �أن �لد�ئن ل يكون م�شوؤول �إذ� ��شتطاع �أن يثبت �أن �لهالك �أو �لتدهور حدث دون خطاأ 

منه. ونظر� �إىل �أن من م�شلحة �لد�ئن �مل�شمون د�ئما �أن يكفل �شون قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة، فاإن دولً 

ن �لد�ئن �مل�شمون نف�شه على �لهالك �أو �لتلف،  كثرية تق�شي باأن للد�ئن م�شلحة قابلة للتاأمني. فاإذ� �أمَّ

�أياً كان �ل�شبب، حق له �أن ي�شيف تكلفة �لتاأمني �إىل �للتز�م �مل�شمون.

58- وهذه �لقاعدة �لأخرية مثال خا�ض على مبد�أ �أو�شع نطاقا يُ�شّن كقاعدة غري �إلز�مية يف دول كثرية 

ويو�شي به �لدليل. فامل�رشوفات �ملعقولة �لتي يتكّبدها �لد�ئن �مل�شمون لدى �لوفاء بالتز�مه باأن يعتني 
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على نحو معقول باملوجود�ت �ملرهونة يجوز تقا�شيها من �ملانح و�إ�شافتها تلقائيا �إىل �للتز�م �مل�شمون 

�لتخزين  ور�شوم  �لإ�شالحات  وفو�تري  �مل�شّددة  و�ل�رش�ئب  )�أ((.  �لفرعية  �لفقرة  �لتو�شية 113،  )�نظر 

و�أق�شاط �لتاأمني كلها �أمثلة على تلك �مل�رشوفات �ملعقولة �لتي يكون �ملانح م�شوؤول عنها يف نهاية �ملطاف.

)ج( �لقو�عد غري �لإلز�مية عندما يكون �ملانح هو �حلائز

يظل  �لذي  �ملانح  ت�شجيع  هو  و�لكفاءة  بالفعالية  يت�شم  �مل�شمونة  للمعامالت  بنظام  عادة  59- �ملر�د 

حائز� للموجود�ت �ملرهونة على �لت�رشف على نحو م�شوؤول. وهناك هدف �آخر يت�شق مع هذ� �لهدف 

وهو تفادي �لأعمال �لتي تُنق�ض من قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة على نحو يتجاوز �نخفا�ض �لقيمة ب�شبب 

�ل�شتعمال �لعادي. ومن ثم، تفر�ض معظم �لدول على �ملانح �حلائز نف�ض �للتز�م بالعتناء و�ملحافظة 

�ملانح  �لعناية باملوجود�ت �ملرهونة �لذي يقع على  �لد�ئنني �مل�شمونني. وي�شمل و�جب  �لذي يقع على 

نا عليها على نحو �شليم ودفع �ل�رش�ئب فور�. و�إذ� تكبد �لد�ئن �مل�شمون تلك  �حلر�ض على �أن تظل موؤمَّ

�مل�رشوفات، حتى و�إن ظل �ملانح هو �حلائز، حق للد�ئن �مل�شمون ��شرتد�د �لتكاليف من �ملانح وجاز لـه 

�أن ي�شيف تلك �مل�رشوفات �إىل �للتز�م �مل�شمون.

60- غري �أنه بالإ�شافة �إىل هذه �لقو�عد �لإلز�مية، ت�شن دول كثرية قو�عد غري �إلز�مية ترمي �إىل زيادة 

وب�شورة  حائز�.  �ملانح  يظل  عندما  �ملرهونة  للموجود�ت  �لقت�شادية  �لإمكانات  من  حد  �أق�شى  �إىل 

خا�شة، يعترب ت�شجيع �ملانح على ��شتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة و��شتغاللها طريقة لتي�شري توليد �لعائد�ت 

و�شد�د �للتز�م �مل�شمون. ولذلك كثري� ما تن�ض �لدول على �أن �ملانح �حلائز ل يتنازل عن �لمتياز�ت 

�لعامة للملكية )�حلق يف �ل�شتخد�م و�لتمتع، و�حلق يف متلك �لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت، 

و�حلق يف �لت�رشف( ملجرد �إن�شاء حق �شماين، ما مل يُتفق على خالف ذلك. ومعنى هذ� �أنه يحق للمانح، 

يف �لو�شع �لعادي، �أن ي�شتخدم �ملوجود�ت �ملرهونة و�أن يوؤجرها ويعاجلها ويخلطها مع موجود�ت �أخرى 

بطريقة تكون معقولة ومت�شقة مع طبيعتها و�لغر�ض منها و�لأهد�ف �لتي حّددها �لطرفان يف �لتفاق 

�لتي يحفظ فيها  للد�ئن �مل�شمون حق ر�شد �لظروف  �أن يكون  �ل�شماين. ويف تلك �حلالت، ينبغي 

�ملانح �حلائز �ملوجود�ت �ملرهونة وي�شتخدمها ويعاجلها، وحق فح�شها يف جميع �لأوقات �ملعقولة )�نظر 

�لتو�شية 113، �لفقرة �لفرعية )ج((.

61- و�إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة تتاألف من موجود�ت مدرة للدخل يف حوزة �ملانح جاز، بقدر ما 

ي�شمل فيه �حلق �ل�شماين للد�ئن �لدخل �أو �لعائد�ت �ملتاأتية عن �ملوجود�ت، �أن تت�شمن و�جبات �ملانح 

حفظ �شجالت و�فية وتقدمي ح�شابات على نحو معقول فيما يتعلق بالت�رشف يف �لعائد�ت �ملتاأتية من 

�ملوجود�ت غري  �ملانح �ملحددة يف حالة  �لتز�مات  �لتايل  �لباب  ويتناول  �ملرهونة ومناولتها.  �ملوجود�ت 

�مللمو�شة )مثل �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شابات م�رشفية، و�لإتاو�ت �ملتاأتية من �لرتخي�ض 

�ملانح يف  وخ�شو�شا حق  �لتجارية(،  و�لعالمات  و�لن�رش،  �لتاأليف  وحقوق  �لخرت�ع،  بر�ء�ت  با�شتخد�م 

�ل�شد�د يف �شكل م�شتحقات.

62- وتوجد لدى دول كثرية قاعدة غري �إلز�مية حتمي �لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت )خالف 

هذه  وهدف  �ل�شماين.  �لتفاق  مبوجب  تلقائيا  �لرهن  �إعادة  من  �ل�شيق(  باملعنى  �لت�رشف  عائد�ت 

�ل�شيا�شة �لعامة هو �إعطاء �ملانح فر�شة للح�شول على متويل �إ�شايف با�شتبعاد هذه �ملوجود�ت �جلديدة 

من �أن ي�شملها �حلق �ل�شماين �لقائم. وت�شع دول �أخرى قاعدة �حتياطية بحيث تُرهن �لثمار �لطبيعية 
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و�ملدنية �أو �لإير�د�ت تلقائيا مبوجب �حلق �ل�شماين �لأ�شلي. وهدف �ل�شيا�شة �لعامة هنا هو �أن يتوقع 

د �لقاعدة غري �لإلز�مية هذه  �لطرفان وينويا عادة رهن �لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت، و�أن جت�شِّ

�لتوقعات �لعادية. وعلى �أي حال، وملّا كانت هذه �لقاعدة تُ�شن د�ئما كقاعدة تكميلية، فيجوز للطرفني، 

�إن هما رغبا يف �إدر�ج �لثمار �لطبيعية و�ملدنية �أو �لإير�د�ت يف نطاق �حلق �ل�شماين، �أو ��شتبعادها منه، 

�أن يفعال ذلك مبح�ض �إر�دتهما �إما عند �لتفاو�ض على �لتفاق �ل�شماين �أو يف �أي وقت �آخر بعدئذ.

�ل�شماين  �حلق  �أن  على  ما  منه  �ل�شماين  �حلق  �إن�شاء  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل  يف  �لدليل،  63- وين�ض 

ي�شمل جميع �لعائد�ت �لقابلة للتحديد )مبا يف ذلك عائد�ت �لعائد�ت( �لتي تدّرها �ملوجود�ت �ملرهونة 

)�نظر �لتو�شية 19(. وهذ� يعني �أن �أي موجود�ت متاأتية من �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يف حوزة �ملانح 

�إذ� كانت تلك  تكون خا�شعة للحق �ل�شماين تلقائيا، ما مل يُتفق على خالف ذلك، ب�رشف �لنظر عما 

�ملوجود�ت �لإ�شافية تعترب ثمار� مدنية �أو طبيعية �أم عائد�ت باملعنى �ل�شيق للكلمة. وبقدر ما تكون ثمار 

�ملوجود �ملرهون عينية )مثل زيادة عدد �حليو�نات �أو �أرباح �لأ�شهم(، فاإنه يجوز للمانح �أن ي�شتخدمها 

و�أن ي�شتغلها بنف�ض �ل�رشوط و�لأحكام �لتي تخ�شع لها �ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية. وعندما تكون ثمار 

�أن يبيعها ومتتد حقوق  �ملوجود �ملرهون منتجات طبيعية، مثل �للنب و�لبي�ض و�ل�شوف، يجوز للمانح 

�لد�ئن �مل�شمون لت�شمل �لعائد�ت �ملتح�شلة لدى �لت�رشف فيها. وعندما تكون �لثمار ثمار� مدنية )مثل 

�ل�شماين  فاإن �حلق  مال(،  �إقر��ض  عند  �ملقبو�شة  و�لفو�ئد  �إيجار ممتلكات  من  �ملتح�شلة  �لإيجار�ت 

ميتد لي�شملها ما د�م ميكن �لتعرف عليها. وب�شفة عامة، يقوم �ملانح �حلائز بجمع �لثمار �ملدنية، �شو�ء 

�أكانت نقدية �أم �شبه نقدية )كالأ�شهم و�أرباح �لأ�شهم و�ل�شند�ت و�شهاد�ت �لإيد�ع و�لأذون ل�رش�ء �ملزيد 

من �لأ�شهم(. وعادة ما توَدع �لثمار �ملدنية �لنقدية يف ح�شاب م�رشيف، يف حني �أن �لثمار �ملدنية �شبه 

�لنقدية توَدع يف ح�شاب ��شتثماري. وعندما تكون �لثمار �ملدنية على �شكل �أ�شهم مت �حتيازها كاأرباح يف 

�أ�شهم، تُتاح للمانح عادة �شالحية تقديرية ب�شاأن تركها يف ح�شاب �ل�شتثمار نف�شه �إىل جانب �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لأ�شلية. كما تتاح للمانح �شالحية تقديرية يف ممار�شة خيار �حل�شول على �أ�شهم و�إيد�عها 

يف ح�شاب �ل�شتثمار نف�شه. وعندما ل تكون �لثمار �ملدنية يف �شورة مبالغ نقدية، يجوز للمانح عادة 

�لت�رشف فيها خالية من �حلق �ل�شماين، على �فرت��ض �أن �لعائد�ت �لنقدية �لتي تدرها �شت�شكل �أي�شا 

موجود�ت مرهونة. 

64- ويعني و�جب حفظ �ملوجود�ت �ملرهونة يف �لعادة �أن يكون �ملانح �حلائز م�شوؤول عن �لهالك 

�أو �لتدهور، �شو�ء �أحدث بخطاأ منه �أو نتيجة حلدث عر�شي. وخالفا لذلك، فاإن �لد�ئن �مل�شمون 

�حلائز ل يكون م�شوؤول جتاه �ملانح عن �لهالك �أو �لتدهور �لناجم عن حدث عر�شي. و�ل�شبب يف 

ذلك هو �أن �ملبادئ �لأ�شا�شية لقانون �لتعاقد ت�شتوجب من مالك �ملوجود �أن يتحمل �خلطر �لناجم 

عن حدث عر�شي.

65- ول يحق للمانح، من حيث �ملبد�أ، �أن يت�رشف يف �ملوجود �ملرهون دون �إذن من �لد�ئن �مل�شمون. 

و�إذ� فعل �ملانح ذلك، �أخذ �مل�شرتي �ملوجود�ت رهنا باحلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 79(. غري �أنه 

يجوز للمانح، ب�شورة ��شتثنائية، �أن يت�رشف يف �ملوجود �ملرهون خال�شاً من �حلق �ل�شماين �إذ� كان 

يباع يف �شياق عمل �لبائع �ملعتاد وكان �مل�شرتي ل يعلم �أن �لبيع ينتهك حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبوجب 

�تفاق �شماين )�نظر �لتو�شية 81، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ورغم هذ� �لتقييد على �لت�رشف، ولأن �ملانح 

يحتفظ عادة بال�شتخد�م �لكامل للموجود�ت �ملرهونة، ت�شّن معظم �لدول قو�عد غري �إلز�مية تاأذن 

للمانح باأن ين�شئ حقوقا �شمانية �إ�شافية تزيد من رهن موجود�ت مرهونة فعال، و�لثمار �لطبيعية 

و�ملدنية �أو �لإير�د�ت �لتي تولدها وعائد�ت �لت�رشف فيها. وتت�شق تو�شيات �لدليل مع هذ� �لنهج 



253 �لف�شل �ل�شاد�ض-  حقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما 

�مللكية،  ب�شاأن �لحتفاظ بحق  �تفاق  بالتمويل �لحتيازي مبوجب  يتعلق  �لتو�شية 76، وفيما  )�نظر 

�ملانح ملنح حقوق �شمانية  �لتو�شية 190(. وعالوة على ذلك، فاإن عدم وجود �شالحية لدى  �نظر 

�إ�شافية ل مينع حتقق �إن�شائها، حتى و�إن كان �لقيام بذلك قد ي�شكل تق�شري� مبوجب �لتفاق �ل�شماين 

)�نظر �لتو�شية 18 و�لتو�شيات 25-23(.

)د( �لقو�عد غري �لإلز�مية ب�رشف �لنظر عن �لطرف �حلائز

66- �إ�شافة �إىل �حلقوق �ملمنوحة حتديد� للد�ئنني �مل�شمونني و�ملانحني، و�للتز�مات �ملفرو�شة عليهم 

حتديد�، ب�شبب حيازتهم �ملوجود�ت �ملرهونة، ت�ُشن دول كثرية �أي�شا قو�عد غري �إلز�مية تتناول حالتي 

�لد�ئن �مل�شمون �حلائز )�ل�شمان �حليازي( و�ملانح �حلائز )�ل�شمان غري �حليازي(. ومن هذه �لقو�عد 

قاعدتان �شائعتان تركز �إحد�هما على �لتز�مات �ملانح و�لأخرى على حقوق �لد�ئن �مل�شمون.

67- و�لقاعدة �لأوىل هي نتيجة طبيعية للفكرة �لتي مفادها �أنه ينبغي للمانح �حلائز �أن ي�شون قيمة 

�ملوجود�ت �ملرهونة. و�إذ� ما حدث �نخفا�ض كبري يف قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة حتى لأ�شباب ل عالقة لها 

باأي تق�شري يف �لعناية من جانب �لطرف �حلائز، تن�ض بع�ض �لدول على �أنه يتعني على �ملانح �أن يقّدم 

�شمانا �إ�شافيا )�أو موجود�ت �إ�شافية( لتعوي�ض �لنخفا�ض غري �ملتوقع يف �لقيمة. وعالوة على ذلك، 

كثري� ما تطبق هذه �لقاعدة على �لتدهور �لطبيعي يف قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة نتيجة لبلى �ل�شتعمال 

�أو ظروف �ل�شوق، متى بلغ ذلك �لتدهور ن�شبة كبرية من �لقيمة �لأ�شلية للموجود�ت �ملرهونة. غري �أّن 

�لأطر�ف عادة ما تورد يف �تفاقها "�أحكاماً ��شتدر�كية"، وحتدد بتف�شيل �لظروف �لتي يجب فيها على 

�ملانح تقدمي موجود�ت �إ�شافية فيما لو �نخف�شت قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة فجاأة.

68- �أما �لقاعدة �لثانية، فتتعلق بحق �لد�ئن �مل�شمون يف �أن يحيل كال من �للتز�م �مل�شمون و�حلق 

�ل�شماين �ملتعلق به. ففي حال عدم وجود �تفاق على ما يخالف ذلك، يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يحيل 

دون قيد �للتز�م �مل�شمون و�حلق �ل�شماين �مل�شاحب لـه )�نظر مثال �ملادة 10 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة 

لإحالة �مل�شتحقات، و�لتو�شية 25(. بل تق�شي بع�ض �لدول باأنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يفعل ذلك 

رغم وجود قيود تعاقدية على �لإحالة )�نظر �لفقرة 1 من �ملادة 9 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة 

�مل�شتحقات، و�لتو�شية 24(. وعندما يكون �لد�ئن �مل�شمون حائز� للموجود�ت �ملرهونة )يف حالة �ل�شك 

�لقابل للتد�ول، على �شبيل �ملثال( فاإن ذلك يعني �شمنا �أنه يجوز لـه �أن يحيل �حليازة �أي�شا �إىل �لد�ئن 

د على خالف ذلك بني  �أنه يف كلتا �حلالتني، ويف حال عدم وجود �تفاق حمدَّ �مل�شمون �جلديد. غري 

�ملانح و�لد�ئن �مل�شمون �لأ�شلي )�ملحيل( ياأذن برتتيب من هذ� �لقبيل، ل ي�شتطيع من يُحال �إليه �للتز�م 

�مل�شمون �كت�شاب حقوق جتاه �ملانح �أو �دعاء �متياز�ت فيما يتعلق باملوجود�ت �ملرهونة تتجاوز ما ميكن 

�أن يطالب به �ملحيُل.

باء-  مالحظات تخ�ض موجودات معينة

69- تعنى �لقو�عد �لإلز�مية وغري �لإلز�مية �ملت�شلة بحقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري 

بالأ�شلوب �لذي توزع به �متياز�ت �مللكية وم�شوؤولياتها بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. وكما جاء من قبل، 

فاإن �أهم ما يت�شّمنه ذلك هو: )�أ( �للتز�م )�لذي يفر�ض د�ئما على �لطرف �حلائز للموجود �ملرهون(، 

بالعتناء بها و�شونها وحــفظها؛ )ب( حــق ��شــتخد�م �ملوجود�ت �ملرهونة وتـــحويلها وخلطها و�شنعها؛ 
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�ملوجود�ت  تدّرها  �لتي  �لأخرى  و�لعائد�ت  �لإير�د�ت  �أو  و�ملدنية  �لطبيعية  �لثمار  حت�شيل  حق  )ج( 

و�إخ�شاعها ل�شتعمال �لطرف �ملعني؛ )د( يف بع�ض �لدول، مدى متتع �لد�ئن �مل�شمون باحلق يف رهن 

�ملوجود�ت �ملرهونة �أو �إعادة رهنها �أو �لت�رشف فيها، �شو�ء �أكانت خالية من �حلق �ل�شماين �أو خا�شعة له.

70- وتتناول هذه �لقو�عد عموما �حلالت �ملتعلقة باملوجود�ت �مللمو�شة. ومع ذلك، ي�شري �لدليل يف 

�لف�شل �لأول �إىل �أهمية �ملمتلكات غري �مللمو�شة، وبالأخ�ض �حلق يف �ل�شد�د فيما يتعلق مبوجود�ت ميكن 

�أن يرهنها �ملانح. ويف حني �أن فئات معّينة من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة م�شتبعدة من �لدليل )مثل �لأور�ق 

�لفرعيتني )ج( و)د((، فهو  �لفقرتني  �لتو�شية 4،  �نظر  �ل�شد�د مبوجب عقود متويلية،  �ملالية وحقوق 

ي�شمل �أنو�عا كثرية �أخرى من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة، وبالأخ�ض �مل�شتحقات �لتعاقدية وغري �لتعاقدية، 

و�حلقوق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، وحقوق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد 

م�شتقل )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

�ملانح  غري  �أخرى  �أطر�فا  بال�رشورة  �أمو�ل  تقا�شي  يف  �حلق  يف  �شماين  حق  �إن�شاء  71- وي�شمل 

و�لد�ئن �مل�شمون، ومنها على �لأخ�ض �ملدين باملُ�شتََحق. ولأن �ملوجود�ت �ملرهونة هي �لتز�مات يدين 

بها �شخ�ض ثالث للمانح، فقد ُطلب �إىل �لدول و�شع قو�عد تف�شيلية لتنظيم �لعالقة �لثالثية فيما 

�لقو�عد  هذه  وتتناول  �أخرى.  من جهة  �لثالثة،  و�لأطر�ف  من جهة،  بينهما،  وكذلك  �لطرفني  بني 

حقوق و�لتز�مات �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لأطر�ف �لثالثة، �شو�ء �أكان �حلق يف �ل�شد�د نا�شئا 

�أو م�شتند قابل للتد�ول(، �أو مبوجب موجود غري  مبوجب موجود ملمو�ض )مثل �شك قابل للتد�ول 

ملمو�ض )مثل ُم�شتَحق، �أو حق يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف �أو حق يف تقا�شي عائد�ت 

متاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل(. ومعظم �لقو�عد �ملت�شلة بالعالقة بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، من 

�أخرى، هي قو�عد  مبقت�شى �لدليل(، من ناحية  ناحية، و�ملدين باللتز�م )"�لطرف �لثالث �ملدين" 

�إلز�مية، و�إن كان بع�شها غري �إلز�مي. ويتناول �لف�شل �ل�شابع بالتف�شيل حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة 

و�لتز�ماتها.

�إليه  و�ملحال  )�ملانح(  �ملحيل  بني  للتق�شري  �ل�شابقة  و�للتز�مات  �لباب على �حلقوق  72- ويركز هذ� 

)�لد�ئن �مل�شمون(. وكما هو �حلال فيما يتعلق باملوجود�ت �مللمو�شة، فاإن �ملوقف �لذي تتخذه معظم 

�لدول هو �أنه ينبغي للطرفني �أن يحّدد� حقوقهما و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري )�نظر �لتو�شية 110(. 

وبالتايل، فاإن غالبية �لقو�عد �ملتعلقة بتلك �حلقوق و�للتز�مات غري �إلز�مية. ومع ذلك، ونظر� ملا ميكن 

�أن يكون لهذه �لقو�عد من �أثر على �لأطر�ف �لثالثة، فاإن �لدول تعتمد يف �لغالب مزيجا من �لقو�عد 

�لإلز�مية وغري �لإلز�مية. وتقّدم �ملو�د 11 �إىل 14 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات مثال 

جيد� على هذه �ملمار�شة عندما يتعلق �لأمر باإحالت �مل�شتحقات.

1-  �إقر�ر�ت �ملحيل

73- يتعلق بع�ض �أهم �أجز�ء �لتفاق �ملربم بني �ملحيل و�ملحال �إليه بالإقر�ر�ت �ملقّدمة من �ملحيل �إىل 

�ملحال �إليه. ويف �حلالة �لعادية يفرت�ض ما يلي: )�أ( �أن �ملحيل لـه حق �إحالة �مل�شتحق؛ )ب( �أن �مل�شتحق 

مل ت�شبق �إحالته؛ )ج( �أن �ملدين بامل�شتحق لي�ض لـه �أي دفوع �أو حقوق يف �ملقا�شة ميكن �لتم�شك بها جتاه 

�ملحيل. وبعبارة �أخرى، �إذ� كانت لدى �ملحيل �شكوك ب�شاأن �أي من هذه �مل�شائل وجب عليه �أن يذكرها 
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�رش�حة يف �لتفاق �أو �أن يفيد �رش�حة �أنه ل يقّدم �أي �إقر�ر�ت �إىل �لد�ئن �مل�شمون ب�شاأنها. وعلى �أي 

حال، وبالتو�زي مع �لتز�مات �ملانح �ل�شابقة للتق�شري فيما يخ�ض �ملوجود�ت �مللمو�شة، يجب �أن يتخذ 

�ملحيل كل �خلطو�ت �ملعقولة �لالزمة حلفظ حقه �لقانوين يف حت�شيل �إير�د�ت �مل�شتحقات. ومن ناحية 

�أخرى، يُفرت�ض �أن �ملحيل ل يُقّر بالقدرة �لفعلية للمدين بامل�شتحق على �ل�شد�د، ما مل يقّر �ملحيل خالفا 

�إلز�مية يف �لقانون �لوطني ملعظم  لذلك حتديد�. وترد تلك �للتز�مات �ملختلفة يف �شكل قو�عد غري 

�لدول، ويو�شي بها �لدليل على هذ� �لنحو )�نظر �لتو�شية 114(.

2-  �حلق يف �إ�شعار �ملدين بامل�شتحق

74- ملا كانت قيمة �مل�شتحق �ملحال تتاألف يف نهاية �ملطاف من �شد�د �ملدين للم�شتَحق، وملا كان ذلك 

�ملدين غري ُملَزم بال�شد�د للمحال �إليه �إل �إذ� كان يعلم فعال حقوق �ملحال �إليه، فمن �ملهم زيادة قدرة 

�ملحال �إليه على �إعالم �ملدين بوجود �لإحالة �إىل �أق�شى حد. ولذلك، تق�شي معظم �لدول باأنه يجوز 

للمحيل �أو للمحال �إليه �أن يُ�شعر �ملدين و�أن يُعطي تعليمات بخ�شو�ض كيفية �ل�شد�د. ومع ذلك، بغية 

�حليلولة دون �إ�شد�ر تعليمات مت�شاربة، فعادة ما تن�ض هذه �لدول �أي�شا على �أنه ل يجوز، بعد توجيه 

�إ�شعار بالإحالة، لغري �ملحال �إليه �أن ير�شد �ملدين ب�شاأن �أ�شلوب �ل�شد�د ومكانه. ويعتمد �لدليل �أي�شا هذ� 

�لإطار �لر��شخ لإخطار �ملدين بامل�شتحق )�نظر �لتو�شية 115(.

75- وقد تكون هناك بالطبع حالت ل يوّد فيها �ملحيل و�ملحال �إليه )�أو �أحدهما فقط( �أن يكون �ملدين 

بامل�شتحق على علم بالإحالة. وقد تتعلق هذه �لرغبة ب�شمات معّينة لأعمال �ملحيل �لتجارية �أو بظروف 

�قت�شادية عامة. ولذلك، تق�شي �لدول عادة باأنه يجوز للمحيل و�ملحال �إليه �أن يتفقا على تاأجيل �إ�شعار 

يو��شل  �لإ�شعار،  ذلك  توجيه  حني  وحتى  لحق.  وقت  حتى  حدثت  قد  �لإحالة  باأن  بامل�شتحق  �ملدين 

�ملدين بامل�شتحق �ل�شد�د للمحيل وفقا لالتفاق �لأ�شلي �ملربم بينهما �أو وفقا لأي تعليمات �شد�د لحقة. 

وعندما يخل �أحد �لطرفني )وهو �ملحال �إليه عادة( بالتز�م بعدم �لإ�شعار، ل ينبغي �أن ي�رش ذلك باملدين 

بامل�شتحق. ويُطلَب بعدئذ �إىل �ملدين بامل�شتحق �أن ي�شّدد وفقا للتعليمات �ل�شادرة ويحق لـه �أن يح�شل 

على �إبر�ء لذمته عن �ملبالغ �مل�شّددة على هذ� �لنحو )�نظر �لتو�شية 119(. ومع ذلك، تق�شي دول كثرية 

�أي�شا باأنه يجوز، ما مل يتفق �ملحيل و�ملحال �إليه على خالف ذلك، �أن ترتتب على ذلك �لإخالل باللتز�م 

بعدم توجيه �إ�شعار م�شوؤوليٌة عن �أي �أ�رش�ر ناجمة عن ذلك. ويو�شي �لدليل باأن حتكم هذه �ملبادئ �لعامة 

�إ�شعار �ملدين بامل�شتحق بالإحالة )�نظر �لتو�شية 115(.

3-  �حلق يف �حل�شول على �شد�د �مل�شتحق

76- نظر� �إىل �أن �حلق يف �ل�شد�د هو �ل�شبب �لفعلي لل�شمان، فمن �ملهم حتديد مفعول �أي �شد�د من 

جانب �ملدين بامل�شتحق )�شو�ء �أكان للمحيل �أم للمحال �إليه( على حقوق كل من �ملحيل و�ملحال �إليه. وقد 

�شّنت دول كثرية قو�عد غري �إلز�مية حتكم �ل�شد�د بح�شن نية �لذي قد ل يُنّفذ بالفعل وفقا لق�شد �ملحيل 

�أو �ملحال �إليه. وميكن �أن يحدث ذلك �أحيانا لأن �ملدين بامل�شتحق قد تلقى تعليمات �شد�د مت�شاربًة �أو 

علم بالإحالة دون �أن يكون قد ت�شلمَّ فعال �إ�شعار� ر�شميا بها.
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77- وهناك حالتان منطيتان تتناولهما هذه �لقو�عد عادة. فاأول، حتى و�إن مل يُقّدم �أي �إ�شعار بالإحالة 

�إىل �ملدين بامل�شتحق، قد يُنّفذ �ل�شد�د بالفعل للمحال �إليه �أو يت�شلمه �ملحال �إليه. ونظر� للغر�ض من �حلق 

�إليه حق �لحتفاظ باملبلغ �مل�شّدد، مع تخ�شي�شه لتخفي�ض  �ل�شماين يف �مل�شتحق، فاإن تخويل �ملحال 

�لنظر  وب�رشف  �لإحالة،  تنفيذ  بعد  للمحيل  مبلغ  �ُشّدد  �إذ�  كذلك،  �أكرب.  فعالية  يحقق  �ملحيل،  �لتز�م 

�أي�شا عما �إذ� كان �ملدين بامل�شتحق قد ت�شلّم �إ�شعار�، ينبغي �إلز�م �ملحيل باأن يحول �ملبلغ �ملقبو�ض �إىل 

�ملحال �إليه. وباملثل، كثري� ما تن�ض �لدول على �أنه ينبغي، حاملا يُقّدم �لإ�شعار، �إذ� كان جزء من �للتز�م 

بال�شد�د هو �إعادة موجود�ت ملمو�شة معيَّنة �إىل �ملحيل، �أن ت�شلَّم تلك �ملوجود�ت �إىل �ملحال �إليه. فمثال 

�إذ� كان جزء من �للتز�م بال�شد�د من جانب �ملدين بامل�شتحق هو نقل �شك قابل للتد�ول �إىل �ملحال �إليه، 

فاإنه ينبغي، حاملا يرد �لإ�شعار، �أن يُنقل �ل�شك �لقابل للتد�ول �إىل �ملحال �إليه. ويو�شي �لدليل باعتماد 

هذه �ملجموعة من �ملمار�شات لتنظيم عمليات �ل�شد�د �ملوجهة توجيها غري �شائب )�نظر �لتو�شية 116، 

�لفقرة �لفرعية )�أ((. وبطبيعة �حلال، فاإن �لقو�عد �لتي تعتمدها دول كثرية غري �إلز�مية يف كل هذه 

�حلالت، ونتيجة لذلك، قد ين�ض �ملحيل و�ملحال �إليه يف �تفاقهما على نتيجة خمتلفة.

78- وعندما تكون هناك �إحالت متعّددة لأحد �مل�شتحقات، قد يتلقى �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار�ت متعّددة 

وقد ي�شك يف من هو �ملحال �إليه �لذي له �لأولوية. و�أحيانا يجري �ل�شد�د بح�شن نية �إىل حمال �إليه �أدنى 

�أوىل، ل  �إليه، �لذي يكون هو  باأل يحرم �ملحال  مرتبة يف �لأولوية. ويف تلك �حلالت، تقت�شي �لدول 

من حقوقه يف �ل�شد�د، ول من حقوقه، عندما يكون �للتز�م بال�شد�د ينطوي على �إعادة �ملوجود�ت �إىل 

�ملحيل، يف �أن يتلقى تلك �ملوجود�ت �أي�شا. ويجب �أن ي�شلِّم �ملحال �إليه �لأدنى مرتبة يف �لأولوية �ل�شد�د 

�إىل �ملحال �إليه �لأعلى مرتبة يف �لأولوية ويعيد �إليه �ملوجود�ت. ويو�شي �لدليل، مت�شيا مع �لنهج �لعام 

�لذي يتبعه �إز�ء توزيع �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري بني �ملحيل و�ملحال �إليه، باأن حتكم هذه 

�ملبادئ �لعامة �حلالت �لتي جرى فيها �ل�شد�د ل�شخ�ض مل يكن له �حلق فعال يف تلقيه )�نظر �لتو�شية 

116، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

قاعدة  من خالل  د�ئما  �لدول  تن�ض  �ل�شد�د،  �إليه  �ملحال  فيها  يتلقى  �لتي  �لظروف  كانت  79- و�أيا 

د لـه يف حدود حقوقه يف �مل�شتحق. وبعبارة  �إلز�مية على �أن �ملحال �إليه ل يجوز لـه �أن يحتفظ �إل مبا ي�شدَّ

د من �ملدين بامل�شتحق �أكرث من مديونية �ملحيل �مل�شتحقة، ل يجوز �أن يحتفظ  �أخرى، �إذ� كان �ملبلغ �مل�شدَّ

�ملحال �إليه بالفائ�ض )�نظر �لتو�شية 152(. ويجب �أن يحّول �ملحال �إليه �لفائ�ض �إىل �ل�شخ�ض �لذي يحق 

لـه �حل�شول عليه )�أي �ملحال �إليه �أو �ملحيل �لتايل يف �ملرتبة، ح�شب �حلالة(. ومثلما يجب على �لد�ئن 

�مل�شمون �لذي ُويفِّ حقه كامال �إما �أن ي�شلم �ملوجود�ت �مللمو�شة �إىل �ملانح �أو �أن يكفل �شطب �لإ�شعار 

بحقوقه من �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، تُلزم بع�ض �لدول �أي�شا �ملحال �إليه �لذي ُويفِّ حقه كامال باأن 

يُعلم �ملدين بامل�شتحق بذلك وباأل يتلقى �ل�شد�د بعد ذلك. ومع �أن �لدليل ل يو�شي باإلز�م �ملحال �إليهم 

باإر�شال ذلك �لإ�شعار �إىل �ملدين بامل�شتحق، لأن �ملحال �إليهم ل يجوز لهم �لحتفاظ باأكرث من قيمة حقهم 

يف �مل�شتحقات )�نظر �لتو�شية 116، �لفقرة �لفرعية )ب((، يجوز للمحال �إليهم، عمليا، �إما �أن ير�شلو� 

�إ�شعار� �أو ين�شمو� �إىل �ملحيل لإر�شال ذلك �لإ�شعار.

80- وت�شاعد هذه �لقو�عد �لإلز�مية وغري �لإلز�مية �ملتعلقة باحلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري 

ملحيلي موجود�ت غري ملمو�شة وَمن حُتال �إليهم تلك �ملوجود�ت، على تنظيم �لعالقة �لتي تربط بينهم. 

وجت�ّشد هذه �لقو�عد غري �لإلز�مية بطر�ئق �شتى �لق�شد �ملتوخى حتقيقه من �لقو�عد غري �لإلز�مية، 

وهذ� هو �شبب ذكرها �رش�حة يف �لقانون �لوطني لدول كثرية و�شبب ورودها يف �ملو�د 12 - 14 من 

�أي�شا، يو�شي �لدليل باأن تُدرج هذه �لقو�عد  �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات. ولهذ� �ل�شبب 
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�شمن �أي قانون يتعلق باملعامالت �مل�شمونة لأجل تي�شري كفاءة �إحالة �مل�شتحقات وحت�شيلها، مع �ل�شماح 

يف �لوقت نف�شه للمحيلني و�ملحال �إليهم باأن ي�شّكلو� معامالتهم �خلا�شة بهم بطر�ئق خمتلفة كي تفي 

باحتياجاتهم ورغباتهم �خلا�شة.

جيم-  التو�سيات 116-110

الغر�ض

�لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة بحقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما هو تعزيز فعالية �ملعامالت �مل�شمونة و�حلّد 

من تكاليف �ملعامالت ومن �حتمالت �لنـز�ع، بو��شطة:

)�أ( توفري قو�عد �إلز�مية تتعلق بحقوق �لطرف حائز �ملوجود�ت �ملرهونة و�لتز�ماته؛

)ب(  توفري قو�عد غري �إلز�مية تتعلق بحقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما ت�رشي يف �حلالت �لتي ل يكون 

فيها �لطرفان قد تطّرقا �إىل تلك �مل�شائل يف �تفاقهما؛

)ج( توفري قو�عد غري �إلز�مية لتكون مبثابة ُمعني على �ل�شياغة �أو مبثابة قائمة مرجعية بامل�شائل 

�لتي قد يود �لطرفان تناولها يف �تفاقهما.

1-  تو�سيات عامة

)4(
حقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما

110- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �حلقوق و�للتز�مات �ملتبادلة بني �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين تتقّرر 

مبا يلي:

�أو �رشوط عامة م�شار  �أي قو�عد  �لتي يت�شّمنها ذلك �لتفاق، مبا يف ذلك  )�أ( �ل�رشوط و�لأحكام 

�إليها فيه؛

)ب(  �أي عرف �تفقا على �تباعه؛

)ج( �أي ممار�شات �أر�شياها فيما بينهما، ما مل يتفقا على خالف ذلك.

�لقو�عد �لإلز�مية

111- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجب على �لطرف حائز �ملوجود �ملرهون �أن يتخذ خطو�ت معقولة 

للمحافظة على هذ� �ملوجود وعلى قيمته.

112- يجب على �لد�ئن �مل�شمون �أن يرد �ملوجود �ملرهون �لذي يكون بحوزته �إذ� كان �حلق �ل�شماين، بعد 

)5(
�إنهاء جميع �للتز�مات بتقدمي قرو�ض �ئتمانية، قد ��شتويف بال�شد�د �لتام �أو بطريقة �أخرى.

�لقو�عد غري �لإلز�مية

113- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه ما مل يُتفق على خالف ذلك، يكون للد�ئن �مل�شمون �حلق فيما يلي:

)�أ( ��شرتد�د �لنفقات �ملعقولة �لتي تكّبدها للحفاظ على �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي تكون يف حوزته؛

�لإير�د�ت  و��شتعمال  معقول  ��شتخد�ما  حوزته  يف  تكون  �لتي  �ملرهونة  �ملوجود�ت  ��شتخد�م  )ب(  

�ملتاأتية منها يف �شد�د �للتز�م �مل�شمون؛

)ج( تفّقد �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي تكون يف حوزة �ملانح.

بخ�شو�ض �لتو�شية 110، �نظر �ملادة 11 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )4(

بخ�شو�ض و�جب �لد�ئن �مل�شمون باإلغاء �لإ�شعار �مل�شّجل، �نظر �لتو�شية 72، �لف�شل �لر�بع ب�شاأن نظام �ل�شجل.
 )5(



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  258

2-  تو�سيات تخ�ض موجودات معينة

)6(
�إقر�ر�ت �ملحيل

114- فيما يتعلق باإحالة م�شتحق تعاقدي، ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ما مل يتفق �ملحيل و�ملحال �إليه على خالف ذلك، يُقّر �ملحيل وقت �إبر�م عقد �لإحالة مبا يلي:

'1' �أّن للمحيل �حلق يف �إحالة �مل�شتحق؛

'2' �أّن �ملحيل مل ي�شبق له �أن �أحال �مل�شتحق �إىل حمال �إليه �آخر؛

'3' �أنه لي�ض للمدين بامل�شتحق، ولن تكون له، �أي دفوع �أو حقوق مقا�شة؛

)ب(  ما مل يتفق �ملحيل و�ملحال �إليه على خالف ذلك، ل يقّر �ملحيل باأّن لدى �ملدين بامل�شتحق، �أو 

�شتكون لديه، �لقدرة �ملالية على �ل�شد�د.

�حلق يف �إ�شعار �ملدين بامل�شتحق

115- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ما مل يتفق �ملحيل و�ملحال �إليه على خالف ذلك، يجوز للمحيل �أو للمحال �إليه �أو لكليهما �أن 

ير�شل �إىل �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� بالإحالة وتعليمة �شد�د، �أما بعد �إر�شال ذلك �لإ�شعار فال يجوز لأحد غري 

�ملحال �إليه �أن ير�شل تلك �لتعليمة؛

)ب(  �لإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة �ل�شد�د �ملر�شالن على نحو يخل باأي �تفاق ُم�شار �إليه يف �لفقرة 

�لفرعية )�أ( من هذه �لتو�شية ل يكونان، لأغر��ض �لتو�شية 120 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة 

�ملدينة و�لتز�ماتها(، فاقدي �ملفعول ب�شبب ذلك �لإخالل. غري �أنه لي�ض يف هذه �لتو�شية ما مي�ض باأي �لتز�م 

�أو م�شوؤولية تقع على �لطرف �ملخل بذلك �لتفاق بخ�شو�ض ما يرتتب على ذلك �لإخالل من �أ�رش�ر.

�حلق يف �ل�شد�د

116- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( بني �ملحيل و�ملحال �إليه، ما مل يُتفق على خالف ذلك و�شو�ء �أُر�شل �إ�شعار بالإحالة �أومل يُر�شل:

'1' �إذ� جرى �ل�شد�د، فيما يتعلق بامل�شتحق �ملحال، �إىل �ملحال �إليه، كان للمحال �إليه �حلق يف 

�أن يحتفظ بالعائد�ت و�ملوجود�ت �مللمو�شة �ملعادة فيما يتعلق بامل�شتحق �ملحال؛

�إليه �حلق يف  للمحال  �إىل �ملحيل، كان  بامل�شتحق �ملحال،  يتعلق  �ل�شد�د، فيما  '2' �إذ� جرى 

تقا�شي �لعائد�ت وكذلك يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملعادة �إىل �ملحيل فيما يتعلق بامل�شتحق �ملحال؛

'3' �إذ� جرى �ل�شد�د، فيما يتعلق بامل�شتحق �ملحال، �إىل �شخ�ض �آخر للمحال �إليه �أولوية عليه، 

كان للمحال �إليه �حلق يف تقا�شي �لعائد�ت وكذلك يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملعادة �إىل ذلك �ل�شخ�ض فيما 

يتعلق بامل�شتحق �ملحال؛

)ب(  ل يجوز للمحال �إليه �أن يحتفظ باأكرث من قيمة حقه يف �مل�شتحق.

بخ�شو�ض �لتو�شيات 114-116، �نظر �ملو�د 12-14 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
  )6(
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�سابعا-  حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- للموجود�ت غري �مللمو�شة دور متز�يد �لأهمية يف نظم �ملعامالت �مل�شمونة �لع�رشية. ويقر �لدليل 

بهذه �حلقيقة يف عدة ف�شول منه )�نظر، مثال، �لفقر�ت 5-9 و78-84 من �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق 

ف�شول  جميع  بني  �مل�شرتكة  �لعامة  و�ملو��شيع  �ل�شمانية  �ملعامالت  �إز�ء  �لأ�شا�شية  و�لنهوج  �لنطباق، 

)�نظر  �لتو�شيات  من  �لعديد  يف  �مللمو�شة  غري  للموجود�ت  كبري�  �هتماما  �لدليل  �ض  ويكرِّ �لدليل(. 

�ل�شماين جتاه  نفاذ �حلق  ب�شاأن  و�لتو�شيات 50-48  �ل�شماين،  �إن�شاء �حلق  ب�شاأن  �لتو�شيات 27-23 

ب�شاأن   117-114 و�لتو�شيات  �ل�شماين،  �حلق  �أولوية  ب�شاأن   107-103 و�لتو�شيات  �لثالثة،  �لأطر�ف 

حقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما، و�لتو�شيات 167-176 ب�شاأن �إنفاذ �حلق �ل�شماين(. 

�أنه ترد فيه كثري من  �إل  �أنه ميكن ��شتبعاد فئات معّينة من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة من �لدليل،  ومع 

�لأنو�ع �لأخرى من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة وبوجه خا�ض �حلقوق يف �ل�شد�د )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة 

�لفرعية )�أ((.

2- وعندما يتاأّلف �ملوجود �ملرهون يف �شياق معاملة م�شمونة من حق جتاه طرف ثالث تكون �ملعاملة 

�مل�شمونة بال�رشورة �أكرث تعّقد� مما �إذ� كان �ملوجود �ملرهون موجود� ب�شيطا مثل قطعة من �ملعّد�ت. 

"�شكوك قابلة  تت�شمنها  �أو حقوقا  "م�شتحقات"  �لثالثة  �لأطر�ف  ت�شمل تلك �حلقوق جتاه  �أن  وميكن 

للتد�ول" �أو حقوقا تت�شمنها "م�شتند�ت قابلة للتد�ول" �أو "حقوقا يف تقا�شي عائد�ت مبقت�شى تعّهد 

�حلقوق جتاه  هذه  �أن  حني  ويف  م�رشيف".  ح�شاب  يف  مودعة  �أمو�ل  تقا�شي  يف  "حقوقا  �أو  م�شتقل" 

�لأطر�ف �لثالثة تتباين من نو�ح هامة، فاإنها ت�شرتك يف �شمة �أ�شا�شية، وهي �أن قيمة �ملوجود �ملرهون 

هي �حلق يف �حل�شول على �لأد�ء من طرف ثالث يدين بالتز�م للمانح. وي�شري �لدليل �إىل ذلك �لطرف 

�لثالث باعتباره "�لطرف �لثالث �ملدين".

3- وميكن �أي�شا �أن تكون هناك حقوق جتاه �لأطر�ف �لثالثة غري مندرجة يف فئة من �لفئات �خلم�ض 

�ملذكورة �أعاله. و�لق�شد من �لدليل هو �أن ي�شمل هذه �حلقوق �لأخرى �أي�شا عندما تُ�شتعَمل كموجود�ت 

�لفئات  بكل فئة من  يتعلق  تو�شيات حمّددة فقط فيما  ين�ض على  �لدليل  و�إن كان  وبالتايل،  مرهونة. 

دة، فاإن نف�ُض �ملبادئ �لعامة �لتي تناق�ض يف هذ� �لف�شل تنطبق على هذه �حلقوق �لأخرى  �خلم�ض �ملعدَّ

�أي�شا، �إل �إذ� ��شتوجبت طبيعتها قاعدة خمتلفة ميكن �لعثور عليها يف جمموعة قو�نني �أخرى تتناول تلك 

�حلقوق حتديد�. 

�حلق جتاه  طبيعة  �ملدين، ح�شب  �لثالث  �لطرف  لو�شف  م�شطلحات خمتلفة  �لدليل  4- وي�شتخدم 

�إىل  ي�شار  ل موجود� مرهونا. فعندما يكون �حلق عبارة عن م�شتحق، مثال،  ي�شكِّ �لثالث �لذي  �لطرف 

تعّهد  �لعائد�ت مبقت�شى  يكون �حلق حقا يف  بامل�شتحق"، وعندما  "�ملدين  باأنه  �ملدين  �لثالث  �لطرف 

م�شتقل، يُ�شار �إىل �لطرف �لثالث �ملدين باأنه "�لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبت �أو �شخ�ض م�شّمى �آخر".
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5- ويف جميع �حلالت �لتي يكون فيها �ملوجود �ملرهون حقا جتاه طرف ثالث مدين، لي�ض للمعاملة 

�مل�شمونة مفعول على �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون فح�شب، بل قد توؤثر �أي�شا على �لطرف �لثالث �ملدين. 

ولذ�، توّفر �لدول عادة �حلماية من �لآثار �ل�شلبية �لتي ميكن �أن تقع على �لطرف �لثالث �ملدين، مبا 

�أن ذلك �ملدين لي�ض طرفا يف �ملعاملة �مل�شمونة. ويجب على �لدول، بطبيعة �حلال، �أن ت�شمن �أّل تثقل 

و�شائل �حلماية تلك دون د�ع �لعبء على �إن�شاء حقوق �شمانية يف حقوق جتاه �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة، 

نظر� �إىل �أن هذه �حلقوق �ل�شمانية تي�رشِّ تقدمي �لد�ئن �مل�شمون �ئتمانا �إىل �ملانح، وهو ما قد يعود يف 

كثري من �لأحيان بالنفع على �لطرف �لثالث �ملدين.

للمانحني  �ملتبادلة  و�للتز�مات  �حلقوق  حتكم  �لتي  �لتف�شيلية  �لقو�عَد  بالفعل  نوق�شت  6- وقد 

�لف�شل  )�نظر  �ل�شد�د  على  �ملرهونة حقا يف �حل�شول  �ملوجود�ت  تكون  �مل�شمونني عندما  و�لد�ئنني 

�ل�شاد�ض ب�شاأن حقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�مهما، �لفقر�ت 69-80(. �أّما هذ� �لف�شل فهو 

ز بالأحرى على حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها. وهو يبد�أ با�شتعر��ض عدد من �مل�شائل  يركِّ

)و(، حقوق  �ألف-2  �إىل  �ألف-2 )ب(  �لأبو�ب من  يتناول، يف  ثم  )�أ(.  �ألف-2  �لباب  وذلك يف  �لعامة، 

ويُختتم  �لأحو�ل.  �أغلب  فيها يف  تن�شاأ  �لتي  �ل�شياقات  و�لتز�ماتها يف خمتلف  �ملدينة  �لثالثة  �لأطر�ف 

�لف�شل مبجموعة من �لتو�شيات.

2-  مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات �لطرف �لثالث �ملدين

)�أ( ��شتعر��ض عام

7- ت�شلِّم �لدول عموما باأن من غري �ملنا�شب �أن يت�شّبب حقٌّ �شماين يف حق �حل�شول على �لأد�ء من 

طرف ثالث مدين يف تغيري طبيعة �لتز�م �لطرف �لثالث �ملدين جتاه د�ئنه �أو حجم ذلك �للتز�م. ويرد 

هذ� �ملبد�أ �لأ�شا�شي يف �شكوك دولية �أي�شا. فمثال، ل ت�شمح �ملادة 15 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة 

�مل�شتحقات باأي تغيري يف �للتز�م بال�شد�د، �شوى ما يتعلّق بهوّية �ل�شخ�ض �لو�جب �ل�شد�د لـه )و�لعنو�ن 

ه �إليه �ل�شد�د، مع بع�ض �لقيود؛ �نظر �لفقرة 12 �أدناه(. وهذ� �ملبد�أ عام  �أو �حل�شاب �لذي يجب �أن يُوجَّ

وينطبق بالت�شاوي على جميع �للتز�مات ب�رشف �لنظر عن �لكيفية �لتي ين�شاأ بها �للتز�م �أو �لطريقة 

�لتي يعرب بها عنه. وي�رشي ذلك على �لرغم من �أن تو�شيات �لدليل ل تتناول �إّل �حلالت �لتي يكون 

فيها �للتز�م ذو �ل�شلة �لتز�ما بال�شد�د مبقت�شى �شك قابل للتد�ول، �أو �لتز�ما ب�شد�د �أمو�ل مودعة يف 

ح�شاب م�رشيف، �أو �لتز�ما ب�شد�د �لعائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل، �أو �لتز�ما بت�شليم �لب�شاعة �ملعنّية 

مبقت�شى م�شتند قابل للتد�ول �أو �لتز�ما بال�شد�د مبقت�شى عقد.

8- وعندما يُثبت �شك قابل للتد�ول �أو م�شتند قابل للتد�ول حقا جتاه طرف ثالث مدين، فاإن هذ� 

�إحالة �شك قابل  د بالفعل يف قو�نني ر��شخة لدى معظم �لدول ويتناول بالتف�شيل مفعول  �ملبد�أ جم�شَّ

للتد�ول �أو م�شتند قابل للتد�ول على �لتز�م �ملدين مبوجبه. ويُ�شار �إىل هذه �ملتون من �لقو�نني عموما 

يف �لدليل بعبارة �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة 

للتد�ول. �نظر �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري، �لفقرة 19(. ول حاجة �إىل قانون للمعامالت 

�مل�شمونة لإعادة �إن�شاء تلك �لقو�عد. وتبعا لذلك، يُقّر �لدليل عموما تلك �ملجموعات من �لقو�نني فيما 

يتعلّق بتنفيذ هذ� �ملبد�أ. وتوجد �أحكام مماثلة ب�شاأن حقوق �مل�رشف �ملتعلقة بالأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب 

�آخر  �أي م�شتفيد  �أو  �مل�شمى  �ل�شخ�ض  �أو  �ملُثبت  �أو  �لكفيل/�ملُ�شدر  بها  يتمتع  �لتي  م�رشيف، و�حلقوق 

ُذكر ��شمه يف تعهد م�شتقل �أو �أحيلت حقوق �ل�شحب �إليه؛ ويف جميع هذه �حلالت، يتخذ �لدليل موقفا 

مماثال هو �أنه يقّر هذه �لأحكام. 
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)ب( مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات �ملدين بامل�شتحق

�أو م�شتند قابل للتد�ول  �أن مفعول �حلق �ل�شماين على �ملدين مبقت�شى �شك قابل للتد�ول  9- مع 

ر��شخ يف معظم �لدول، فهذ� لي�ض هو �حلال د�ئما فيما يتعلق مب�شتحق يخ�شع حلق �شماين. وبالتايل، 

يتناول �لدليل ب�شيء من �لتف�شيل مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات �ملدين بامل�شتحق. وي�شتمد �لدليل 

معظم �شيا�شاته وتو�شياته )حرفيا، يف كثري من �لأحيان( من �لقو�عد �ملناظرة �لو�ردة يف �تفاقية �لأمم 

�ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.

10- ول ميكن حاليا، يف كثري من �لدول، منح حق �شماين يف م�شتحق. و�لآلية �لوحيدة، �لتي يجوز بها 

لد�ئن �مل�شتحق �أن ي�شتخدم �مل�شتحق كموجود ل�شمان قر�ض، هي �إحالة �مل�شتحق �إىل د�ئن �آخر. وعالوة 

على ذلك، ل ميكن يف بع�ض �لدول �إحالة �مل�شتحق على �شبيل �ل�شمان. وهذ� يعني �أّن من غري �ملمكن 

�إليه يف حت�شيل �مل�شتحق م�رشوطا با�شتمر�ر كون �ملحيل نف�شه مدينا  يف تلك �لدول جعل حق �ملحال 

للمحال �إليه بالتز�م. ول جتوز �إّل �إحالت �مل�شتحقات. ومع ذلك، وب�رشف �لنظر عما �إذ� كانت �ملعاملة 

�إحالة تامة، �أو �إحالة على �شبيل �ل�شمان �أو معاملة تن�شئ حقا �شمانيا، فاإن �لآليات �لقانونية �لتي تُن�شئ 

�ل�شبب  ولهذ�  متماثلة.  ثالثة مدينة،  �أطر�ف  للطرفني، وحقوقهما جتاه  �ملتبادلة  و�للتز�مات  �حلقوق 

ولأنه ي�شعب يف بع�ض �لأحيان �لتحديد �لدقيق لطبيعة �ملعاملة �لأ�شا�شية بني �ملحيل و�ملحال �إليه، فاإن 

كثري� من �لدول تعامل جميع �أ�شكال �إحالة �مل�شتحقات عموما بنف�ض �لطريقة. وهذ� هو �أي�شا �لنهج �لذي 

تتبناه �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.

11- ومت�ّشيا مع هذ� �لنهج ل ي�شمل �لدليل �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات فح�شب بل و�لإحالت 

�لتامة و�لإحالت على �شبيل �ل�شمان �أي�شا )�نظر �لتو�شية 3(. ولذلك، تتناول �ملناق�شة يف هذ� �لف�شل 

�أي�شا حقوق �ملدين بامل�شتحق و�لتز�ماته يف �ملعامالت �لتي �أحيل فيها �مل�شتحق �إحالة تامة �أو ��شتُخدم 

كموجود مرهون، �شو�ء يف �إحالة على �شبيل �ل�شمان �أو مبنح حق �شماين يف �مل�شتحق. وبالإ�شافة �إىل 

يف هذ� �لف�شل لالإ�شارة �إىل �ملعامالت باأنو�عها �لثالثة، ما مل يبنيَّ  ذلك، يُ�شتخدم م�شطلح "�لإحالة" 

�ملعامالت مبقت�شى جمموعة موحدة من  �أن معاجلة هذه  �إىل  �لإ�شارة  �ملهم  �أن من  ذلك. غري  خالف 

ب�شاأن نطاق  �لأول  �لف�شل  )�نظر  مل�شتحق معاملًة م�شمونة  �لتامة  �لإحالة  �إىل جعل  يوؤدي  �لقو�عد ل 

�لنطباق، �لفقرة 31(.

'1' حماية �ملدين بامل�شتحق

�إحالة  �أن  على  �ل�شتثناء�ت،  من  �لقليل  مع  �مل�شتحقات،  لإحالة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  12- تن�ض 

�لقانون  مبد�أ مماثل يف  ويوجد  مو�فقته.  دون  و�لتز�ماته  بامل�شتحق  �ملدين  بحقوق  �مل�شتحق ل مت�ّض 

�لوطني لكثري من �لدول. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج كذلك )�نظر �لتو�شية 117، �لفقرة )�أ((. و�ملفعول 

�لوحيد �لذي ميكن �أن يكون لالإحالة على �ملدين بامل�شتحق هو تغيري �ل�شخ�ض �أو �لعنو�ن �أو �حل�شاب 

�مل�رشيف �ملطلوب من �ملدين بامل�شتحق �أن ي�شّدد لـه. ولكن �لتفاقية تن�ض، من �أجل عدم فر�ض م�شقة 

على �ملدين بامل�شتحق، على �أنه ل يجوز �أن توؤدي تلك �لتغيري�ت يف �ل�شخ�ض �أو �لعنو�ن �أو �حل�شاب 

�مل�شّدد �إليه �إىل تغيري ُعملة �ل�شد�د �أو �لدولة �لتي ينبغي �أن يتّم فيها �ل�شد�د، �إل �إذ� كان �لتغيري يخ�ض 

عملة �لدولة �لتي يقع فيها مقر �ملدين بامل�شتحق )�نظر �ملادة 15 من �لتفاقية(. وهذ� هو �لنهج �لذي 

يو�شي به �لدليل )�نظر �لف�شل �لأول ب�شاأن نطاق �نطباق �لدليل، �لفقرتني 30 و31، و�لتو�شية 117، 

�لفقرة �لفرعية )ب((. 
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�أي�شا ملكية �حلق يف �حل�شول على �لأد�ء من  �إحالة تامة، تتغرّي  �إحالة �مل�شتحق  13- وعندما تكون 

�ملدين بامل�شتحق. ويف حني ت�شف بع�ض �لدول هذ� �لنوع من �ملعامالت باأنه ينطوي على تغيري يف �مللكية، 

تقت�شي دول �أخرى بب�شاطة باأن يكون حق �ل�شد�د �لذي يتج�شد يف �مل�شتحق قد �أحيل �إىل ذمة �ملحال 

�أي�شا.  �أن �لطرف �ملطلوب �ل�شد�د لـه يتغري  �إليه. ومهما يكن و�شف �ملعاملة، فهي ل تعني بال�رشورة 

�إليه يرُبم يف حالت كثرية ترتيبا مع �ملحيل �شي�شتمر هذ� �لأخري مبقت�شاه يف  �أن �ملحال  و�ل�شبب هو 

حت�شيل �مل�شتحق نيابة عن �ملحال �إليه.

14- وحتى عندما تكون �إحالة �مل�شتحق على �شبيل �ل�شمان، فاإن �ملعاملة تُنظم يف بع�ض �لأحيان 

بتح�شيل  عادة  �ملحيل  يقوم  �حلالت،  هذه  ويف  �إليه.  �ملحال  �إىل  للم�شتحق  مبا�رشة  �إحالة  وكاأنها 

�مل�شتحق �أي�شا نيابة عن �ملحال �إليه، غري �أنه ل يتعني عليه �أن يردَّ �أكرث مما يلزم مبقت�شى �لتفاق 

بينهما، ما مل يحدث تق�شري. وعلى نقي�ض ذلك، تكون �لإحالة يف بع�ض �لأحيان م�رشوطة ول يكت�شب 

�ملحال �إليه حقوقا يف �مل�شتحق حتى يحدث تق�شري من جانب �ملحيل. وي�شتمر، حتى ذلك �حلني، 

�لطرف �لثالث �ملدين يف �ل�شد�د للمحيل مبقت�شى �رشوط �لعقد �لأ�شلي �ملربم بينهما، حتى �أنه قد 

ل يعلم بالإحالة.

15- وعادة ما تكون �لنتيجة �لعملية مماثلة عندما تنطوي �إحالة �مل�شتحق على �إن�شاء حق �شماين. 

فالإحالة ل تعني بال�رشورة تغريُّ �لطرف �ملطلوب �ل�شد�د لـه. ويف كثري من �حلالت، يتمثل �لرتتيب 

بني �ملحيل و�ملحال �إليه يف �أن يكون �ل�شد�د �إىل �ملحيل حتى حدوث تق�شري من جانب �ملحيل. ول 

ي�شعى �ملحال �إليه �إىل �حل�شول على �ل�شد�د مبا�رشة من �ملدين بامل�شتحق �إل عند حدوث تق�شري. 

ويف حالت �أخرى، تتفق �لأطر�ف على �أن يجري �ل�شد�د �إىل �ملحال �إليه. ومبقت�شى هذ� �لنوع من 

�لرتتيبات، يحتفظ �ملحال �إليه عادة باملال �ملقبو�ض يف ح�شاب م�شتقل ول ي�شحب من هذ� �حل�شاب 

�إل مبلغا �رشوريا للوفاء بالتز�م �ملحيل بال�شد�د. ويحتفظ بالر�شيد للمحيل ويُرد بعد �شد�د �لئتمان 

بالكامل.

16- ويف جميع �حلالت �ملذكورة �أعاله، يكون توجيه �إ�شعار هو �لآلية �لتي يكت�شب �ملحال �إليه بو��شطتها 

�أن  يجب  �لإ�شعار  �أن  �ملمار�شة  و�ل�شائد يف  بامل�شتحق.  �ملدين  مبا�رشة من  �مل�شتحق  حقوقا يف حت�شيل 

يت�شلمه �ملدين بامل�شتحق فعليا ويجب �أن يكون موجها بلغة يتوقع منها على نحو معقول �أن تُعلم �ملدين 

بامل�شتحق مبحتو�ه. ومبا �أن �لغر�ض من �لإ�شعار هو تغيري �لتعليمات �ملتعلقة بال�شد�د، فهو ل يجوز �أن 

يوؤثر �إّل على �ملدفوعات �لآجلة �لو�جبة �ل�شد�د ب�شاأن �مل�شتحقات �ملوجودة �أو ب�شاأن �مل�شتحقات �لتي تن�شاأ 

بعد �لإ�شعار )�نظر �ملادة 16 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات و�لتو�شية 118(.

'2' �إبر�ء ذمة �ملدين بامل�شتحق بال�شد�د

17- نظر� �إىل �أن ذمة �ملدين بامل�شتحق ل ترّب�أ �إل بقدر �ل�شد�د �إىل �لطرف �لذي يحق لـه ذلك مبوجب 

�لقانون ول يجوز �أن ترّب�أ �إذ� جرى �ل�شد�د �إىل طرف خمتلف، فاإن للمدين بامل�شتحق م�شلحة و��شحة 

يف معرفة هوّية �لطرف �ملطلوب �ل�شد�د �إليه. وكما �شبق ذكره، قد ل يكون �لطرف �لذي ينبغي �ل�شد�د 

لـه بال�رشورة "مالك" �مل�شتحق. وهكذ�، فاإن دولً كثرية حتمي �ملدين بامل�شتحق بالن�ض على �أن ترّب�أ ذمة 

�ملدين بامل�شتحق بال�شد�د وفقا للعقد �لأ�شلي �إىل �أن يتلقى �إ�شعار� بالإحالة وباأي تغيري يف �ل�شخ�ض 

�أو �لعنو�ن �لذي ينبغي توجيه �ل�شد�د �إليه. وهذ� �ملبد�أ يوّفر حماية مهّمة للمدين بامل�شتحق حيث �إنه 
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يبطل �حتمال �كت�شاف �أن �ل�شد�د بح�شن نية ل يرّبئ ذمة �ملدين بامل�شتحق لأن �ل�شد�د جرى ل�شالح 

طرف مل يعد يحق لـه ت�شلمه )�نظر �ملادة 17، �لفقرة 1، من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، 

و�لتو�شية 119، �لفقرة �لفرعية )�أ((.

18- ولكن، حاملا يتلقى �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� بالإحالة وباأي تعليمات جديدة ب�شاأن �ل�شد�د، يكون 

من �ملنا�شب �إلز�م �ملدين بامل�شتحق باأن ي�شّدد وفقا لتلك �لتعليمات. وهذ� �ملبد�أ بالغ �لأهمية بالن�شبة 

عليها  يعتمد  �لتي  �ملرهونة  �ملوجود�ت  فيها  تكون  �لتي  �مل�شمونة  للمعامالت  �لقت�شادية  للجدوى 

�لد�ئن �مل�شمون م�شتحقات. فاإذ� ظل يف و�شع �ملدين بامل�شتحق �أن ي�شّدد �إىل �ملحيل، رمبا حرم ذلك 

�ملحال �إليه من قيمة �لإحالة. كما �أن �أي �شد�د يجريه �ملدين بامل�شتحق يقلل من �لر�شيد �ملتبقي من 

�مل�شتحق، وبالتايل من قيمة �مل�شتحق ب�شفته موجود� مرهونا. ومن �لأهمية مبكان �أن يتاأتى ح�شول 

�إليه على �ل�شد�د مبا�رشة من �ملدين بامل�شتحق، حاملا تُوّجه �لتعليمات خ�شو�شا عندما يكون  �ملحال 

�مل�شتحقات،  لإحالة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  2، من  �لفقرة  �ملادة 17،  )�نظر  مالية  �ملحيل يف �شائقة 

و�لتو�شية 119، �لفقرة �لفرعية )ب((.

19- ول تفر�ض �لدول �لتي ت�شمح باإحالة �مل�شتحقات عادة �أي قيود على عدد �لإحالت �أو �لإحالت 

�لفرعية �لتي ميكن �لقيام بها. فعلى �شبيل �ملثال، يجوز للمحيل �إحالة م�شتحق على �شبيل �ل�شمان �إىل 

�لد�ئن �مل�شمون �ألف، و�لقيام لحقاً باإن�شاء حق �شماين ثان يف ذلك �مل�شتحق ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون 

باء، ويقوم كذلك يف وقت لحق، باإن�شاء حق �شماين ثالث يف ذلك �مل�شتحق ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون جيم. 

وبطبيعة �حلال، �إذ� كانت �لإحالة �لأوىل �إحالة تامة نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة، مل يعد جائز� للمحيل 

�لقيام باأي �إحالت �أخرى )�شو�ء تامة �أو على �شبيل �ل�شمان(. وبالإ�شافة �إىل ذلك، يجوز �أي�شا للطرف 

�لذي �أحيل �إليه �مل�شتحق، �شو�ء �أكان ذلك عن طريق �إحالة تامة �أم عن طريق �إحالة على �شبيل �ل�شمان، 

�أن يحيل حقوقه كمحال �إليه. لذلك، يجوز للد�ئن �مل�شمون �ألف، يف �حلالة �لتي �شبق ذكرها، �أن يحيل، 

مثال، حقوقه �إىل د�ئن م�شمون �آخر، �شمانا للتز�ماته هو، �أو يجوز له نقل ما لديه من حقوق نقاًل تاماً 

�إىل طرف ثالث. وباملثل، يجوز للد�ئن �مل�شمون باء �أن يحيل حقوقه �إىل طرف ثالث، يحق لـه عندئذ �أن 

يحيل تلك �حلقوق �إىل طرف ثالث �آخر. ومن �لو��شح، بالتايل، �أنه قد يكون من �ل�شعب يف بع�ض �لأحيان 

على �ملدين بامل�شتحق �أن يعرف بالتحديد �لطرف �لذي يتعني �ل�شد�د �إليه. 

20- وحلماية �ملدين يف تلك �حلالت، فاإن �لدول �لتي ت�شمح باإحالت متعددة تذكر عادة بالتف�شيل 

عدد� من �ملبادئ لتحديد �ملحال �إليه �لذي يجب على �ملدين �أن ي�شّدد لـه حتى يربئ ذمته. و�لأفكار 

�لأ�شا�شية �لثالث يف هذ� �ملجال هي: )�أ( عندما ترد �إ�شعار�ت متعددة بتعليمات بال�شد�د من نف�ض 

�ملحال �إليه تتعلق باإحالة و�حدة للم�شتحق نف�شه من �ملحيل ذ�ته، تكون �لغلبة لآخر �إ�شعار بتعليمات 

بال�شد�د يرد قبل �ل�شد�د؛ )ب( عندما ترد �إ�شعار�ت متعّددة مع تعليمات بال�شد�د من عدة حمال �إليهم 

فيما يتعلق باأكرث من �إحالة و�حدة للم�شتحق ذ�ته �شادرة من �ملحيل ذ�ته، تكون �لغلبة لأول �إ�شعار؛ 

)ج( عندما ترد �إ�شعار�ت متعددة مع تعليمات بال�شد�د من عدة �أ�شخا�ض �أحيل �إليهم �مل�شتحق ذ�ته 

لحقا، تكون �لغلبة لآخر �إ�شعار مع تعليمات بال�شد�د. وعالوة على هذه �ملبادئ �لثالثة، ت�شع �لدول 

�أة يف �مل�شتحقات، وكذ� قو�عد تبني حق �ملدين بامل�شتحق  �أي�شا قو�عد حتكم �إحالة �مل�شالح غري �ملجزَّ

يف ��شرت�ط دليل و�ٍف على �لإحالة. وقد ُج�ّشدت هذه �ملبادئ �ملقبولة عموما يف �ملادة 17 من �تفاقيه 

 ،119 �لتو�شية  )�نظر  �لدليل  تو�شيات  يف  �أي�شا  جم�ّشدة  وهي  �مل�شتحقات،  لإحالة  �ملتحدة  �لأمم 

�لفقر�ت �لفرعية )ج(-)ح((.



دليل �لأون�شيرت�ل �لت�رشيعي ب�شاأن �ملعامالت �مل�شمونة  264

'3' دفوع �ملدين بامل�شتحق وحقوقه يف �ملقا�شة

21- كما لوحظ �أعاله، لي�ض من �ملالئم �أن تغرّي �إحالة �أحد �مل�شتحقات طبيعة �لتز�م �ملدين بامل�شتحق 

ا يرتتب على هذ� �ملبد�أ �أنه ل ينبغي لالإحالة �لتي تتم دون مو�فقة �ملدين  �أو حجم ذلك �للتز�م. وممَّ

بامل�شتحق �أن حترمه من �لدفوع �لنا�شئة عن �لعقد �لأ�شلي �أو من حقوق �ملقا�ّشة �لنا�شئة قبل ��شتالم 

�لإ�شعار بالإحالة )�نظر �ملادة 18 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات و�لتو�شية 120(.

22- غري �أن هذ� �ملبد�أ ل ينبغي �أن مينع �ملدين بامل�شتحق من �لتفاق مع �ملحيل على عدم �لتم�شك 

جتاه �ملحال �إليه بالدفوع �أو حقوق �ملقا�شة �لتي ميكنه لول ذلك �أن يتم�شك بها جتاه �ملحيل. ومفعول 

�حلائزين  ن  متكِّ �لتي  �لتد�ول  قابلية  نوع  نف�ض  �مل�شتحق  على  ي�شفي  �أن  هو  �لقبيل  هذ�  من  مو�فقة 

�ملحميني من �إنفاذ �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، ب�رشف �لنظر عن �لدفوع �أو حقوق �ملقا�ّشة )لالطالع على 

معنى "�حلائز �ملحمي"، �نظر، مثال، �ملادة 29 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن �ل�شفاجت )�لكمبيالت( 

 )�مل�شار �إليها فيما يلي با�شم "�تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن �ل�شفاجت 
)1(

�لدولية و�ل�شند�ت �لإذنية �لدولية

و�ل�شند�ت �لإذنية"(. ومبا �أن من �ملحتمل �أن يكون �مل�شتحق قد �شّمن يف �شند �إذين قابل للتد�ول �أو ما 

�شابه ذلك من �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول مبو�فقة �ملدين بامل�شتحق، فلي�ض هناك ما مينع �ملدين بامل�شتحق 

من �ملو�فقة على نف�ض �لنتيجة �لتي كانت �شتتحّقق من ��شتخد�م �شند �إذين قابل للتد�ول �أو �شك مماثل 

قابل للتد�ول )�نظر �لتو�شية 121، �لفقرة �لفرعية )�أ((. غري �أن قو�نني معظم �لدول تق�شي، مثلما هو 

�ل�شاأن يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن �ل�شفاجت و�ل�شند�ت �لإذنية، باأن هناك دفوعا معّينة ميكن �لتم�شك 

بها حتى جتاه �حلائز �ملحمي )�نظر، مثال، �لفقرة )1( من �ملادة 30 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن 

�ل�شفاجت و�ل�شند�ت �لإذنية(. و�ملفرت�ض، مبدئيا، �أن تتحّقق �لنتيجة ذ�تها متى و�فق �ملدين بامل�شتحق على 

عدم �لتم�شك بدفوع جتاه من يحال �إليه �مل�شتحق )�نظر �ملادة 19، �لفقرة 2، من �تفاقية �لأمم �ملتحدة 

لإحالة �مل�شتحقات، و�لتو�شية 121، �لفقرة �لفرعية )ب((.

'4' تعديل �لعقد �لأ�شلي

23- عندما ين�شاأ م�شتحق مبوجب عقد، ميكن د�ئما �أن يتفق �ملدين بامل�شتحق مع د�ئنه �لأ�شلي على 

�لتعديل على  �أُحيل ذلك �مل�شتحق، وجب حتديد مفعول ذلك  و�إذ�  تعديل �رشوط �للتز�م فيما بعد. 

حقوق �ملحال �إليه. ويف �حلالت �لتي يحدث فيها �لتعديل قبل �لإحالة، فاإن �حلق �ملحال فعال �إىل 

موقفا  �أي�شا  �لدول  وتتخذ معظم  �لنحو.  �ملعّدل على هذ�  ب�شكله  �لأ�شلي  �مل�شتحق  �إليه هو  �ملحال 

موؤد�ه �أن �ملدين بامل�شتحق ل يتاأثر بالإحالة �لتي ل علم له بها. فعلى �شبيل �ملثال، �إذ� حدث �لتعديل 

بعد �لإحالة ولكن قبل �أن يعلم �ملدين بامل�شتحق �أن �لد�ئن قد �أحال �مل�شتحق، فمن �ملعقول �أن يعتقد 

�ملدين بامل�شتحق �أن �تفاق �لتعديل قد �أبرم مع د�ئن �مل�شتحق و�أنه �شيكون بالتايل نافذ �ملفعول. وعليه، 

تن�ض �لدول عموما على �أن تعديال من هذ� �لقبيل يكون نافذ �ملفعول جتاه �ملحال �إليه )�نظر، على 

�شبيل �ملثال، �ملادة 20، �لفقرة 1، من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، و�لتو�شية 122، �لفقرة 

�لفرعية )�أ((.

.A.95.V.16 من�شور�ت �لأمم �ملتحدة، رقم �ملبيع
 )1(
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24- ويف �ملقابل، عندما يرُبم �تفاق تعديل �رشوط �مل�شتحق، بعد �أن تكون �لإحالة قد حدثت فعال 

وبعد �إ�شعار �ملدين بها، فاإن �لتعديل من هذ� �لقبيل ل يكون عادة نافذ �ملفعول �إل �إذ� و�فق عليه 

�ملحال �إليه. و�ل�شبب يف ذلك هو �أن حق �ملحال �إليه يف �مل�شتحق يكون، يف هذه �ملرحلة، قد �أن�شئ 

بالفعل و�أّن ذلك �لتعديل من �شاأنه �أن يغرّي حقوق �ملحال �إليه دون مو�فقته. غري �أن بع�ض �لدول تن�ض 

�إذ� مل يكن �حلق �ملطلوب �شد�ده قد �كت�شب بكامله  ��شتثناء�ت حمدودة لهذه �لقاعدة. فمثال،  على 

بالأد�ء من جانب د�ئن �مل�شتحق �لأ�شلي )�ملحيل( وكان �لعقد �لأ�شلي ين�ض على �إمكانية �لتعديل جاز 

�أن يكون �لتعديل نافذ �ملفعول جتاه �ملحال �إليه. ويف بع�ض �حلالت، ل يلزم �أن ين�ض �لعقد �لأ�شلي 

�رش�حة على �لتعديل. و�ملثال �ملعتاد لذلك هو عندما يحكم �لعقد �لأ�شلي عالقة طويلة �لأمد بني 

�ملدين بامل�شتحق ود�ئنه، وكانت �لعالقة من �لنوع �لذي كثري� ما يكون مو�شع تعديل. ويف هذه �حلالة، 

ميكن �أن يتوّقع �ملحال �إليه �حتمال ح�شول تعديالت معقولة يف �شياق �لعمل �ملعتاد حتى بعد �لإحالة. 

نافذ  عاقل،  �إليه  عليه حمال  يو�فق  �لذي  �لتعديل،  يكون  باأن  �لدول  بع�ض  تقت�شي  لذلك،  ونتيجة 

�ملفعول جتاه �ملحال �إليه، حتى �إذ� مت بعد �أن يعلم �ملدين بامل�شتحق بوجود �لإحالة، ما د�م �مل�شتحق 

بكامله مل يكت�شب بالأد�ء )�نظر �ملادة 20، �لفقرة 2، من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، 

و�لتو�شية 122، �لفقرة �لفرعية )ب((.

'5' ��شرتد�د �ملبالغ �مل�شّددة

25- كقاعدة عامة، ين�شاأ حق �ملحيل يف تلقي �ل�شد�د من �ملدين بامل�شتحق لأن �ملحيل �أدى �للتز�م �لذي 

�أجري �ل�شد�د من �أجله )كبيع �شيارة �أو �أد�ء خدمة، مثال(. ويف بع�ض �لأحيان، ميكن للمدين بامل�شتحق 

�أن يدفع جزء� من ثمن �ملوجود �لذي يجري ت�شليمه �أو �خلدمة �لتي يجري �أد�وؤها. وميكن �أن ي�شري 

�ل�شد�د �آخر �لأمر يف يد �ملحال �إليه، �إما لأن �ملحيل رده �إىل �ملحال �إليه �أو لأن �ملحال �إليه وّجه �إ�شعار� �إىل 

�ملدين بامل�شتحق وح�شل على �ل�شد�د مبا�رشة. وين�ض قانون �لعقود عادة على �أنه �إذ� مل يوؤد �أحد �لطرفني 

�لتز�مه فيجوز للطرف �لآخر �إلغاء �لعقد �أو �لتما�ض �لتعوي�شات عن �ل�رشر �لناجم عن �لإخالل. غري �أن 

كثري� من �لدول تن�ض على �أن �ملدين بامل�شتحق، بعد �نتقال �ل�شد�د �إىل يد �ملحال �إليه مبا�رشة، ل يكون 

لـه حق �لرجوع �إل على �ملحيل و�أنه ل ميكن ��شرتد�د �ملبالغ �لتي قب�شها �ملحال �إليه.

26- وتنبع �ل�شيا�شة �لعامة �لكامنة ور�ء هذه �لقاعدة من قانون �للتز�مات �لعام. وما مل يكن هناك 

د بح�شن  �حتيال، ل ي�شمح لد�ئني طرف مق�رش مبقت�شى عقد باملطالبة مبال ميكن �أن يكون قد �ُشدِّ

نية لد�ئنني �آخرين. وعليه، �إذ� �أجري �ل�شد�د �إىل �ملحيل �لذي يحول �لأمو�ل �ملدفوعة فيما بعد �إىل 

�ملحال �إليه، يكون �ملحال �إليه يف موقف مماثل ملوقف �أي د�ئن �آخر يح�شل على �ل�شد�د من �ملحيل. 

وينبغي �أن تكون هذه هي �حلالة عندما يفي �ملحيل بالتز�مه جتاه �ملحال �إليه من خالل جعل �ملدين 

بامل�شتحق ي�شدد مبا�رشة �إىل �ملحال �إليه. ويف كلتا �حلالتني، تنطبق �ملبادئ �لعادية �لتي حتكم قانون 

�للتز�مات، ول ينبغي �أن يُلزم �ملحال �إليه برد �ملبلغ �لذي �ُشّدد لـه �إىل �ملدين بامل�شتحق ملجرد �أن �ملحيل 

مل يوؤد �لتز�مه �ملقابل. وهذ� يعني يف جوهره �أن �ملدين بامل�شتحق عر�شٌة خلطر �إع�شار �رشيكه �لتعاقدي. 

ويو�شي �لدليل باعتماد هذ� �ملبد�أ �لعام )�نظر �ملادة 21 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات 

و�لتو�شية 123(.
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)ج( مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات مدين مبقت�شى �شك قابل للتد�ول

27- �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول جّد متطور يف معظم �لدول ويحتوي على قو�عد 

و��شحة تتعلّق مبفعول �إحالة �ل�شك على �لتز�مات �أطر�ف �ل�شك. ول تز�ل تلك �لقو�عد، من حيث 

�ملبد�أ، تنطبق يف �شياق �حلقوق �ل�شمانية يف �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول )�نظر �لتو�شية 124(.

28- وهكذ�، على �شبيل �ملثال، ل ي�شتطيع �لد�ئن �مل�شمون �لذي لـه حق �شماين يف �شك قابل للتد�ول 

بالتز�مه  �لوفاء  �ملانح يف  �إذ� ق�رّش  �ل�شك. وحتى  ذلك  ل�رشوط  وفقا  �إل  �ل�شك  ل مبقت�شى  يُح�شِّ �أن 

�ملدين  للتد�ول جتاه  �لقابل  �ل�شك  ذ  ّ يُنِفِ �أن  �مل�شمون  �لد�ئن  ي�شتطيع  ل  �ل�شماين،  �لتفاق  مبقت�شى 

م�شتحق  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  كان  �إذ�  فمثال،  �ل�شك.  ذلك  �ل�شد�د مبوجب  موعد  يحني  عندما  �إل 

�ل�شد�د عند حلول �لأجل فقط، ل يُ�شمح للد�ئن �مل�شمون �أن يطلب �ل�شد�د قبل حلول �لأجل )حتى يف 

حال تق�شري مانح �حلق �ل�شماين، �لذي يقابل �ملدين مبقت�شى �ل�شك(، �إل وفقا ل�رشوط �ل�شك �لقابل 

للتد�ول نف�شه.

�إل  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  ل مبقت�شى  يح�شِّ �أن  �مل�شمون  �لد�ئن  ي�شتطيع  ل  ذلك،  �إىل  29- و�إ�شافة 

وفقا للقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، ما مل يو�فق �ملدين على خالف ذلك. وعادة، وح�شب 

�ل�شك  ل مبقت�شى  �أن يح�شّ �مل�شمون  للد�ئن  للتد�ول، ل ميكن  �لقابلة  �ل�شكوك  �لذي يحكم  �لقانون 

�لقابل للتد�ول �إل �إذ� كان حائز�ً لذلك �ل�شك )�أي �أن يكون حاماًل لل�شك وحا�شال على ما يلزم من 

يُ�شمح  ما  كثري�  �لذمة،  �إبر�ء  على  �حل�شول  ول�شمان  ولهذ�،  �ل�شك.  حائز  �كت�شب حقوق  �أو  تظهري( 

�إىل حائز  �إل  ي�شّدد  �أل  بالإ�رش�ر على  للتد�ول  �لقابلة  �ل�شكوك  يحكم  �لذي  �لقانون  للمدين مبوجب 

�ل�شك. وب�رشف �لنظر عن هذ� �ملبد�أ �لعام، �إذ� قام حائز �ل�شك، يف بع�ض �لدول، باإحالة �ل�شك �إىل 

�شخ�ض هو جمرد حمال �إليه ولكنه لي�ض حائز�ً لل�شك، ي�شتطيع �ملحال �إليه �إنفاذ �ل�شك �إذ� كان حائز� 

لذلك �ل�شك حيازة مادية.

�مل�شمون  �لد�ئن  يكون  ل  �أو  يكون  قد  للتد�ول،  �لقابلة  �ل�شكوك  يحكم  �لذي  �لقانون  30- ومبوجب 

عر�شة ملطالبات �ملدين مبوجب �ل�شك ودفوعه. فاإذ� كان �لد�ئن �مل�شمون حائز�ً لل�شك �لقابل للتد�ول 

متمتعا باحلماية، َحقَّ لـه �إنفاذ �ل�شك �لقابل للتد�ول خاليا من مطالبات ودفوع معّينة للمدين. وتلك 

�ملطالبات و�لدفوع هي �لتي يطلق عليها �ملطالبات و�لدفوع "�ل�شخ�شية"، ومنها مثال �ملطالبات و�لدفوع 

�أنه،  غري  �ل�شابق.  �حلائز  جتاه  بها  يتم�شك  �أن  للمدين  ميكن  كان  و�لتي  �لعتيادية  �لعقود  �شياق  يف 

ومبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، حتى لو كان �لد�ئن �مل�شمون م�شرتيا متمّتعا 

باحلماية، فهو يظل عر�شة ملا يطلق عليه دفوع �ملدين "�حلقيقية"، كالفتقار �إىل �لأهلية �لقانونية، �أو 

�لحتيال بالت�شليل، �أو �إبر�ء �لذمة يف �إجر�ء�ت �لإع�شار.

31- و�إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون حائز�ً لل�شك �لقابل للتد�ول، دون �أن يكون حائز�ً متمتعا باحلماية، حقَّ 

للمطالبات و�لدفوع  لكنه يكون عادة عر�شة  للتد�ول،  �لقابل  �ل�شك  �لتح�شــيل مبقتـ�شى  لـه مع ذلك 

�لتي كان ميكن �أن يتم�شك بها �ملدين جتاه حائز �شــابق لل�شك �لقابل للتد�ول. وت�شمل هذه �ملطالبات 

�لقابل  �ل�شك  مبوجب  �مل�شوؤول  �لــطرف  يكن  مل  ما  "�ل�شخ�شية"،  و�لدفوع  �ملطالبات  جميع  و�لدفوع 

للتد�ول قد تنازل فعال عن حقه يف �لتم�ّشك بتلك �ملطالبات و�لدفوع يف �ل�شك �لقابل للتد�ول ذ�ته �أو 

باتفاق منف�شل.
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)د( مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات �مل�رشف �لوديع

32- يف �لدول �لتي ل ميكن �أن ين�شاأ فيها حق �شماين يف حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف 

�إّل مبو�فقة �مل�رشف �لوديع، لي�ض على �مل�رشف و�جب �ملو�فقة. و�لنتيجة هي �أنه ل يجوز يف هذه �لدول، 

حتى بني �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح، �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف دون 

مو�فقة �مل�رشف. وعلى نقي�ض ذلك، هناك دول �أخرى ل ت�شرتط مو�فقة �مل�رشف �لوديع لإن�شاء �حلق 

�ل�شماين. غري �أنه ل يجوز حتى يف هذه �لدول �مل�شا�ض بحقوق �مل�رشف �لوديع نف�شه و�لتز�ماته دون 

مو�فقته. ولأن �لدليل ميّيز عموما بني نفاذ مفعول �حلق �ل�شماين بني �لطرفني، من جهة، ونفاذ �حلق 

�أعاله )�نظر  �لنهجني �ملذكورين  �لدليل ثاين  �أخرى، يعتمد  �لثالثة، من جهة  �ل�شماين جتاه �لأطر�ف 

�لتو�شية 125، �لفقرة )�أ((. غري �أن �ل�شبب �لرئي�شي يف حماية �مل�رشف عند غياب �ملو�فقة �ل�رشيحة، 

يكمن، يف كلتا �حلالتني، يف �لدور �حلا�شم �لذي توؤديه �مل�شارف يف نظام �ل�شد�د ويف �حلاجة �إىل تفادي 

�لتعار�ض مع �لقانون �مل�رشيف و�ملمار�شات �مل�رشفية.

�أن فر�ض و�جبات على م�رشف  33- و�لأ�شا�ض �ملنطقي ل�شيا�شة حماية �مل�شارف بهذه �لطريقة هو 

�ض �مل�رشف ملخاطر ل يكون يف و�شع ي�شمح لـه  وديع، �أو تغيري حقوقه وو�جباته دون مو�فقته، قد يعرِّ

مبعاجلتها على نحو منا�شب، ما مل يعرف م�شبقا ما ع�شى �أن تكون تلك �ملخاطر. فاملمار�شات �مل�رشفية 

عر�شة ملخاطر ت�شغيلية كبرية، حيث تُخ�شم �أمو�ل من ح�شابات م�رشفية �أو تودع فيها �أمو�ل يوميا، 

�مل�رشف  زبائن  مع  �أخرى  �أحيانا على معامالت  وتنطوي  موؤقتا  �ملبالغ يف �حل�شابات  تودع  ما  وكثري� 

�لوديع. وتتفاقم تلك �ملخاطر من جر�ء �ملخاطرة �لقانونية �لتي يتعّر�ض لها �مل�رشف �لوديع و�ملتمثلة 

يف �حتمال عدم �لمتثال للقو�نني �لتي تتناول �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول وحتويالت �لعتماد�ت وغريها 

من �لقو�عد �لتي حتكم نظم �ل�شد�د يف عملياته �ليومية. و�مل�رشف عر�شة �أي�شا خلطر �إ�شايف يتمّثل 

يف عدم �لمتثال لو�جبات معّينة تفر�شها قو�نني �أخرى على �مل�رشف �لوديع، مثل �لقو�نني �لتي تلزمه 

باحلفاظ على �ل�رّشية يف معامالته مع زبائنه. و�إ�شافة �إىل ذلك، عادة ما يكون �مل�رشف �لوديع عر�شة 

�لوديعة  �مل�شارف  �أمان  �شمان  بها  يق�شد  �لتي  ولو�ئحها  �لدولة  قو�نني  مبقت�شى  تنظيمية  ملخاطر 

و�شالمتها. و�أخري�، فاإن �مل�رشف �لوديع يقع عر�شة للمجازفة ب�شمعته لدى �ختيار �لزبائن �لذين يو�فق 

على مبا�رشة معامالت معهم.

34- وت�شري �لتجربة يف �لدول �لتي تلزم فيها مو�فقة �مل�رشف �لوديع على و�جبات جديدة �أو مغرّية �إىل 

�أن �لأطر�ف كثري� ما يتعذر عليها �لتفاو�ض من �أجل �لتو�ّشل �إىل ترتيبات مر�شية بحيث يكون �مل�رشف 

�لوديع مطمئنا لأنه متمكن من تدّبر �ملخاطر �ملعنية نظر� لطبيعة �ملعاملة �ملعنية ولالأعمال �لتجارية 

لعميله. و�إن �لأ�شا�ض �ملنطقي ل�شيا�شة حماية �لعمليات �لعامة للنظام �مل�رشيف ينطوي على مبد�أ �آخر 

يوؤثر على مفعول �حلق �ل�شماين يف ح�شاب م�رشيف على حقوق �مل�رشف �لوديع. ولتفادي �أي ت�شارب 

مع حقوق �مل�رشف �لوديع يف �إجر�ء مقا�شة جتاه �شاحب �حل�شاب، تن�ض �لنظم �لقانونية �لتي ت�شمح 

�أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف لدى  باأن يح�شل على حق �شماين يف حق تقا�شي  �لوديع  للم�رشف 

�مل�رشف على �أن يحتفظ �مل�رشف باأي حقوق يف �ملقا�شة قد يتمتع بها مبقت�شى قانون �آخر غري قانون 

�ملعامالت �مل�شمونة )�نظر �لتو�شية 125، �لفقرة �لفرعية )ب((.

35- وينطبق �لأ�شا�ض �ملنطقي ذ�ته لهذه �ل�شيا�شة �لعامة فيما يخ�ض �ملبادئ �لتي حتكم �إعمال �حلق 

�ل�شماين يف حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�أولوية ذلك �حلق 

و�إنفاذه. فمثال، يف �لدول �لتي تن�ض على "�ل�شيطرة" بو�شفها طريقة لتحقيق �إنفاذ حق �شماين يف حق 

تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 49(، ين�ض �لقانون عادة 
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على �أن �مل�رشف غري ملزم باإبر�م �تفاق �شيطرة مع �لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 126، �لفقرة )ج((. 

كما ين�ض �لقانون عادة على �أن �مل�رشف غري ملزم بال�شد�د لأي د�ئن م�شمون غري �لد�ئن �مل�شمون �لذي 

لـه �شيطرة فيما يتعلق باأمو�ل مودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف )�نظر �لتو�شية 126، �لفقرة �لفرعية )�أ((. 

وبالإ�شافة �إىل ذلك، توجد يف هذه �لدول قو�عد منا�شبة حلماية �رشّية �لعالقة بني �مل�رشف وزبونه، 

منها �أن �مل�رشف لي�ض ملزما باأن ي�شتجيب لطلبات �حل�شول على معلومات عما �إذ� كان هناك �تفاق 

�شيطرة �أو كان �شاحب �حل�شاب يحتفظ بحق �لت�رّشف يف �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شابه �مل�رشيف )�نظر 

�لتو�شية 126، �لفقرة �لفرعية )ب((.

مودعة يف ح�شاب م�رشيف  �أمو�ل  تقا�شي  �ل�شماين يف حق  فيها �حلق  يُجَعل  �لتي  �لدول  36- ويف 

ميكن �أن يُجعل نافذ �ملفعول جتاه �أطر�ف ثالثة عن طريق ت�شجيل �إ�شعار يف �شجل عام �أو باإقر�ر من 

جانب �مل�رشف �لوديع، قد يفر�ض �لإ�شعار �أو �لإقر�ر و�جبات على �مل�رشف �لوديع باأن يتبع تعليمات 

من �لد�ئن �مل�شمون تتعلق بالأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �أو قد ل يفر�شها. وما مل تفر�ض تلك �لو�جبات 

على �مل�رشف �لوديع مبوجب قو�نني دولة معّينة، يتوقف عادة حق �لد�ئن �مل�شمون يف �حل�شول على 

�لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف عند �إنفاذ �حلق �ل�شماين على ما �إذ� كان �لزبون - �ملانح قد 

�إذ� كان  �أو  بالأمو�ل  يتعلق  �لد�ئن �مل�شمون فيما  تعليمات  يتبع  باأن  �لوديع  تعليمات للم�رشف  �أعطى 

�مل�رشف �لوديع قد �تفق مع �لد�ئن �مل�شمون على �أن يفعل ذلك. ويف حال عدم وجود تلك �لتعليمات 

�أو ذلك �لتفاق، قد ي�شطر �لد�ئن �مل�شمون �إىل �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �حل�شاب �مل�رشيف بال�شتعانة 

باإجر�ء ق�شائي للح�شول على �أمر من �ملحكمة يلزم �مل�رشف �لوديع باأن ي�شلِّم �لد�ئن �مل�شموَن �لأمو�َل 

�ملودعة يف �حل�شاب �مل�رشيف.

�أن  �مل�رشف  لي�ض على  �أولويته،  رتبة  يخف�ض  باأن  �لوديع  للم�رشف  فيها  ي�شمح  �لتي  �لدول  37- ويف 

ك به د�ئن �آخر ل�شاحب �حل�شاب. وحتى �إذ� كان  يخف�ض رتبة حقوقه ل�شالح �حلق �ل�شماين �لذي يتم�شَّ

�لد�ئن �مل�شمون على ��شتعد�د لأن ي�شبح زبون �مل�رشف �لوديع فيما يتعلق باحل�شاب �مل�رشيف، ت�شهيال 

�حلق جتاه  ذلك  مفعول  ونفاذ  م�رشيف  ح�شاب  مودعة يف  �أمو�ل  تقا�شي  حق  �شماين يف  حق  لإن�شاء 

�لأطر�ف �لثالثة و�أولويته و�إنفاذه، لي�ض من و�جب �مل�رشف �لوديع قبول �لد�ئن �مل�شمون كزبون له. وهذه 

�لنتيجة تت�شق مع �ملوقف �لعام �ملتخذ يف �لدليل ومفاده �أنه ل ينبغي لأي �آليات، ت�شتخدم يف �ملعامالت 

�مل�شمونة بهدف ت�شهيل منح �شمان على �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، �أن تعرقل �لقو�نني �لتنظيمية 

�لوطنية �أو �لقو�نني �لوطنية �لأخرى �لر�مية �إىل كفالة �أمان �لنظام �مل�رشيف و�شالمته.

�ل�شخ�ض  �أو  لـه  �ملثبِّت  �أو  �مل�شتقل  �لتعهد  كفيل/ُم�شدر  �لتز�مات  على  �ل�شماين  �حلق  )هـ(  مفعول 

�مل�شّمى فيه

38- حقوق �لكفيل/�ملُ�ْشدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى وو�جباته مبقت�شى تعّهد م�شتقل جد متطورة 

�لبالغة  و�ملمار�شات  �لقو�نني  وهذه  �مل�شتقلة.  �لتعّهد�ت  حتكم  �لتي  �ملمار�شات  �أو  �لقو�نني  مبقت�شى 

�لدول  تتوخى  ولذ�،  �لدولية.  �لتجارة  يف  �شيما  ل  �مل�شتقلة،  �لتعّهد�ت  جدوى  ي�رّشت  قد  �لتخ�ش�ض 

عادة �حلر�ض �ل�شديد لدى �شوغ قانون للمعامالت �مل�شمونة فيما يت�شل بالتعّهد�ت �مل�شتقلة من �أجل 

�شمان  �أجل  من  �لدول  تعمد  ما  عادة  ذلك،  على  وعالوة  �لتجارية.  �لآليات  تلك  يف  �لتدّخل  تفادي 
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��شتمر�ر هذ� �لقانون وهذه �ملمار�شة يف �أد�ء وظيفتهما على نحو فّعال يف �لتجارة �لدولية، �إىل �عتماد 

ف بها حاليا خمتلف �أطر�ف �لتعهد �مل�شتقل )للح�شول على �أمثلة على هذ�  �ملفرد�ت �ملتخ�ش�شة �لتي يُعرَّ

�لنهج، �نظر �تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالكفالت �مل�شتقلة وخطابات �لعتماد �ل�شامنة، و�لأعر�ف 

و�لقو�عد  �لدولية،  �ل�شامنة  �ملمار�شات  وقو�عد  �مل�شتندية،  بالعتماد�ت  �ملتعلقة  �ملوّحدة  و�ملمار�شات 

�ملوّحدة للكفالت �مل�شتحقة عند �لطلب، و�لتو�شيات 27 و48 و50 و107 و176(.

�لنظر يف كيفية و�شع نظام للمعامالت �مل�شمونة يكون مالئما لهذه �حلالت، من �ملفيد  39- ولدى 

�مل�شتقل يف  �لتعّهد  �مل�شتفيد من هذ�  �ل�شحب، من جهة، وحق  ذ�ته وحق  �مل�شتقل  �لتعّهد  �لتمييُز بني 

�حل�شول على �شد�د �أو �شيء �آخر ذي قيمة م�شتحق �لقب�ض من �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض 

�مل�شّمى، من جهة �أخرى. فاقت�شاء حق �شماين يف حق �ل�شحب دون �مل�شا�ض بفائدة �لتعّهد �مل�شتقل مهّمة 

دقيقة ول ميكن حتقيقها عادة �إل بتحويل متفق عليه للتعّهد ذ�ته. ويف �ملقابل، فاإن �إن�شاء حق �شماين 

يف حق �مل�شتفيد يف تلقي مبلغ مدفوع هو �أقل جمازفة لأنه ل يتعلق �إل بحق �مل�شتفيد يف �حل�شول على 

�أي �شيء ي�شبح م�شتحق �لدفع. ويف هذه �حلالة، ل مفعول له على حقوق و�لتز�مات �لكفيل/�مل�شدر 

�مل�شتفيد يف  ��شتخد�م حق  تي�رشِّ  �لدليل بقو�عد  �ل�شبب، يو�شي  �مل�شّمى. ولهذ�  �ل�شخ�ض  �أو  �ملثبِّت  �أو 

حت�شيل �لعائد�ت مبقت�شى تعّهد م�شتقل كموجود مرهون، ولكن مع وجود �رشوط �شارمة يُق�شد بها 

تفادي �مل�شا�ض بفائدة �لتعّهد�ت �مل�شتقلة. و�أول هذه �ل�رشوط يتعلق بكيفية و�شف �ملوجود�ت �ملرهونة. 

وي�شري "�حلق يف �حل�شول على �لعائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل" �إىل حق �مل�شتفيد يف حت�شيل �لعائد�ت 

�مل�شتقل )ومتييز�  �لتعّهد  �لعائد�ت مبقت�شى  �لو�قع  ت�شّكل يف  �لتي  �لأخرى  و�ملوجود�ت  �لنقود  ولي�ض 

لذلك �حلق عن "حق �ل�شحب"(. وهذ� يعني �أن �حلق �ل�شماين ل يرهن �لعائد�ت �ملحددة ذ�تها، لأن 

�مل�شطلح ي�شتعمل عموما يف �ملمار�شات �ملتعلقة بالتعهد�ت �مل�شتقلة. ويرد �أدناه بيان �ملبادئ �لأ�شا�شية 

�لتي ينبغي �أن حتكم �لتفاعل بني �لقانون �ملتعلق بالتعّهد�ت �مل�شتقلة وقانون �ملعامالت �مل�شمونة، على 

�لنحو �ملبنّي يف تو�شيات �لدليل. 

40- وثمة مبد�أ �أ�شا�شي هو �أن حقوق �لد�ئن �مل�شمون يف حق حت�شيل �لعائد�ت مبوجب تعّهد م�شتقل 

�لقو�نني  مبقت�شى  �مل�شّمى،  �ل�شخ�ض  �أو  �ملثِّبت  �أو  �لكفيل/�مل�شدر  حلقوق  خا�شعة  تكون  �أن  ينبغي 

و�ملمار�شات �لتي حتكم �لتعّهد�ت �مل�شتقلة. ولذ�، ل يجوز للد�ئن �مل�شمون �لتم�شك بحق �حل�شول على 

�شد�د �لعائد�ت �لتي ما كانت لت�شدد ملانح �لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 127، �لفقرة �لفرعية )�أ((. 

ولل�شبب ذ�ته، عادة ما ياأخذ �ملحال �إليه - �مل�شتفيد �لتعّهد، مبا يف ذلك حق �ل�شحب و�حلق يف حت�شيل 

�لعائد�ت، دون �لتاأّثر بحق �شماين يف حق �حل�شول على �لعائد�ت مبقت�شى تعّهد م�شتقل �أن�شاأه �ملحيل 

)�نظر �لتو�شية 127، �لفقرة �لفرعية )ب((. ولل�شبب ذ�ته، �إذ� كان للكفيل/�مل�شدر �أو �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض 

�أي�شا حق �شماين يف حق �حل�شول على �لعائد�ت مبقت�شى تعّهد م�شتقل ل تت�رّشر حقوقهم  �مل�شّمى 

�مل�شتقلة �لنا�شئة عن �لتعهد �مل�شتقل ملجرد �متالكهم �أي�شا حلق �شماين يف حق �حل�شول على �لعائد�ت 

)�نظر �لتو�شية 127، �لفقرة �لفرعية )ج((.

41- وهناك مبد�أ م�شاو لذلك يف �لأهمية، وهو �أن �لكفيل/�مل�شدر �أو �ملثِّبت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى ل 

ينبغي �أن يكون ملزما بال�شد�د لأي �شخ�ض غري �ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �أو �مل�شتفيد �مل�شّمى �أو �ملحال 

�إليه �لعائد�ت  �إليه �ملعرتف به �لذي حتال  �أو �ملحال  �إليه �لتعّهد �مل�شتقل  �إليه �ملعرتف به �لذي يُحال 

�مل�شتقلة  �لتعّهد�ت  �أن فائدة  �لقاعدة هي  �لتو�شية 128(. وعلة هذه  �مل�شتقل )�نظر  �لتعّهد  مبقت�شى 
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�أو  �إذ� ��شطر �لكفيل/�مل�شدر  باعتبارها طريقة زهيدة �لتكلفة وكفوؤة لت�شهيل تدفق �لتجارة �شتت�رشر 

�ملثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �إىل �لتحّقق من �ملعاملة �خللفية �لتي يُزعم �أن �حلق �أحيل من خاللها و�لتي 

مل يو�فق عليها.

42- ويف �ملقابل، �إذ� جعل د�ئن م�شمون حقه �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بو��شطة �ل�شيطرة 

ذ حقوقه جتاه �ملانح/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى. غري  )�نظر �لتو�شية 50(، جاز لـه �أن يُنِفِ

�أن لل�شيطرة يف هذ� �ل�شياق معنى خا�شا جد�. فال�شيطرة تعني �أن �ملانح/�ملُ�شدر �أو �ملُثبت �أو �ل�شخ�ض 

�لتعهد  �لعائد�ت مبقت�شى  �إليه  �لذي حتال  �لطرف  �مل�شمون ب�شفته  بالد�ئن  �مل�شمى يعرتف �رش�حة 

�مل�شتقل )�نظر �لتو�شية 129(.

)و( مفعول �حلق �ل�شماين على �لتز�مات �مل�شدر �أو مدين �آخر مبقت�شى م�شتند قابل للتد�ول

قو�عد  ويت�شمن  �لدول  معظم  يف  متطور  جد  للتد�ول  �لقابلة  �مل�شتند�ت  يحكم  �لذي  43- �لقانون 

و��شحة ب�شاأن مفعول �إحالة م�شتند على �لتز�مات �أطر�ف �مل�شتند. وتظل تلك �لقو�عد �شارية، من حيث 

�ملبد�أ، يف �شياق �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول. وهذ� هو �لنهج �لذي يو�شي به �لدليل 

)�نظر �لتو�شية 130(.

44- وهذ� يعني، �شمن ما يعنيه، �أن حق �لد�ئن �مل�شمون يف �إنفاذ حق �شماين يف م�شتند قابل للتد�ول، 

ومن ثّم، يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة به، حمدود مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة 

للتد�ول بطريقتني. فاحلّد �لأول فهو �أن �ملوجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند �لقابل للتد�ول يجب �أن تكون يف 

يدي �مل�شدر �أو مدين �آخر مبقت�شى ذلك �مل�شتند وقت �لإنفاذ. 

45- و�أّما �حلّد �لثاين فهو �أن �لتز�م �مل�شدر �أو �ملدين �لآخر بت�شليم �ملوجود�ت ل ي�رشي عادة �إّل على 

�ل�شخ�ض �لذي �أُ�شدر لـه �مل�شتند يف �لأ�شل �أو �أي حائز لحق للم�شتند )ح�شبما يحدده �لقانون �لذي 

يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول(. وما مل يكن �مل�شتند �لقابل للتد�ول قد �أحيل �إىل �لد�ئن �مل�شمون وفقا 

بت�شليم  �لتز�م  �أي  �لآخر  �ملدين  �أو  �مل�شدر  لي�ض على  للتد�ول،  �لقابلة  �مل�شتند�ت  �لذي يحكم  للقانون 

�أن يحمل  �إذ� لزم، مبوجب قانون �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول،  �إىل �لد�ئن �مل�شمون. فمثال،  �ملوجود�ت 

�مل�شتند تظهري� وقت �إحالته لكي يحق للمحال �إليه حت�شيل �ملوجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند، وكان �ملحال 

�إليه يحمل م�شتند� خاليا من هذ� �لتظهري، فال يتعني على �ملدين �أن ي�شلم �ملوجود�ت �مل�شمولة بذلك 

�مل�شتند. ويف هذه �حلالة، قد يحتاج �لد�ئن �مل�شمون �إىل �أن ي�شت�شدر من حمكمة �أو هيئة ق�شائية �أخرى 

تُ�شدر  �تفاق �شماين،  �إثبات وجود  �ل�شلة. ولدى  �مللمو�شة ذ�ت  �أمر� للح�شول على حيازة �ملوجود�ت 

�لذي يكون قد حاز  �لد�ئن �مل�شمون  �أو، يف حالة  �مل�شتند  باإحالة  �إما  �أمر� يق�شي  �لعادة  �ملحكمة يف 

�مل�شتند من قبل، بتظهريه ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون �أو ل�شالح �شخ�ض يُ�شميه �لد�ئن �مل�شمون. ويف بع�ض 

�حلالت، قد ت�شتغني �ملحكمة يف �لأمر �لذي ت�شدره من �شكلية طلب �لتظهري من جانب �ملانح، وتكتفي 

باأمر �ملُ�شدر �أو �أي مدين �آخر بت�شليم �ملوجود�ت �مل�شمولة بامل�شتند �إىل �لد�ئن �مل�شمون �أو �إىل �شخ�ض 

�آخر ي�شميه �لد�ئن �مل�شمون.
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باء-  التو�سيات 130-117

الغر�ض

�ملعامالت  �ملدينة و�لتز�ماتها هو تعزيز كفاءة  �لثالثة  �ملتعلقة بحقوق �لأطر�ف  �لغر�ض من �لأحكام 

�مل�شمونة، عندما تكون �ملوجود�ت �ملرهونة �لتز�ما بال�شد�د �أو و�جبا �آخر ي�شتحق على طرف ثالث �لوفاء به 

ل�شالح �ملانح، من خالل ما يلي: 

بذلك  �ملدين  وحماية  م�شتحق  �أي  �إحالة  و�لتز�ماتها يف  �لأطر�ف  بحقوق  تتعلق  قو�عد  )�أ( توفري 

�مل�شتحق؛

)ب(  توفري قو�عد ل�شمان �ت�شاق قانون �ملعامالت �مل�شمونة مع �لقو�نني �لأخرى �ملتعلقة باحلقوق 

و�للتز�مات �لنا�شئة مبوجب �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول؛

)ج(  توفري قو�عد ل�شمان �ت�شاق نظام �ملعامالت �مل�شمونة مع �لقو�نني �لأخرى �لتي حتكم حقوق 

و�لتز�مات �مل�شارف �لوديعة، وحقوق و�لتز�مات كفيل/ُم�شدر �لتعّهد �مل�شتقل �أو �ملُثبِّت لـه �أو �ل�شخ�ض �مل�شمى 

فيه.

)2(
1-  حقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته

حماية �ملدين بامل�شتحق

117- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ما مل ين�ض هذ� �لقانون على خالف ذلك، ل توؤثر �لإحالة على حقوق �ملدين بامل�شتحق و�لتز�ماته، 

مبا فيها �رشوط �ل�شد�د �لو�ردة يف �لعقد �لأ�شلي، بدون مو�فقة �ملدين بامل�شتحق؛

)ب(  يجوز يف تعليمة �ل�شد�د تغيري �ل�شخ�ض �أو �لعنو�ن �أو �حل�شاب �ملطلوب من �ملدين بامل�شتحق �أن 

ي�شّدد �إليه، ولكن ل يجوز �أن تُغريَّ فيها:

'1' عملة �ل�شد�د �ملحّددة يف �لعقد �لأ�شلي؛ �أو

 '2' �لدولة �ملحددة يف �لعقد �لأ�شلي لإجر�ء �ل�شد�د فيها �إىل دولة غري �لدولة �لتي يقع فيها 

مقر �ملدين بامل�شتحق.

�لإ�شعار بالإحالة

118- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ي�شبح �لإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة �ل�شد�د نافذي �ملفعول عندما يت�شلمهما �ملدين بامل�شتحق، �إذ� 

ه �لإ�شعار  كانا موّجهني بلغة يتوّقع منها على نحو معقول �أن تُعِلم �ملدين بامل�شتحق مبحتو�هما. ويكفي �أن يُوجَّ

بالإحالة �أو تعليمة �ل�شد�د بلغة �لعقد �لأ�شلي؛

)ب(  يجوز �أن يتعلق �لإ�شعار بالإحالة �أو �أن تتعلق تعليمة �ل�شد�د مب�شتحقات تن�شاأ بعد �لإ�شعار؛

)ج( ي�شّكل �لإ�شعار باإحالة لحقة �إ�شعار� بجميع �لإحالت �ل�شابقة.

�إبر�ء ذمة �ملدين بامل�شتحق بال�شد�د

119- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

للعقد  وفقا  بال�شد�د  ذمته  ترُب�أ  �أن  بالإحالة،  �إ�شعار�  ت�شلّمه  �إىل حني  بامل�شتحق،  للمدين  )�أ( يحق 

�لأ�شلي؛

بخ�شو�ض �لتو�شيات 117-123، �نظر �ملو�د 15-21 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات.
 )2(
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)ب(  بعد ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� بالإحالة، ورهنا باأحكام �لفقر�ت �لفرعية من )ج( �إىل )ح( 

من هذه �لتو�شية، ل ترُب�أ ذمته �إل بال�شد�د �إىل �ملحال �إليه، �أو بال�شد�د وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد يف �إ�شعار 

�لإحالة �أو ت�شدر لحقا عن �ملحال �إليه ويت�شلمها �ملدين بامل�شتحق كتابًة؛

)ج( �إذ� ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �أكرث من تعليمة �شد�د تتعلق باإحالة و�حدة للم�شتحق ذ�ته �شادرة عن 

�ملحيل ذ�ته، �أُبرئت ذمته بال�شد�د وفقا لآخر تعليمة �شد�د يت�شلمها من �ملُحال �إليه قبل �ل�شد�د؛

)د( �إذ� ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� باأكرث من �إحالة و�حدة للم�شتحق ذ�ته �شادرة عن �ملحيل ذ�ته، 

�أُبرئت ذمته بال�شد�د وفقا لأول �إ�شعار يت�شلمه؛

)هـ( �إذ� ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� يتعلق باإحالة لحقة و�حدة �أو �أكرث، �أُبرئت ذمته بال�شد�د وفقا 

لالإ�شعار �ملتعلق باآخر تلك �لإحالت �لالحقة؛

)و( �إذ� ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� باإحالة جزء من م�شتحق و�حد �أو �أكرث �أو باإحالة م�شلحة غري 

�أُبرئت ذمته بال�شد�د وفقا لالإ�شعار �أو وفقا لهذه �لتو�شية وكاأنه مل يت�شلّم  جمز�أة يف م�شتحق و�حد �أو �أكرث، 

�لإ�شعار. و�إذ� قام �ملدين بامل�شتحق بال�شد�د وفقا لالإ�شعار، فال ترب�أ ذمته �إل مبقد�ر ما �َشّدده من ذلك �جلزء 

�أو تلك �مل�شلحة غري �ملجز�أة؛

)ز( �إذ� ت�شلّم �ملدين بامل�شتحق �إ�شعار� بالإحالة من �ملحال �إليه، حق له �أن يطلب من �ملحال �إليه �أن 

يقّدم، يف غ�شون فرتة زمنية معقولة، دليال كافيا يثبت تنفيذ �لإحالة من �ملحيل �لأول �إىل �ملحال �إليه �لأول 

و�أي �إحالة و�شيطة، وما مل يفعل �ملحال �إليه ذلك، ترُب�أ ذمة �ملدين بامل�شتحق بال�شد�د وفقا لهذه �لتو�شية وكاأنه 

مل يت�شلّم �لإ�شعار من �ملحال �إليه. و�لدليل �لكايف على �لإحالة ي�شمل، على �شبيل �ملثال ل �حل�رش، �أي كتابة 

�شادرة عن �ملحيل تُبنّي �أّن �لإحالة قد مّتت؛

غ �إبر�ء ذمة �ملدين بامل�شتحق بال�شد�د �إىل �ل�شخ�ض  )ح( ل مت�ض هذه �لتو�شية باأي �شبب �آخر ي�شوِّ

�لذي ي�شتحق �ل�شد�د �أو �إىل هيئة خمت�شة ق�شائية �أو هيئة خمت�شة �أخرى �أو �إىل �شندوق �إيد�ع عمومي.

دفوع �ملدين بامل�شتحق وحقوقه يف �ملقا�شة

120- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( عندما يطالب �ملحال �إليه �ملدين بامل�شتحق ب�شد�د �مل�شتحق �ملحال، يجوز للمدين بامل�شتحق �أن 

يثري جتاه �ملحال �إليه كل ما ين�شاأ عن �لعقد �لأ�شلي، �أو �أي عقد �آخر كان ي�شكل جزء� من �ملعاملة ذ�تها، من 

دفوع وحقوق مقا�شة ميكن للمدين بامل�شتحق �أن يثريها وكاأن تلك �لإحالة مل جُتر وكانت تلك �ملطالبة �شادرة 

عن �ملحيل؛

)ب(  يجوز للمدين بامل�شتحق �أن يثري جتاه �ملحال �إليه �أي حق مقا�شة �آخر، �رشيطة �أن يكون ذلك �حلق 

متاحا للمدين بامل�شتحق وقت ت�شلّمه �لإ�شعار بالإحالة؛

)ج( على �لرغــــم من �أحكام �لفقـــرتني �لفرعيتني )�أ( و)ب( من هذه �لتو�شــــية، ل يكون متاحا 

للمدين بامل�شتحق جتاه �ملحال �إليه �أي من �لدفوع وحقوق �ملقا�شة �لتي يجوز للمدين بامل�شتحق �أن يثريها 

جتاه �ملحيل وفقا للفقرة �لفرعية )ب( من �لتو�شية 24 �أو �لفقرة �لفرعية )هـ( من �لتو�شية 25 )�لف�شل 

�لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين(، بحجة �لإخالل باأي �تفاق يقّيد باأي �شكل من �لأ�شكال حق �ملحيل يف 

�إجر�ء �لإحالة.
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�لتفاق على عدم �إثارة دفوع �أو حقوق يف �ملقا�شة

121- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

عة من �ملدين بامل�شتحق، على �أل يثري جتاه  )�أ( يجوز للمدين بامل�شتحق �أن يتفق مع �ملحيل، بكتابة موقَّ

�ملحال �إليه �لدفوع وحقوق �ملقا�شة �لتي ميكنه �أن يثريها عمال باأحكام �لتو�شية 120. ومينع ذلك �لتفاق 

�ملدين بامل�شتحق من �إثارة تلك �لدفوع وحقوق �ملقا�شة جتاه �ملحال �إليه؛

)ب(  ل يجوز للمدين بامل�شتحق �أن يتنازل عن �لدفوع:

'1' �لنا�شئة عن �أفعال �حتيالية �شادرة عن �ملحال �إليه؛ �أو

'2' �مل�شتندة �إىل عدم �أهلية �ملدين بامل�شتحق؛

�لفقرة  باتفاق مكتوب يوّقع عليه �ملدين بامل�شتحق. وحتّدد  �إل  )ج( ل يجوز تعديل ذلك �لتفاق 

�لفرعية )ب( من �لتو�شية 122 مفعول ذلك �لتعديل جتاه �ملحال �إليه.

تعديل �لعقد �لأ�شلي

122- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

�إليه  )�أ( �أي �تفاق يرُبم بني �ملحيل و�ملدين بامل�شتحق، قبل �لإ�شعار بالإحالة، ومي�ض حقوق �ملحال 

يكون نافذ �ملفعول جتاه �ملحال �إليه ويُك�ِشب �ملحال �إليه حقوقا مقابلة؛

)ب( �أي �تفاق يرُبم بني �ملحيل و�ملدين بامل�شتحق، بعد �لإ�شعار بالإحالة، ومي�ض حقوق �ملحال �إليه ل 

يكون نافذ �ملفعول جتاه �ملحال �إليه �إل:

'1' �إذ� قبل به �ملحال �إليه؛ �أو

'2' �إذ� مل يكن �مل�شتحق بكامله قد �كتُ�شب بالتنفيذ، وكان �لتعديل من�شو�شا عليه يف �لعقد 

ل، يف �شياق �لعقد �لأ�شلي، �أن يقبل �لتعديل؛ �لأ�شلي �أو كان من �شاأن �أي حمال �إليه متعقِّ

)ج( ل مت�ض �لفقرتان �لفرعيتان )�أ( و)ب( من هذه �لتو�شية باأي حق للمحيل �أو للمحال �إليه نا�شئ 

عن �لإخالل باتفاق مربم بينهما.

��شرتد�د �ملبالغ �مل�شّددة

123- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن تق�شري �ملحيل يف تنفيذ �لعقد �لأ�شلي ل يعطي �ملدين بامل�شتحق �حلق 

يف �أن ي�شرتد من �ملحال �إليه �أي مبلغ يكون قد �شّدده �ملدين بامل�شتحق �إىل �ملحيل �أو �ملحال �إليه.

2-  حقوق املدين مبقت�سى �سك قابل للتداول والتزاماته

124- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى �شك قابل للتد�ول تخ�شع، جتاه 

�شخ�ض مدين مبقت�شى ذلك �ل�شك، للقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول.

3-  حقوق امل�رصف الوديع والتزاماته

125- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ل مي�ض �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف بحقوق �مل�رشف 

�لوديع و�لتز�ماته بدون مو�فقته؛
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�أيُّ حق  �أخرى  قو�نني  �ملقا�شة مبوجب  من حقوق يف  �لوديع  للم�رشف  يكون  قد  ينال مما  )ب( ل 

�شماين قد يكون لذلك �مل�رشف يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف.

126- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �مل�رشف �لوديع غري ملَزم باأن:

)�أ( ي�شّدد لأي �شخ�ض غري �ل�شخ�ض �لذي لـه �شيطرة على �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف؛ �أو

�شماين  حق  �أو  �شيطرة  �تفاق  يوجد  كان  �إذ�  عّما  معلومات  على  �حل�شول  لطلبات  )ب( ي�شتجيب 

ل�شاحله هو وعّما �إذ� كان �ملانح يحتفظ بحق �لت�رشف يف �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب؛ �أو

)ج( يدخل يف �تفاق �شيطرة.

4-  حقوق و�لتز�مات كفيل/ُم�شدر �لتعّهد �مل�شتقل �أو �ملُثبِّت له �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى فيه 

127- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

�لد�ئن �مل�شمون يف حق تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل ملا يكفله  )�أ( يخ�شع حق 

�لقانون و�ملمار�شة �للذ�ن يحكمان �لتعّهد�ت �مل�شتقلة من حقوق للكفيل/ �ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى 

و�أي م�شتفيد �آخر م�شّمى يف �لتعّهد �أو نُقل �إليه �حلق يف �ل�شحب؛

�ملتاأتية  �لعائد�ت  تقا�شي  �ل�شماين يف حق  بـاحلق  م�شتقل  تعّهد  �إليه  �ملنقول  تتاأثر حقوق  ل  )ب(  

مبقت�شى ذلك �لتعّهد �مل�شتقل، �ملن�شاأ من ِقبل �لناقل �أو من ِقبل �أي ناقل �شابق؛

)ج( �حلقوق �مل�شتقلة �لتي يتمتع بها كفيل/ُم�شدر �لتعّهد �مل�شتقل �أو �ملُثبِّت له �أو �ل�شخ�ض �مل�شمى 

فيه �أو من نُقل �إليه �لتعّهد �مل�شتقل ل تتاأثر �شلبا باأي حقوق �شمانية قد تكون لـه يف حق تقا�شي �لعائد�ت 

�ملتاأتية مبقت�شى �لتعّهد �مل�شتقل.

128- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شمى لي�ض ملزما بال�شد�د لأي 

�شخ�ض غري �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى �أو �مل�شتفيد �مل�شّمى �أو �ل�شخ�ض �ملعرَتف بنقل �لتعّهد �مل�شتقل �إليه �أو 

�ل�شخ�ض �ملعرَتف باإحالة حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل �إليه.

129- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه �إذ� ح�شل �لد�ئن �مل�شمون على �ل�شيطرة بالإقر�ر باإحالة �لعائد�ت 

�ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل �إليه، كان من حقه �إنفاذ هذ� �لإقر�ر جتاه �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض 

�مل�شّمى �لذي �شدر عنه هذ� �لإقر�ر.

5-  حقوق ُم�سدر امل�ستند القابل للتداول والتزاماته

130- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حقوق �لد�ئن �مل�شمون مبقت�شى م�شتند قابل للتد�ول تخ�شع، جتاه 

�أي �شخ�ض �آخر مدين مبقت�شى �مل�شتند �لقابل للتد�ول، للقانون �لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة  �أو  �ملُ�شدر 

للتد�ول.
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ثامنا-  اإنفاذ احلق ال�سماين

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- عادة ما يتوّقع كل طرف يف �أي �تفاق �أن يوؤدي �لطرف �لآخر جميع �لتز�ماته طو�عية، �شو�ء �أكانت 

�للتز�مات م�شتحقة بينهما �أم لأطر�ف ثالثة، و�شو�ء ن�شاأت هذه �للتز�مات بالتعاقد �أم بفعل �لقانون. ول 

تفكر �لأطر�ف يف �للجوء �إىل �لإنفاذ �لق�رشي عن طريق �إجر�ء ق�شائي �إل عندما يتع�رّش �أد�ء �للتز�مات. 

و�لد�ئنني  �ملدينني  تو�زن بني حقوق  �لعادية  �ملدنية  للدعاوى  �إنفاذ  بعناية نظم  �لدول  ت�شع  ما  وعادة 

و�لأطر�ف �لثالثة. وت�شرتط هذه �لنظم يف معظم �لدول على �لد�ئن �لذي ي�شعى �إىل �إنفاذ �لأد�ء �أن يرفع 

دعوى ق�شائية ليح�شل على �لعرت�ف مبطالبته، ثم للحجز على موجود�ت �ملدين وبيعها حتت �إ�رش�ف 

موظف عمومي. ويح�شل �لد�ئن بحكم ق�شائي على �شد�د مطالباته �مل�شتحقة على �ملدين بحكم �لق�شاء 

من �ملبلغ �ملتاأتي من هذ� �لبيع.

2- وتكون لكل من طريف �لتفاق �ل�شماين توّقعات مماثلة لتوّقعات �لطرف �لآخر. فعادة ما يفرت�ض 

�لد�ئن  يفي  �أن  عادة  �ملانح  يتوّقع  وباملثل،  طو�عية.  �لتز�ماته  يوؤدي  �شوف  �ملانح  �أن  �مل�شمون  �لد�ئن 

منهما  كل  يفي  �أن  متاما  يعتزمان  وهما  �ملعاملة  �لثنان  ويربم  بها.  تعهد  �لتي  باللتز�مات  �مل�شمون 

بالتز�ماته جتاه �لآخر. غري �أن كليهما يدرك �أي�شا �أنه �شتكون ثمة �أوقات قد يعجز�ن فيها عن �لقيام 

�إىل  �ملوجود�ت  �إعادة  �أو عن  به،  �أحيانا عن دفع مبلغ موعود  �مل�شمون  �لد�ئن  يتخلف  بذلك. ف�شوف 

�ملانح عند حتقق �رشط متفق عليه للقيام بذلك. ويف تلك �حلالت، يلجاأ �ملانح عادة �إىل �ملحكمة طالبا 

�لنت�شاف. ولكن غالبا ما يكون �ملانح هو �لطرف �لذي يجد نف�شه عاجز� عن �لأد�ء بح�شب �لوعد 

)�أي عاجز� عن �شد�د �لقر�ض وفقا لأحكام �لتفاق(. وين�شاأ �لتخلف عن �لأد�ء �أحيانا لأ�شباب خارجة 

عن �شيطرة �ملانح، مثل حدوث �نتكا�ض �قت�شادي يف �إحدى �ل�شناعات �أو حدوث ظروف �قت�شادية �أكرث 

عمومية. وقد ين�شاأ �لتخلف عن �لأد�ء �أحيانا من تق�شري د�ئني �ملانح نف�شه. و�أحيانا يعجز �ملانح عن 

�لأد�ء ب�شبب تقدير�ت جتارية خاطئة متخذة بح�شن نية، �أو نتيجة ل�شوء �لإد�رة.

3- و�أيا كان �ل�شبب، فمن �شالح طريف �لتفاق �ل�شماين، ومن �شالح �لأطر�ف �لثالثة عموما، حتى 

بعد �لتخلف عن �شد�د دفعة و�حدة �أو �أكرث، �أن ي�شعى �ملانح �إىل �شد�د هذه �لدفعات ومو��شلة �لأد�ء 

�لطوعي لاللتز�م �لذي قطعه على نف�شه. ذلك �أن �إجر�ء�ت �لإنفاذ �لق�رشي هي د�ئما �أقل كفاءة من 

�لأد�ء �لطوعي لأنها: )�أ( باهظة �لتكلفة؛ )ب( وت�شتغرق وقتا طويال؛ )ج( ونتيجتها لي�شت د�ئما موؤكدة؛ 

�نهيار تام للعالقة بني �لطرفني؛ )هـ( وكثري� ما تكون عو�قبها على �ملانحني  �إىل  توؤدي  )د( وعادة ما 

يف  �لدخول  �أو  �لتجارية  �ملانح  �أعمال  وقف  ت�شمل  )وقد  �لطويل  �لأمد  يف  فادحة  �لثالثة  و�لأطر�ف 

�أي �تفاق �شماين ب�شّدة على  �إىل ت�شجيع طريف  �إجر�ء�ت �لإع�شار(. وهذ� ما يدفع �لعديد من �لدول 

�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لتفادي �أي تخلف عن �لأد�ء قد يوؤدي �إىل �لإنفاذ �لق�رشي. وهذ� �أي�شا ما يدفع 

�لد�ئنني �مل�شمونني �أحيانا كثرية �إىل مر�قبة �أن�شطة مانحيهم �لتجارية عن كثب. فيقومون دوريا، على 
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�شبيل �ملثال، با�شتعر��ض دفاتر �حل�شابات، وفح�ض �ملوجود�ت �ملرهونة، و�لتو��شل مع �ملانحني �لذين 

تظهر عليهم دلئل م�شاعب مالية. وكثري� ما يعمد �ملانحون �لذين يجدون �شعوبة يف �لوفاء بالتز�ماتهم 

�إىل �لتعاون مع د�ئنيهم �مل�شمونني لإيجاد �شبل لجتناب �مل�شاعب �أو �لتغلب على ما يو�جهونه منها. ويف 

بع�ض �حلالت، قد يطلب �ملانح من �لد�ئن �مل�شمون �أن ي�شاعده على و�شع خطة جديدة لأعماله. ويف 

حالت �أخرى، قد يحاول �ملانح و�أحد �لد�ئنني، �أو �ملانح وجمموعة د�ئنيه بكاملها، ب�شورة غري ر�شمية، 

�لعمل معا على تعديل جو�نب من �تفاقاتهم.

4- وثمة �أنو�ع عديدة من �تفاقات تعديل �لديون. فاأحيانا تربم �لأطر�ف ما يُعرف برتتيب "�ل�شلح 

�أو  �أو يزيد  �أخرى  ل �لتز�م �ملانح بطريقة  �أو يعدِّ ميّدد مهلة �ل�شد�د  �أو ترتيب "�إيجاد خمرج"  �لو�قي" 

ترتيب  �إىل  �لتو�شل  �إىل  �لر�مية  �ملفاو�شات  �للتز�م. وجتري  ت�شمن  �لتي  �ملرهونة  �ملوجود�ت  ينق�ض 

�ل�شلح �لو�قي �أو ترتيب �إيجاد خمرج بناء على عاملني رئي�شيني هما: )�أ( حق �لد�ئن �مل�شمون يف �إنفاذ 

حقوقه �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملرهونة �إذ� ق�رّش �ملانح يف �لوفاء بالتز�مه �مل�شمون؛ و)ب( �حتمال �أن 

ي�شطر �ملانح لإنهاء ن�شاطه �لتجاري �أو �أن تُ�شتهل �إجر�ء�ت �إع�شار من جانب �ملانح �أو �شده.

5- ومع ذلك، فعلى �لرغم من �جلهود �لق�شوى �لتي يبذلها �ملانحون و�لد�ئنون �مل�شمونون لتفادي 

�إجر�ء�ت �لإنفاذ �لق�رشي لن يكون هناك �أحيانا �أي مفر منها. وعليه، فمن �مل�شائل �لرئي�شية �لتي تو�جه 

�لدول �لتي ت�شرتع نظما للمعامالت �مل�شمونة م�شاألة �لبت يف نطاق حقوق �لد�ئن �لالحقة للتق�شري. 

ومبزيد من �لتحديد تتمّثل هذه �مل�شاألة يف ماهية �لتعديالت، �إن وجدت، �لتي ينبغي �أن تدخلها �لدول 

على �لقو�عد �لعادية �لتي تطّبق على �إنفاذ �حلقوق �لتعاقدية عندما ت�شع تلك �لدول قو�عد حتكم كيفية 

�إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف حالة تخلف �ملانح عن �أد�ء �للتز�م �ل�شماين.

6- ويرتكز نظام �ملعامالت �مل�شمونة على حق �لد�ئن �مل�شمون يف �أن يعّول على �ملبلغ �لذي ميكن 

�حل�شول عليه لدى بيع �ملوجود�ت �ملرهونة بغية �لوفاء باللتز�م �مل�شمون. ولآليات �لإنفاذ، �لتي تتيح 

للد�ئنني �إمكانية �لتنّبوؤ بدقة مبا ي�شتغرقه �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �مل�شمونة من وقت وينطوي عليه من 

�لإقر��ض  تو�فر  �إيجابي كبري على  تاأثري  �لإنفاذ،  �ملرّجح �حل�شول عليها من عملية  وبالعائد�ت  تكلفة 

�لئتماين وتكلفته. ولذلك ينبغي �أن يوّفر نظام �ملعامالت �مل�شمونة قو�عد �إجر�ئية ومو�شوعية لإنفاذ 

�حلق �ل�شماين بعد تق�شري �ملانح تكون ناجعة و�قت�شادية وميكن �لتنبوؤ بها، وينبغي، يف �لوقت نف�شه، �أن 

يوّفر نظام �ملعامالت �مل�شمونة �أي�شا �شمانات معقولة ل�شون حقوق �ملانح و�لأ�شخا�ض �لآخرين ممن لهم 

حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة و�شائر د�ئني �ملانح، لأن �لإنفاذ مي�ض حقوقهم م�شا�شا مبا�رش�.

7- وتنتفع جميع �لأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة من تعظيم �ملبلغ �ملتاأتي من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة. فالد�ئن 

�مل�شمون ي�شتفيد من �حتمال تقلّ�ض �أّي مبلغ قد يظل �ملانح مدينا به كالتز�م غري م�شمون، بعد ��شتخد�م 

�لوقت  ويف  "�لنق�ض"(.  �أو  "�لعجز"  ـِ ب )ويعرف  �مل�شتحق  �مل�شمون  �للتز�م  �شد�د  يف  �لإنفاذ  عائد�ت 

نف�شه، ي�شتفيد �ملانح ود�ئنوه �لآخرون من تقلّ�ض �لعجز �أو تبقي مبلغ �أكرب بعد �لوفاء باللتز�م �مل�شمون 

)"فائ�ض"(.

8- ويبحث هذ� �لف�شل حق �لد�ئن �مل�شمون يف �إنفاذ حقه �ل�شماين �إذ� تخلّف �ملانح عن )ق�رشَّ يف( 

�أد�ء �لتز�مه �ل�شماين. �أما �إذ� كان �ملانح مع�رش�، فيجوز �أن يحّد قانون �لإع�شار من ممار�شة هذه �حلقوق 

)�نظر �لف�شل �لثاين ع�رش �ملتعلق باأثر �لإع�شار على �حلق �ل�شماين(. ويناق�ض �لباب �ألف-2 من هذ� 

�لف�شل �ملبادئ �لعامة �لتي يُ�شرت�شد بها يف حالتي �لتق�شري و�لإنفاذ. وي�شتعر�ض �لباب �ألف-3 �خلطو�ت 

�لإجر�ئية �لتي قد يُ�شرتط على �لد�ئن �مل�شمون �أن يتبعها قبل ممار�شة �شبل �نت�شافه، ويبنّي حقوق �ملانح 
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�مل�شمونني.  للد�ئنني  عادة  �ملتاحة  �ملختلفة  �لنت�شاف  �شبل  �ألف-4  �لباب  ويبحث  للتق�شري.  �لالحقة 

ويبحث �لباب �ألف-5 �آثار �لإنفاذ على �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون و�لأطر�ف �لثالثة. ويناق�ض �لباب �ألف-6 

�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت. ويناق�ض �لباب �ألف-7 �لتد�خل بني نظم �لإنفاذ �ملت�شلة باملوجود�ت 

�ملنقولة و�ملمتلكات غري �ملنقولة. و�أخري� يناق�ض �لباب �ألف-8 �أنو�ع �لتعديالت �لتي قد يلزم �إدخالها من 

�أجل �لإنفاذ �لفعال على ملحقات �ملوجود�ت �ملنقولة و�لكتل و�ملنتجات.

9- �أما �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات، و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول، وحقوق تقا�شي �لأمو�ل 

�ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، وحقوق تقا�شي �لعائد�ت مبقت�شى تعهد م�شتقل، و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول، 

فال يندرج ب�شهولة �شمن �لإجر�ء�ت �لعامة لالإنفاذ على �ملوجود�ت �مللمو�شة. ونتيجة لذلك، توجد لدى 

�لعديد من �لدول قو�عد معينة تتناول �لإنفاذ على �ملوجود�ت غري �مللمو�شة بوجه عام وعلى �مل�شتحقات 

وحقوق �شد�د متنوعة �أخرى بوجه خا�ض. وترد مناق�شة هذه �حلالت �خلا�شة يف �لأبو�ب باء-1 �إىل 

باء-7 من هذ� �لف�شل. وينتهي هذ� �لف�شل، يف �لباب جيم، ب�شل�شلة من �لتو�شيات.

2-  مبادئ �لإنفاذ �لعامة

)�أ( ��شتعر��ض عام

�أد�ء طوعيا.  �أن يوؤدي �ملانح �لتز�مه �ملوعود  10- من م�شلحة �جلميع، مثلما ُذكر يف �لباب �ل�شابق، 

ولهذ� �ل�شبب يحاول �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح عادة، عندما ل يكون �لأد�ء متي�رش�، �لدخول يف �تفاق يُغني 

عن �حلاجة �إىل بدء �إجر�ء�ت �إنفاذ ق�رشي. ونادر� ما يغيب عن �ملانح �أنه ل يوؤدي �لتز�ماته، و�لأندر من 

ذلك، �إن حدث على �لإطالق، �أن يعلم �ملانح بتق�شريه، �أول ما يعلم، بو��شطة تنبيه ر�شمي بهذ� �ملعنى 

من �لد�ئن �مل�شمون. و�لو�قع �أنه يف �حلالة �لأخرية ل تلي ذلك عادة �إجر�ء�ت �إنفاذ، لأن �شبب �لتخلّف 

عن �لأد�ء يكون، يف جميع �حلالت تقريبا، هو �ل�شهو ولي�ض �لعجز عن �ل�شد�د �أو عدم �ل�شتعد�د لـه. 

ومع ذلك، ي�شبح �لإنفاذ �لق�رشي �رشوريا �أحيانا. وحينئذ ت�شرت�شد �لدول بعدد من �ملبادئ �لأ�شا�شية يف 

تف�شيل حقوق و�لتز�مات �لد�ئنني �مل�شمونني و�ملانحني �لالحقة للتق�شري.

)ب( ��شرت�ط حدوث �لتق�شري قبل �لإنفاذ

11- ي�شمن �حلق �ل�شماين �أد�ء �لتز�م �ملانح )�أو �ملدين، عندما يكون �ملانح طرفا ثالثا( جتاه �لد�ئن 

�مل�شمون. ومن ثّم ي�شبح �حلق �ل�شماين قابال لالإنفاذ، يف �حلالت �لعادية، مبجرد تخلف �ملانح )�أو 

�ملدين، عندما يكون �ملانح طرفا ثالثا( عن �شد�د �للتز�م �مل�شمون. غري �أن هناك عدد� من �لأحد�ث 

�لأخرى �لتي ت�شّكل تق�شري� وتكون حمددة عادة يف �لتفاق �ل�شماين. ويكفي وقوع �أي و�حد من هذه 

للحق  �لق�رشي  بالإنفاذ  ثم  لي�شّكل تق�شري�، وي�شمح من  �لد�ئن �مل�شمون،  يتنازل عنه  مل  �لأحد�ث، ما 

�إن كان �ملانح مق�رّش�  �أخرى، يحدد �تفاق �لطرفني و�لقانون �لعام لاللتز�مات ما  �ل�شماين. وبعبارة 

ومتى يجوز بدء �إجر�ء�ت �لإنفاذ. وعادة ما يحدد هذ� �لقانون �لعام لاللتز�مات �أي�شا ما �إن كان يجب 

�إ�شعار ر�شمي بالتق�شري �إىل �ملانح )�أو �ملدين(، و�إذ� كان �لأمر كذلك فما �شيكون حمتوى ذلك  توجيه 

�لإ�شعار.
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12- ويحدث �لتق�شري �أحيانا ل ب�شبب عدم �شد�د مبلغ من �ملال بل ب�شبب قيام د�ئن �آخر باحلجز، 

مبوجب حكم ق�شائي، على �ملوجود�ت �ملرهونة، �أو ب�شبب �شعيه �إىل �إنفاذ حقه �ل�شماين. وتن�ض بع�ض 

�لدول على �أنه، ب�رشف �لنظر عن وجود �أو عدم وجود ن�ض بهذ� �ل�شاأن يف �تفاقات �شمانية منفردة، 

ي�شّكل قيام �أي د�ئن م�شمون �آخر باحلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة تق�شري� مبقت�شى جميع �لتفاقات 

�ل�شمانية �لتي ترهن �ملوجود�ت �ملحجوز عليها. و�لأ�شا�ض �ملنطقي لذلك هو حتقيق �لكفاءة. فبما �أن 

�ملوجود �ملرهون هو �شمان �لد�ئن بال�شد�د، ينبغي �أن يكون مبقدور �لد�ئن �مل�شمون، كلما خ�شع ذلك 

�ملوجود لإجر�ء ق�شائي، �أن يتدخل حلماية حقوقه. ويف هذه �حلالت، كثري� ما يعطي �لقانون �لإجر�ئي 

هوؤلء �لد�ئنني �لآخرين �حلق يف فر�ض �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة. و�شيعّول �لد�ئن �مل�شمون على 

هذ� �لقانون �لإجر�ئي نف�شه �لتما�شا لقو�عد ب�شاأن �لتدخل يف هذه �لدعاوى و�إجر�ء�ت �لإنفاذ �لق�شائية 

لكي يحمي حقوقه و�أولويته.

13- وعادة ما تن�ض �لدول على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �لأعلى مرتبة يف �لأولوية )د�ئن كبري(، �إذ� 

�ختار ذلك، �أن يتوىل عملية �لإنفاذ من د�ئن �آخر )كد�ئن م�شمون �أو د�ئن بحكم ق�شائي �تخذ خطو�ت 

لإنفاذ حقه، على �شبيل �ملثال( ذي �أولوية �أدنى )د�ئن �شغري(. وتن�شاأ هذه �لقاعدة لأن �لد�ئننَي �مل�شموننَي 

د �أولوية كل منهما  �لثنني �شينفذ�ن حقوقا متماثلة مبوجب نف�ض �لنظام �ل�شماين ولذلك ينبغي �أن حتدِّ

حقوقهما يف �لإنفاذ. وحتمي دول �أخرى حقوق كبار �لد�ئنني بالن�ض على عدم جو�ز تاأثر حقوق �لد�ئن 

�لكبري باأي بيع �إنفاذي يقوم بها د�ئن �شغري.

14- ول يجوز للد�ئن �مل�شمون، يف بع�ض �لدول، �أن يتدخل لإنفاذ حقوقه مبوجب �لتفاق �ل�شماين 

بعد �أن يبد�أ �إنفاذ مطالبة حمكوم بها. ويُتَّبع هذ� �لنهج عادة يف �لدول �لتي ي�شِقط )�أي ينهي( فيها �لبيع 

�لق�شائي جميع �حلقوق، مبا فيها �حلقوق �ل�شمانية، يف �ملوجود�ت �ملبيعة. ويفرت�ض هنا �أنه مبا �أن 

�لبيع �لق�شائي يتيح للم�شرتي �أن يح�شل على حق ملكية خال�ض فاإنه �شيحقق �أعلى قيمة عند �لإنفاذ. 

بيد �أنه يف دول �أخرى يتاح للد�ئن �مل�شمون، متى كانت له حقوق يف بع�ض �أو كل �ملوجود�ت �لتي حجز 

عليها د�ئن بحكم ق�شائي، �أن يعار�ض �حلجز وينِفذ حقوقه �ل�شمانية باأي و�شيلة متاحة لــه. ويوجد هذ� 

�لنهج عادة يف �لدول �لتي ل يُ�شِقط فيها تنفيذ حكم ق�شائي عادي بالبيع �حلقوق �ل�شمانية. و�لفرت��ض 

�لقائم هنا هو �أنه من �لأرجح �حل�شول على �شعر �أعلى لدى �لت�رّشف يف �ملوجود�ت من خالل �ل�شماح 

للد�ئنني باإنفاذ حق �شماين، لأن عملية �لإنفاذ توؤدي، يف هذه �حلالة، �إىل ح�شول �مل�شرتي على حق ملكية 

خال�ض �أو على �لأقل على حق ملكية خال�ض بقدر �أكرب مما هو ممكن يف �لبيع �لق�شائي. وعلى �شبيل 

�ملثال، عندما ل ينهي �لبيع �لق�شائي �أية حقوق �شمانيٍة، ولكّن �لإنفاذ من جانب د�ئن م�شمون ي�شقط 

حقوق جميع �شغار �لد�ئنني، فاإن قيام د�ئن م�شمون )حتى �أ�شغر �لد�ئنني( بالبيع يُ�شقط على �لأقل 

حقه �ل�شماين. و�لأهم من ذلك �أن قيام �أكرب �لد�ئنني �مل�شمونني بالإنفاذ يتيح للم�شرتي �حل�شول على 

ملكية خال�شة )�نظر �لفقر�ت 77-78 �أدناه(.

)ج( ح�شن �لنية و�ملعقولية �لتجارية

15- ترتتب على �إنفاذ �حلق �ل�شماين عو�قب خطرية تطال �ملانحني و�ملدينني و�لأطر�ف �لثالثة ذ�ت 

�مل�شلحة )مثل �لد�ئن �مل�شمون �ل�شغري، �أو �لكفيل، �أو �ملالك �ل�رشيك يف �ملوجود�ت �ملرهونة(. ولهذ� 

�ل�شبب، تفر�ض بع�ض �لدول على �لد�ئنني �مل�شمونني، كالتز�م عام غالب، و�جبا حمدد� باأن يت�رّشفو� 

بح�شن نية ويتبعو� معايري معقولة جتارياً لدى �إنفاذ حقوقهم. وب�شبب �أهمية هذ� �للتز�م، تن�ض ت�رشيعات 

)�نظر  تغيريه  �أو  ��شتبعاده  و�ملانح  �مل�شمون  للد�ئن  وقت  �أي  يف  يجوز  ل  �أنه  على  �أي�شا  �لدول  هذه 
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�لتو�شيتني 131 و132(. وف�شال عن ذلك، وكما ُذكر، يكون �لد�ئن �مل�شمون �لذي ل ميتثل لاللتز�مات 

�لإنفاذية �ملفرو�شة عليه م�شوؤول جتاه �لأ�شخا�ض �ملت�رشرين من ذلك �لتق�شري عن تعوي�ض �أي �أ�رش�ر 

ي�شّببها لهم )�نظر �لتو�شية 136(. وعلى �شبيل �ملثال، �إذ� مل يت�رّشف �لد�ئن �مل�شمون بطريقة معقولة 

ل من �لت�رّشف  جتاريا لدى �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة، و�أدى ذلك بالد�ئن �مل�شمون �إىل �أن يح�شِّ

له لو �أنه ت�رّشف بطريقة معقولة جتاريا، يكون على  يف �ملوجود�ت �ملرهونة مبلغا �أقل مما كان �شيح�شّ

�لد�ئن �مل�شمون دفع تعوي�ض عن �ل�رشر ي�شاوي ذلك �لفرق �إىل �أي �شخ�ض مت�رشر. 

)د( حرية �لطرفني يف �لتفاق على �إجر�ء�ت �لإنفاذ

�ل�شابقة  �للتز�مات  من  جد�  قليال  �ل�شماين  �لتفاق  طريف  على  �لدول  تفر�ض  عامة،  16- ب�شفة 

للتق�شري )�نظر �لف�شل �ل�شاد�ض �ملتعلق بحقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما(. وعليه فاإن 

�إحدى �مل�شائل �لرئي�شية يف �شياق �لإنفاذ �لالحق للتق�شري هي ما �إن كان ينبغي �أن ت�شود يف ذلك �ل�شياق 

�شيا�شة مماثلة. و�مل�شاألة، بعبارة �أخرى، هي �إىل �أي مدى ينبغي �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون و�ملانح بتعديل 

�لتفاق  �ملن�شو�ض عليها يف  �لتعاقدية  بتعديل حقوقهما  �أو  �ل�شمانية  �لقانوين لإنفاذ �حلقوق  �لإطار 

�ل�شماين. وتعترب بع�ض �لدول �إجر�ء�ت �لإنفاذ جزء� من �لقانون �لإلز�مي �لذي ل ي�شتطيع �لطرفان 

تعديله بالتفاق. ويف دول �أخرى، يُ�شمح للطرفني بتعديل �لإطار �لقانوين لالإنفاذ ما د�م هذ� �لتعديل ل 

مي�ّض �ل�شيا�شات �لعامة و�لأولوية وحقوق �لأطر�ف �لثالثة )وخ�شو�شا يف حالة �لإع�شار(. ويف دول �أخرى 

غريها، ين�شّب �لرتكيز على �آليات �لإنفاذ �لفعالة �لتي ل يكون فيها �لإنفاذ �لق�شائي �لإجر�ء �لوحيد �أو 

�لرئي�شي. وقد توجد يف تلك �لدول حدود للمدى �لذي يجوز للد�ئن �مل�شمون و�ملانح �أن يذهبا �إليه يف 

�لتفاق على تعديل �لإطار �لقانوين يف �تفاقهما �ل�شماين، )لأن حرية تغيري �للتز�م �لإنفاذي قد تكون 

حمّل �إ�شاءة ��شتغالل عندما يربم �لطرفان �لتفاق �ل�شماين(، وعلى �لرغم من هذه �حلدود، فاإن بع�ض 

�لدول ت�شمح للطرفني بالتنازل عن حقوقهما �ملن�شو�ض عليها يف �لتفاق �ل�شماين �أو تعديلها يف �أي وقت 

لحق. وتقت�رش دول �أخرى على �ل�شماح بالتنازل بعد وقوع �لتق�شري.

17- ومع ذلك، عادة ما تفر�ض �لدول �لتي ت�شمح للطرفني �أن يتنازل بالتفاق عن حقوقهما �لقانونية �أو 

�لتعاقدية �لالحقة للتق�شري عدد� من �لقيود على قدرتهما على �لقيام بذلك. فهي ل ت�شمح، على �شبيل 

�ملثال وبوجه عام، بالتنازل عن �لتز�م �لد�ئن باأن يت�رّشف بح�شن نية وبطريقة معقولة جتاريا )�نظر 

�لتو�شية 132(. �أما فيما يتعلق باللتز�مات �لأخرى، فتميز دول عديدة بني حقوق �ملانح وحقوق �لد�ئن 

�مل�شمون. ويف بع�ض �لدول، ل يجوز للمانح �أن يتنازل عن �لتز�مات �لد�ئن �مل�شمون �لالحقة للتق�شري، 

�أو �أن يو�فق على تغيريها، �إل بعد �أن يقع �لتق�شري. وكثري� ما يوؤدي �ل�شماح بالتنازل بعد �لتق�شري �إىل 

�إىل  �لتفاو�ض على �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة بطريقة توؤدي  متكني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون من 

تعظيم �ملبلغ �لذي ميكن جنيه ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح و�شائر د�ئني �ملانح )�نظر �لتو�شية 133(. 

وعادة ما ت�شمح هذه �لدول نف�شها للد�ئن �مل�شمون باأن يتنازل عن حقوقه جتاه �ملانح يف �أي وقت )�إما 

�أ�شا�ض �لفرت��ض باأنه ل يوجد �حتمال يُذكر يف �أن يفر�ض �ملانح �رشوطا  �أو بعده( على  قبل �لتق�شري 

تع�ّشفية وقت تقدمي �لئتمان )�نظر �لتو�شية 134(. وعلى �أي حال، ل يجوز �أن يوؤثر �أي تغيري يف �حلقوق 

يجريه طرفا �لتفاق �ل�شماين على حقوق �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �جلملة �لأوىل من �لتو�شية 135(. بيد 

�أنه يف هذه �حلالت، يتحّمل �أي �شخ�ض يطعن يف �لتفاق باعتباره خمالفا لالأحكام �لإلز�مية �ملذكورة 

للتو عبء �إثبات عدم �لمتثال لها )�نظر �جلملة �لثانية من �لتو�شية 135(.
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)هـ( �لإ�رش�ف �لق�شائي على �لإنفاذ

18- ب�شفة عامة، عندما يكون �ملانح مق�رّش� وتكون كل حماولت �لتو�شل �إىل �شلح و�ق �أو �إيجاد خمرج 

ب�شاأن �للتز�مات قد �أخفقت، يُرّجح �أن يعقب ذلك �إنفاذ ق�رشي على �ملوجود�ت �ملرهونة. بيد �أنه من 

ـر و�إما يف �حت�شاب  �لو�رد يف بع�ض �حلالت �أن يطعن �ملانح �إما يف �دعاء �لد�ئن �مل�شمون باأنه مق�شِّ

�لد�ئن �مل�شمون للمبلغ �مل�شتحق نتيجة �لتق�شري. وكم�شاألة تتعلق بال�شيا�شة �لعامة، تن�ض ت�رشيعات �لدول 

بوجه عام على �أن من حق �ملانح د�ئما �أن يطلب من �ملحكمة تاأكيد حقوق �لد�ئن يف ممار�شة �لإنفاذ �أو 

رف�ض هذه �حلقوق �أو تعديلها �أو �لتحّكم فيها على نحو �آخر.

19- ولي�ض �لغر�ض من ذلك �إثقال كاهل �لد�ئنني �مل�شمونني باإجر�ء�ت ق�شائية ل د�عي لها، بل متكني 

للتق�شري  �لالحقة  �لإلز�مية  �لإجر�ء�ت  �حرت�م  �شمان  من  �مل�شلحة  ذ�ت  �لأخرى  و�لأطر�ف  �ملانحني 

�إمكان  �أجل �شمان  �لتو�شية 137(. وتبعا لذلك يعمد �لعديد من �لدول يف هذه �حلالت، من  )�نظر 

معاجلة طعون �ملانحني يف �لإنفاذ معاجلة ناجعة من حيث �لوقت و�لتكلفة، �إىل �ل�شتعا�شة عن قو�عد 

لة )�نظر �لتو�شية 138(. فعلى �شبيل �ملثال، قد ل يتاح  �لإجر�ء�ت �ملدنية �لعادية باإجر�ء�ت ق�شائية معجَّ

للمانحني و�شائر �لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �مل�شلحة �شوى وقت حمدود لتقدمي مطالبات �أو دفوع. وت�شمح 

دول �أخرى للمانحني باأن يطعنو� يف ت�رّشف �لد�ئن �مل�شمون يف هذه �مل�شائل حتى بعد �أن يكون �لإنفاذ 

قد بد�أ، �أو وقت توزيع عائد�ت �لإنفاذ، �أو عندما ي�شعى �لد�ئن �مل�شمون �إىل حت�شيل �أي عجز. وثمة دول 

�أخرى ل ت�شمح للمانحني فح�شب باحل�شول على تعوي�شات عن �لأ�رش�ر بل ت�شمح لهم �أي�شا باحل�شول 

على تعوي�شات جز�ئية �إذ� ثبت �أن �لد�ئن �مل�شمون مل يكن له حق يف �لإنفاذ �أو قام بالإنفاذ على �أ�شا�ض 

مبلغ �أكرب من �ملبلغ �مل�شتحق له فعال.

20- وعالوة على ذلك، ومبا �أن جميع هذه �لطعون توؤخر �لإنفاذ وتزيد من تكاليفه، تدرج دول عديدة 

�أي�شا �شمانات يف �شلب هذه �لعملية لكي تثني �ملانحني عن تقدمي مطالبات ل �أ�شا�ض لها. ومن هذه 

�ل�شمانات �آليات �إجر�ئية مثل �إ�شافة تكاليف �لإجر�ء�ت �لق�شائية �إىل �للتز�م �مل�شمون يف حال عدم 

جناحها، �أو �إلز�م �ملانحني بتقدمي �إقر�ر�ت كتابية موّثقة ك�رشط �أ�شا�شي لبدء هذه �لإجر�ء�ت. وت�شمح 

بع�ض �لدول �أي�شا للد�ئنني �مل�شمونني بال�شعي �إىل �حل�شول على تعوي�شات من �ملانحني �لذين يرفعون 

�مل�شمون.  �للتز�م  �إىل  �لتعوي�شات  هذه  وباإ�شافة  للتز�ماتهم،  ميتثلون  ل  �أو  مو�شوعية  غري  دعاوى 

باأّي من  �لوفاء  �مل�شمون يف  �لد�ئن  �أو  �ملانح  �أخفق  �إذ�  �لأ�رش�ر  �لتعوي�ض عن  باإتاحة  �لدليل  ويو�شي 

�لتز�ماته �لالحقة للتق�شري )�نظر �لتو�شية 136(.

)و( نطاق حقوق �ملانح �لالحقة للتق�شري

'1' ��شتعر��ض عام

�إذ� مل  �أن يلتم�ض �لنت�شاف من �ملحكمة  �أعاله(، يجوز للمانح  �آنفا )�نظر �لفقرة 18  21- مثلما ُذكر 

ميار�ض �لد�ئن �مل�شمون حقوقه �لالحقة للتق�شري وفق �لتفاق �ل�شماين و�لقانون. ويجوز للمانح �أي�شا 

�أن ي�شدد �للتز�م �مل�شمون بالكامل و�أن يح�شل على حترير �ملوجود�ت �ملرهونة )�نظر �لفقر�ت 26-22 

�أدناه(. وعالوة على ذلك، يجوز للمانح �أن يقرتح على �لد�ئن �مل�شمون �أن ياأخذ �ملوجود�ت �ملرهونة على 

�شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون �أو �أن يعرت�ض على �قرت�ح من هذ� �لقبيل �إذ� تقدم به 

�لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لفقر�ت 65-70 �أدناه(، كما يجوز له �أن يتخذ �أي �شبيل �نت�شاف �آخر من�شو�ض 

عليه يف �لتفاق �ل�شماين �أو �لقانون )�نظر �لتو�شية 139(. ويجوز للمانح �أي�شا �أن يعرت�ض على ح�شول 

�لد�ئن �مل�شمون على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة خارج نطاق �لق�شاء �أو على �لت�رّشف يف هذه �ملوجود�ت 

خارج نطاق �لق�شاء )�نظر �لتو�شيات 142 و147 و148؛ و�نظر �أي�شا �لفقر�ت 29-32 و57-60 �أدناه(.
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'2' �نتهاء �حلق �ل�شماين بعد �لوفاء �لكلي باللتز�م �مل�شمون

22- بعد تلقي �لإ�شعار بالتق�شري، كثري� ما يحاول �ملدين و�لطرف �لثالث �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة ذ�ت 

�مل�شلحة �إعادة متويل �للتز�م �مل�شمون �أو معاجلة �لتق�شري �ملزعوم بطريقة �أخرى. ويف هذه �حلالت، 

يجب على �لدول �أن تقرر ما هي �حلقوق �لتي يجوز لهذه �لأطر�ف �ملختلفة �أن متار�شها، وما هو �لإطار 

�لزمني �لذي يجوز لها �أن متار�ض هذه �حلقوق فيه. وعادة ما يُعَطى �ملانحون و�لأطر�ف �لثالثة حق 

�حل�شول على حترير �ملوجود�ت �ملرهونة من �حلق �ل�شماين لدى �لوفاء �لكلي باللتز�م �مل�شمون و�نتهاء 

�أي �لتز�م بتقدمي �ملزيد من �لئتمان.

23- وبالوفاء �لكلي باللتز�م �مل�شمون و�نتهاء �أي �لتز�م �ئتماين ينق�شي �حلق �ل�شماين وتنتهي �ملعاملة 

�لد�ئنني من �حل�شول على �شد�د �للتز�م فاإن  �لإنفاذ هو متكني  �إجر�ء�ت  �أن هدف  �مل�شمونة. ومبا 

�لدول متار�ض عادة مرونة بالغة فيما يخ�ض �لأطر�ف �لتي يحق لها �شد�د �للتز�م �مل�شمون. فعلى �شبيل 

�ملثال، ت�شمح معظم �لدول للمانح �ملق�رّش باأن ي�شعى، عن طريق �شد�د �ملبلغ �ملتبقي من �للتز�م �مل�شمون، 

مبا يف ذلك �لفو�ئد وتكاليف �لإنفاذ �ملتكّبدة حتى وقت �ل�شد�د، �إىل �حل�شول على حترير �ملوجود�ت 

�ملرهونة قبل �أن يت�رّشف فيها �لد�ئن �مل�شمون ت�رّشفا نهائيا. وت�شمح هذه �لدول عادة �أي�شا لأي طرف 

ثالث ذي م�شلحة )مثل د�ئن ذي �أولوية �أدنى من �أولوية �لد�ئن �ملنِفذ �أو م�شرت ياأخذ �ملوجود�ت خا�شعة 

للحق �ل�شماين( مبمار�شة حق �ل�شد�د �إذ� مل ميار�شه �ملانح. وهكذ�، يجوز، مثال، لد�ئن ذي �أولوية �أدنى 

من �أولوية �لد�ئن �ملنِفذ، �أو مل�شرت ياأخذ �ملوجود�ت خا�شعة للحق �ل�شماين، �أن ي�شدد �للتز�م �مل�شمون 

بدل من �ملانح.

24- و�إ�شافة �إىل ذلك، تتخذ �لدول عادة موقفا مرنا فيما يتعلق باملهلة �لتي يجوز �ل�شد�د خاللها. 

د �إليه ماله بدل من �لت�رّشف يف �ملوجود �ملرهون. وما َد�م هذ�  فم�شلحة �لد�ئن �مل�شمون هي �أن يُ�شدَّ

�ل�شد�د للمبلغ �لأ�شلي و�لفو�ئد وتكاليف �لإنفاذ �ملتكّبدة يحدث قبل �أن تت�رّشر �أي حقوق لأطر�ف ثالثة، 

فال يوجد �شبب لالإ�رش�ر على �لت�رّشف يف �ملوجود �مل�شمون. وهذ� يعني �أنه �أيا كان من ميار�ض حق 

�ل�شد�د فاإنه يجوز لـه �أن يفعل ذلك �إىل حني قيام �لد�ئن �مل�شمون باأي من �لأفعال �لتالية: )�أ( �لت�رّشف 

يف �ملوجود �ملرهون �أو �إكمال �لتح�شيل بعد �لت�رّشف فيه؛ )ب( �لدخول يف �تفاق للت�رشف يف �ملوجود 

�ملرهون؛ )ج( �حتياز �ملوجود �ملرهون على �شبيل �لوفاء كليا �أو جزئيا باللتز�م �مل�شمون. و�إىل �أن يقع 

�أحد هذه �لأحد�ث، يجوز ت�شديد �للتز�م �مل�شمون ت�شديد�ً كامال وحترير �ملوجود�ت �ملرهونة من �حلق 

�ل�شماين. ولالأ�شباب نف�شها )علما باأن م�شلحة �لد�ئن �لرئي�شية هي �أن يُ�شدد �إليه ماله و�أن م�شلحة 

�ملانح �لرئي�شية هي �أن ل يفقد موجود�ته(، يو�شي �لدليل باأن يكون �ل�شد�د �ملف�شي �إىل حترير �ملوجود�ت 

�ملرهونة م�شموحا به �إىل حني حت�شيل حقوق �لأطر�ف �لثالثة �أو �إبر�م �تفاق للت�رّشف يف �ملوجود�ت �أو 

�حتياز �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون )�نظر �لتو�شية 140(.

25- وثمة حق �آخر لحق للتق�شري يُعطى للمانح يف بع�ض �لدول، وهو حق �إعادة �للتز�م �مل�شمون �إىل 

�شابق و�شعه لدى �شد�د �أية متاأخر�ت. وتختلف �إعادة �للتز�م �مل�شمون �إىل �شابق و�شعه �ختالفا تاما عن 

�نق�شاء �حلق �ل�شماين، وعادة ما تكون خا�شعة لقيود �أ�شد �رش�مة. و�إعادة �للتز�م �مل�شمون �إىل �شابق 

و�شعه يعني معاجلة �لتق�شري �ملعنّي ب�شد�د �أي �أق�شاط مل ت�شدد و�لفو�ئد �مل�شتحقة وتكاليف �لإنفاذ �لتي 

�شبق تكّبدها، ولكن لي�ض لـها فيما عد� ذلك �أي تاأثري �شو�ء على ��شتمر�ر و�جب �ملانح يف �لأد�ء �أو على 

�حلق �ل�شماين. وعلى وجه �خل�شو�ض، عندما ت�شمح �لدول بهذه �لإعادة يكون مفعولها عند حدوثها 

�إبطال مفعول تعجيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون عمال ب�رشط تعجيلي. وهذ� يعني �أنه �إذ� رغب �لد�ئن 

�مل�شمون يف �ل�شتفادة من �رشط تعجيلي، دون �لتعّر�ض خلطر �إعادة �للتز�م �مل�شمون �إىل �شابق و�شعه 
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ل وحجز �ملوجود�ت  فهو ل ي�شتطيع �لقيام بذلك �إل باإقامة دعوى ق�شائية عادية لإنفاذ �لتفاق �ملعجَّ

�ملرهونة وبيعها. ويبقى �للتز�م، عندما يعاد �إىل �شابق و�شعه، و�جب �لإنفاذ وفقا لل�رشوط �لتي �تفق 

عليها �لطرفان ويظل م�شمونا باملوجود�ت �ملرهونة.

26- وتتخذ �لدول نهوجا �شديدة �لتباين �إز�ء �حلق يف �إعادة �للتز�م �إىل �شابق و�شعه. فبع�شها ل تن�ض 

ت�رشيعاته على حق �إعادة �للتز�م �إىل �شابق و�شعه ولكن ي�شمح للطرفني بالن�ض يف �تفاقهما �ل�شماين 

على ذلك �حلق. وعلى �لنقي�ض من ذلك، تن�ض ت�رشيعات بع�ض �لدول على �أن �إعادة �للتز�م �إىل �شابق 

و�شعه حق مينحه �لقانون ول يجوز للمانح �لتنازل عنه ل قبل �لتق�شري ول بعده. وت�شمح بع�ض �لدول 

لأي طرف ذي م�شلحة باأن يعالج �لتق�شري ويعيد �للتز�م �مل�شمون �إىل �شابق و�شعه، بينما تن�ض ت�رشيعات 

�لو�شع  �إىل  �لإعادة  �ملانح ممار�شة هذ� �حلق. وحيثما يكون حق  �أنه ل يجوز لغري  �لدول على  معظم 

�ل�شابق م�شموحا، يجوز لالأطر�ف �ملاأذون لها مبمار�شة هذ� �حلق �أن متار�شه �إىل �لأجل نف�شه �لذي يُ�شمح 

لالأطر�ف �ملاأذون لها مبعاجلة �لتق�شري عن طريق �ل�شد�د �لكامل �أن متار�ض ذلك �حلق حتى حلوله. ومبا 

�أن هذه �لإعادة حتفظ �للتز�م �مل�شمون ول تنهيه، فمن �جلائز �أن يقع �ملانح يف �لتق�شري مرة �أخرى يف 

وقت لحق. وللحيلولة دون حدوث �شل�شلة من حالت �لتق�شري و�لإعادة �إىل �لو�شع �ل�شابق �ل�شرت�تيجية، 

ت�شع �لدول �لتي ت�شمح عادة بهذه �لإعادة حد� لعدد �ملر�ت �لتي يجوز فيها �أن يعاد �للتز�م �مل�شمون �إىل 

�شابق و�شعه بعد �لتق�شري. ول يت�شمن �لدليل تو�شية حمددة ب�شاأن �لإعادة �إىل �لو�شع �ل�شابق. و�ل�شبب 

�لرئي�شي يف �لأخذ بهذ� �لنهج هو �أن قر�ر �ل�شماح �أو عدم �ل�شماح باإدر�ج �رشوط تعجيلية يف �لتفاقات 

�ل�شمانية )جتعل �حلق يف �إعادة �للتز�م �إىل �شابق و�شعه �أمر� ل �أهمية له( يُعترب م�شاألة من �لأن�شب �أن 

يعاجلها قانون �لدولة �لعام لاللتز�مات.

)ز( نطاق حقوق �لد�ئن �مل�شمون �لالحقة للتق�شري

27- يجوز للد�ئن �لعام �لذي يح�شل على حكم ق�شائي �أن ينفذ �حلكم �لق�شائي على كل موجود�ت 

�أيا  �ملدين  موجود�ت  جميع  عادة  ذلك  وي�شمل  عليها.  باحلجز  �لإجر�ئي  �لقانون  ي�شمح  �لتي  �ملدين 

كان نوعها. و�إذ� مل يكن للمدين �شوى حق حمدود يف �ملوجود�ت فال يجوز �حلجز �إل على ذلك �حلق 

�أو  باأجل  �ملوجود�ت حمدودة  �ملدين يف  كانت حقوق  �إذ�  وباملثل،  وبيعه.  �لنتفاع مثال(  �ملحدود )كحق 

ب�رشط ف�شيكون �لإنفاذ على �ملوجود�ت حمدود� على �لنحو نف�شه. ول يجوز �أن يح�شل �مل�شرتي يف �لبيع 

�لق�شائي على �ملوجود�ت �إل خا�شعة لنف�ض �لأجل �أو �ل�رشط.

�إ�شايف  �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية لقيد  �لعادي لالأحكام �لق�شائية، يخ�شع  28- وخالفا حلالة �لإنفاذ 

هام. فال يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يبا�رش �لإنفاذ �إل على �ملوجود�ت �ملرهونة فعال بحقه �ل�شماين ولي�ض 

على حوزة �ملانح بكاملها. وبالطبع يجوز للد�ئن �مل�شمون �أي�شا �أن يتخذ �أي �شبل �نت�شاف متاحة للد�ئن 

ل�شد�د  �ملرهونة غري كافية  �ملوجود�ت  �أن قيمة  �إذ� تبني  �أي عجز  ب�شد�د  �ملانح  �مل�شمون ملطالبة  غري 

مبادئ مماثلة  �ل�شماين  �حلق  �إنفاذ  على  تنطبق  �لإ�شايف،  �لقيد  هذ�  عن  ومبعزل  بالكامل.  �للتز�م 

للمبادئ �لتي حتكم �إنفاذ �لأحكام �لق�شائية عموما. فال يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن ينفذ �حلق �ل�شماين 

�إل على ما للمانح فعليا من حقوق ملكية يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ومن ثّم، �إذ� كانت قدرة �ملانح على بيع 

�ملوجود �ملرهون �أو �لت�رّشف فيه بطريقة �أخرى �أو تاأجريه �أو �لرتخي�ض به حمدودة، مثال، فال يجوز �أن 

يتجاوز �لإنفاذ من جانب �لد�ئن �مل�شمون تلك �لقيود. ويعني ذلك �أنه �إذ� كان �ملانح، مثال، م�شتاأجر� 

مبوجب �إيجار ت�شغيلي لقطعة من �ملعد�ت، فلن ي�شمل �حلق �ل�شماين �إل ما للمانح من حق كم�شتاأجر 

مبوجب �رشوط �تفاق �لإيجار.
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)ح( �لإنفاذ �لق�شائي وغري �لق�شائي

29- ت�شرتط معظم �لدول، كمبد�أ عام من مبادئ قانون �لعالقات بني �لد�ئن و�ملدين، �أن تتبع يف �إنفاذ 

�ملطالبات �لإجر�ء�ت �لق�شائية. فيجب على �لد�ئنني رفع دعاوى على �ملدينني و�حل�شول على حكم 

ق�شائي ثم �للجوء �إىل موظفني عموميني �آخرين �أو �شلطات عمومية �أخرى )مثل ماأموري �لإجر�ء�ت 

قني �لعموميني �أو �ل�رشطة( لإنفاذ �حلكم �لق�شائي. ومن �أجل حماية �ملانح و�لأطر�ف �لأخرى 
ّ
�أو �ملوثـ

�لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة، تفر�ض بع�ض �لدول �لتز�ما مماثال على �لد�ئنني �مل�شمونني، 

فت�شرتط عليهم �أن يلجاأو� �إىل �ملحاكم �أو �ل�شلطات �حلكومية �لأخرى ح�رش� لإنفاذ حقوقهم �ل�شمانية. 

ولكن مبا �أّن �لإجر�ء�ت �لق�شائية قد تكون بطيئة وباهظة �لتكلفة، فكثري� ما يكون �لحتمال �أ�شعف 

يف �أن ت�شفر هذه �لإجر�ء�ت عن �أكرب مبلغ ممكن لدى �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملبيعة. وف�شال عن ذلك، 

�ملتوقع  �لتاأخري  لأن  وتكلفته،  �لئتمان  تو�فر  �شلبيا على  تاأثري�  بالكفاءة  �ملت�شمة  �لإجر�ء�ت غري  توؤّثر 

م �لئتمان ويف  و�لنفقات �لتي يتطلبها �لإنفاذ توؤخذ يف �لعتبار يف �لقر�ر �ملتعلق فيما �إذ� كان �شيُقدَّ

تكلفة هذ� �لئتمان. 

30- ومن �أجل تي�شري �ملعامالت �مل�شمونة، ل ي�شرتط بع�ض �لدول �شوى حد �أدنى من �لتدخل �مل�شبق من 

جانب �ملوظفني �لعموميني �أو �ل�شلطات �لعمومية يف عملية �لإنفاذ. فقد يُ�شرتط، مثال، �أن يتقّدم �لد�ئن 

�مل�شمون بطلب �إىل �ملحكمة لإ�شد�ر �أمر باإعادة �لحتياز، وت�شدر �ملحكمة ذلك �لأمر دون جل�شة �شماع. 

ويف حالت �أخرى يجوز للد�ئن �مل�شمون، فور حيازته للموجود، �أن يبيعه مبا�رشة دون تدخل �ملحكمة، 

ب�رشط �أن ي�شتاأجر ماأمور �إجر�ء�ت معتمد� لكي يدير �لعملية وفقا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�ض عليها. و�مل�شوِّغ 

لتباع نهج �أقل ر�شمية هو �أن جعل �لد�ئن �مل�شمون �أو طرف ثالث موثوق به يحتاز �ملوجود�ت ويت�رّشف 

�لدولة. وميكن  �أي عملية تتحكم فيها  �أكرث مرونة و�رشعة و�أقل تكلفة من  فيها عملية غالبا ما تكون 

م ت�شميما �شليما �أن يوّفر �آلية ناجعة لتعظيم �ملبلغ �لذي ميكن جنيه من بيع �ملوجود�ت  للنظام �مل�شمَّ

�ملرهونة ويحمي بالتايل �ملانح وغريه ممن لهم م�شلحة يف تعظيم �ملبلغ �ملتاأتي من بيع هذه �ملوجود�ت. 

�لتدخل �لق�شائي �شهل �ملنال كافيا لإيجاد حو�فز على  باأن  �لعلم  �أنه كثري� ما يكون  �إىل ذلك  ي�شاف 

�لت�رّشف على نحو تعاوين ومعقول، مبا يُغني عن �حلاجة �إىل �للجوء �إىل �ملحاكم. و�أخري�، على خالف 

�لد�ئن �لتقليدي بحكم �لق�شاء، فاإن معظم �لد�ئنني �مل�شمونني يز�ولون �أ�شا�شا مهنة تقدمي �لئتمان. 

ومن هنا، فاإن خوف �لد�ئن �مل�شمون على �شمعته بني �ملقر�شني �ملحتملني م�شتقبال تفر�ض عادة قيود� 

على �شلوكه يف �لإنفاذ.

�ل�شلطات �حلكومية  �أو  �ملحاكم  �إىل  يلجاأ  �أن  �مل�شمون  �لد�ئن  يُ�شرتط على  ل  �لدول  بع�ض  31- ويف 

�لأخرى لأي غر�ض �إنفاذي، بل يحق لـه �أن يلجاأ �إىل �لإجر�ء�ت غري �لق�شائية وحدها. بيد �أن هذه �لدول 

تفر�ض عادة عدد� من �لقو�عد �مللزمة �ملتعلقة بالإنفاذ غري �لق�شائي. ومن بني �لأمثلة على هذه �لقو�عد 

و�للتز�م  �لت�رّشف،  باعتز�م  �إ�شعار  �أو  بالتق�شري  �إ�شعار  باإر�شال  �مل�شمون  �لد�ئن  بالتز�م  تتعلق  قو�عد 

�لت�رّشف.  بعائد�ت  �ملانح  �إىل  بيان  بتقدمي  و�للتز�م  جتاريا،  معقولة  وبطريقة  نية  بح�شن  بالت�رّشف 

نطاق  �ملرهونة، خارج  �ملوجود�ت  يحتاز  باأن  �مل�شمون  للد�ئن  �لدول  ت�شمح هذه  ذلك، ل  وف�شال عن 

�لق�شاء، �إذ� كان من �شاأن هذ� �لإنفاذ �أن يوؤدي �إىل �لإخالل بال�شلم �أو بالنظام �لعام. و�لغر�ض من هذه 

بغية  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  للت�رّشف يف  �مل�شتخدمة  �لطر�ئق  �ملرونة يف  توفري  هو  و�أثرها  �ل�شرت�طات 

حتقيق عملية �إنفاذ ناجعة �قت�شاديا، ويف �لوقت نف�شه حماية �ملانح و�لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �مل�شلحة 

مما قد ياأتي به �لد�ئن �مل�شمون من ت�رشفات جتافـي �ملعقول يف �ل�شياق �لتجاري. ويو�شي �لدليل، من 

�أجل حتقيق �أكرب قدر ممكن من �ملرونة يف �لإنفاذ، ومن ثّم �حل�شول على �أعلى �شعر ممكن عند �لت�رّشف 

�إنفاذ حقوقهم  �أو غري �لق�شائي لدى  �تباع �لأ�شلوب �لق�شائي  باأن يتاح للد�ئنني خيار  يف �ملوجود�ت، 
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�ل�شمانية )�نظر �لتو�شية 142(. وعلى �أي حال، فال�شبيل �إىل �ملحاكم يف �لدول �لتي ت�شمح بالإنفاذ غري 

�لق�شائي متاح د�ئما على وجه �لعموم ل�شمان �لعرت�ف باملطالبات و�لدفوع �مل�رشوعة للمانح و�لأطر�ف 

�لأخرى �لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة وحماية تلك �ملطالبات و�لدفوع. وهذ� هو �أي�شا �لنهج 

�لذي يعتمده �لدليل )�نظر �لتو�شية 137(.

�ل�شماين عن طريق  �إنفاذ حقه  �مل�شمون  للد�ئن  �ل�شابقة، عادة ما يحق  �لفقرة  ُذكر يف  32- ومثلما 

�ملحاكم �أي�شا، حتى يف �لدول �لتي ي�شمح له فيها باأن يت�رّشف دون تدخل ر�شمي. وعالوة على ذلك فبما 

�أن �حلق �ل�شماين مُينح من �أجل تعزيز �حتمال ح�شول �لد�ئن على �شد�د �للتز�م �مل�شمون، فال ينبغي 

�أن يحول �إنفاذ �حلق �ل�شماين بعد �لتق�شري دون حماولة �لد�ئن �مل�شمون �إنفاذ �للتز�م �ل�شماين عن 

طريق �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لعادية متبوعة باحلجز و�لبيع تنفيذ� للحكم �ل�شادر )�نظر �لتو�شية 144(. 

ل �أياً من هذين �خليارين على �لإنفاذ غري  ويوجد عدد من �لأ�شباب �لتي قد جتعل �لد�ئن �مل�شمون يف�شِّ

�لق�شائي. فقد يود �لد�ئن �مل�شمون �أن يتفادى �حتمال �لطعن يف ت�رّشفاته بعد وقوعه، وقد يخل�ض �إىل 

�أنه �شي�شطر، على �أي حال، �إىل رفع دعوى لتح�شيل قيمة عجز متوّقع، �أو قد يخ�شى من وقوع �إخالل 

بالنظام �لعام وقت �لإنفاذ ويود تفادي ذلك. 

33- و�لو�قع �أن �لعديد من �لدول ت�شّجع �لد�ئنني �مل�شمونني على �للجوء �إىل �ملحاكم، وذلك بالن�ض يف 

ت�رشيعاتها على �إجر�ء�ت �إنفاذ �أقل تكلفة و�أكرث �رشعة. فمثال قد ت�شمح هذه �لدول بالإنفاذ عن طريق 

�إجر�ء�ت ل تقت�شي �شوى تقدمي �إقر�ر موّثق كدليل �إثبات. وقد تن�ض ت�رشيعاتها �أي�شا على قو�عد تكفل 

�أن تعقد جل�شة �ل�شتماع ويف�شل يف �لطعون وي�شدر �حلكم يف �أ�رشع وقت ممكن. وتذهب بع�ض �لدول 

�إىل �أبعد من ذلك فت�شمح للد�ئن �مل�شمون �لذي ح�شل على حكم ق�شائي بالطريق �لعتيادي باأن يحجز 

على �ملوجود�ت �ملرهونة ويت�رّشف فيها دون �أن يتعني عليه �للجوء �إىل �إجر�ء�ت �حلجز و�لبيع �لر�شمية. 

و�أخري�، تن�ض ت�رشيعات معظم �لدول على �أن يحتفظ �لد�ئن بحرية �تباع �أي �إجر�ء�ت �إنفاذ ير�ها �أكرث 

مالءمة. ولذلك، يجوز مثال للد�ئن �مل�شمون �لذي يختار �ل�شعي �إىل �حل�شول على �نت�شاف غري ق�شائي 

معني �أن يغري ر�أيه في�شعى لحقا �إىل �حل�شول على �نت�شاف غري ق�شائي �آخر لإنفاذ حقوقه �ل�شمانية، 

ما مل تكن ممار�شة �أحد �حلقوق قد جعلت من �مل�شتحيل ممار�شة حق �آخر )�نظر �لتو�شية 143 و�لفقرتني 

34 و35 �أدناه(.

)ط( �حلقوق �لرت�كمية �لالحقة للتق�شري

34- يحدث �أحيانا �أن ي�شطر �لد�ئن، لكي يت�رّشف متاما يف كل �ملوجود�ت �ملرهونة، �إىل ممار�شة �أكرث 

من �شبيل و�حد من �شبل �لنت�شاف. ويحدث ذلك عادة عندما ي�شّفي �لد�ئن �مل�شمون من�شاأة كاملة 

مكونة من �أنو�ع خمتلفة من �ملوجود�ت، لأن �لأنو�ع �ملختلفة من �ملوجود�ت �ملرهونة ت�شلح لها �إجر�ء�ت 

�إنفاذ خمتلفة. فعلى �شبيل �ملثال، قد يكون �أف�شل �شبيل لإنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مل�شتحقات هو من 

خالل حت�شيل �مل�شتحقات، يف حني �أن �لبيع قد يكون �أكرث �لو�شائل فعالية لإنفاذ �حلق �ل�شماين يف 

�ملخزون �أو �ملعد�ت. ويف حالت �أخرى، قد يكون �حتياز �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء 

باللتز�م �مل�شمون �أكرث �لو�شائل فعالية لإنفاذ حق �شماين يف موجود�ت معينة. وعالوة على ذلك، قد 

�حلل  هو  لالنت�شاف  و�حد�  �شبيال  �أّن  �مل�شمون  �لد�ئن  فيها  يعتقد  و�لآخر حالت  �حلني  بني  توجد 

�لأمثل، ليكت�شف بعد ذلك �أن ثمة �شبيال �آخر ياأتي بقيمة �أعلى عند �لت�رّشف. وهذ� ما حد� مبعظم 

�لدول �إىل �لن�ض على �أن �شبل �نت�شاف �لد�ئن �مل�شمون تر�كمية. ويف �لدول �لتي تتبع هذ� �لنهج ل يكون 
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لدى �لد�ئن �ملنِفذ خيار �نتقاء �شبيل �لنت�شاف �لذي يريد �تخاذه فح�شب، بل يجوز لـه �أي�شا �تخاذ �شبل 

�نت�شاف خمتلفة �إما بالتز�من �أو و�حد� تلو �لآخر. بل يجوز لـه �أي�شا �أن يتبع يف �آن و�حد �شبل �نت�شاف 

ق�شائية وغري ق�شائية على �ل�شو�ء. ولن يعجز �لد�ئن �مل�شمون عن �جلمع بني �شبل �لنت�شاف �إّل �إذ� 

كانت ممار�شة �شبيل و�حد من هذه �ل�شبل )كاإعادة �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة و�لت�رّشف فيها( جتعل من 

�مل�شتحيل ممار�شة �شبيل �آخر منها )كاحتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون(. 

وهنا �أي�شا، يعتمد �لدليل �شيا�شة تنطلق من �أن تعظيم �ملرونة يف �لإنفاذ يكفل على �لأرجح �حل�شول 

على �أكرب قيمة للموجود�ت �ملرهونة، فيو�شي باأن يُ�شمح للد�ئنني �مل�شمونني باجلمع بني �شبل �لنت�شاف 

�لق�شائية وغري �لق�شائية �ملتاحة لهم )�نظر �لتو�شية 143(.

غري  �أو  )�لق�شائية  �نت�شافهم  �شبل  بني  باجلمع  �مل�شمونني  للد�ئنني  �لدول  بع�ض  ي�شمح  35- ول 

�لق�شائية( �ملتعلقة باملوجود�ت �ملرهونة و�شبل �نت�شافهم �ملتعلقة باللتز�مات �مل�شمونة. و�لفرت��ض هو 

�أّن �شبل �لنت�شاف غري �لق�شائية هذه هي مزية ممنوحة للد�ئن �مل�شمون، و�أّن من �لو�جب بالتايل �إلز�م 

هذ� �لد�ئن باأن يختار �إما �إنفاذ �حلق �ل�شماين خارج نطاق �لق�شاء، و�إما �إقامة دعوى ق�شائية لإنفاذ 

�للتز�م �مل�شمون. وت�شمح دول �أخرى للد�ئن �مل�شمون باجلمع بني �شبل �نت�شافه غري �لق�شائية وحقه يف 

�إنفاذ �للتز�م، باعتبار ذلك م�شاألة من م�شائل قانون �لعقود. وت�شمح هذه �لدول، ف�شال عن ذلك، باتخاذ 

هذين �لنوعني من �لإجر�ء�ت بالتز�من �أو تباعا، باأي من �لرتتيبني. ومن �شاأن �إلز�م �لد�ئن �مل�شمون باأن 

يختار يف بد�ية �لإنفاذ و�حد� دون �لآخر من هذين �لنوعني من �لإجر�ء�ت �أن يعّقد عملية �لإنفاذ ويزيد 

من تكلفتها، لأّن ذلك يتطلب من �لد�ئن �أن يقّرر ما �إذ� كان من �ملرّجح �أن يوؤدي �ختياره �إىل عجز يف 

�ملبلغ �لذي �شيتقا�شاه. فاإذ� تو�شل �لد�ئن �مل�شمون �إىل ذلك �ل�شتنتاج �شيكون جمرب� على �إقامة دعوى 

لإنفاذ �للتز�م وتثبيت �أولويته �لنابعة من �حلق �ل�شماين وقت �لبيع �لق�شائي على �شبيل �لإنفاذ. وهذه 

�لعملية �أقل �رشعة و�أكرث تكلفة وتاأتي عادة بقيمة �أقل وقت �لبيع. ولتعظيم قيمة �لإنفاذ، يو�شي �لدليل 

بال�شماح للد�ئنني �مل�شمونني باجلمع بني �إجر�ء�ت �إنفاذ �حلق �ل�شماين خارج نطاق �لق�شاء و�إجر�ء�ت 

�إنفاذ �للتز�م �مل�شمون من خالل دعوى ق�شائية، وذلك د�ئما رهنا باأّل يكون بو�شع �لد�ئن �مل�شمون �أن 

يطالب باأكرث مما هو م�شتحق لـه )�نظر �لتو�شية 144(.

)ي( حق �لد�ئن �مل�شمون ذي �لأولوية يف �أن يتوىل �لإنفاذ

36- كثري� ما يرغب �لد�ئن �مل�شمون ذو �لأولوية �لأعلى يف �أن يتوىل زمام عملية �إنفاذ ��شتهلها د�ئن 

لإنفاذ حكم  �إجر�ء�ت  د�ئن �شغري ميار�ض حقا �شمانيا  يتخذ  ذلك، مثال، عندما  وقد يحدث  �آخر. 

ق�شائي. وعادة ما تن�ض بع�ض �لدول على حق تويل زمام عملية �لإنفاذ عندما يكون د�ئن م�شمون �آخر 

قائما بالإنفاذ مبوجب قانون �ملعامالت �مل�شمونة، ولكّن �لعديد من �لدول ل ت�شمح للد�ئنني �مل�شمونني 

مبمار�شة �لإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء ما �أن يكون د�ئن بحكم �لق�شاء )�شو�ء �أكان د�ئنا غري م�شمون 

�أم د�ئنا م�شمونا �تخذ �أي�شا �إجر�ء�ت �إنفاذ ق�شائية( قد �رشع يف �حلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة. 

بيد �أنه يف بع�ض �لأحيان يُعطى حق تويل �لإنفاذ للد�ئن �مل�شمون حتى بدل من �لد�ئن بحكم �لق�شاء. 

ويف هذه �حلالت، كثري� ما تلزم �لدول �لد�ئن �مل�شمون باأن ميار�ض حقه هذ� يف وقت منا�شب )�أي 

قبل بدء �ملز�د �لعلني( و�أن ي�شدد للد�ئن بحكم �لق�شاء نفقات �لإنفاذ �لتي تكّبدها حتى ذلك �حلني. 

وبغية تعظيم �لكفاءة يف �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية، يو�شي �لدليل باأن يكون للد�ئن �مل�شمون، �لذي يتمتع 

�شو�ء بدل من  �لإنفاذ  �ملنِفذ، �حلق يف تويل  �مل�شمون  �لد�ئن  بها  يتمتع  �لتي  �لأولوية  تفوق  باأولوية 

د�ئنني م�شمونني �آخرين يقومون بالإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء �أو بدل من د�ئنني بحكم �لق�شاء )�نظر 
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�لتو�شية 145(. ومبوجب �لدليل، يجوز �أن مياَر�ض هذ� �حلق يف �أي وقت قبل �لت�رشف يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �أو �حتيازها �أو حت�شيل قيمتها �أو �إبر�م �لد�ئن �مل�شمون �تفاقا قابال لالإنفاذ يخّوله �لت�رشف 

فيها ، �أّي هذه �لأحد�ث جاء �أول. ول يكون �لد�ئن �مل�شمون �لكبري مقيد�، لدى ممار�شته حق تويل 

حقه  يُنِفذ  �أن  له  يجوز  بل  فيها،  �رشع  �أن  �ل�شغري  للد�ئن  �شبق  �لتي  �لإنفاذ  طريقة  باتباع  �لإنفاذ، 

�ل�شماين باتباع �أي طريقة متاحة مبوجب �لدليل. 

3-  �خلطو�ت �لإجر�ئية �ل�شابقة لالإنفاذ، وحقوق �ملانح

)�أ( ��شتعر��ض عام

37- ��شتحدث �لعديد من �لدول �آليات �إجر�ئية �شاملة لتي�شري �لإنفاذ �لفّعال و�لناجع من جانب �لد�ئن 

�مل�شمون، وحماية حقوق �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ويجوز بوجه عام 

للد�ئن �مل�شمون: )�أ( �حل�شول على حكم ق�شائي بالطريقة �لعادية و�ل�شتعانة مبوظف عمومي للحجز 

لالعرت�ف  ل  معجَّ ق�شائي  �نت�شاف  )ب( ممار�شة  �أو  علني؛  مز�د  وبيعها يف  �ملرهونة  �ملوجود�ت  على 

بتق�شري �ملدين، و�ل�شتعانة فور� مبوظف عمومي للحجز على �ملوجود�ت �ملرهونة وبيعها؛ �أو )ج( �إنفاذ 

حقوقه دون �إجر�ء�ت ق�شائية. و�ملق�شود من هذه �لآليات �لإجر�ئية هو حتقيق �لتو�زن بني �حلقوق 

�ملتناف�شة بعد �لتق�شري ولكن قبل �أن ميار�ض �لد�ئن �مل�شمون �شبل �نت�شافه ممار�شة فعلية. وبالتايل، 

تن�ض �لدول عادة على �رشيان هذه �لآليات �لإجر�ئية �شو�ء كان �لإنفاذ ق�شائياً �أم خارج نطاق �لق�شاء 

وب�رشف �لنظر عن �شبيل �لنت�شاف �ملعنّي �لذي يختاره �لد�ئن �مل�شمون. ويعني هذ� �أنها ت�رشي �شو�ء 

جلاأ �لد�ئن �مل�شمون �إىل:  )�أ( �حلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة وبيعها ب�شفة خ�شو�شية و�حتياز عائد�ت 

�لبيع ل�شد�د �للتز�م �مل�شتحق؛ �أو )ب( �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة وفاًء باللتز�م �مل�شمون؛ �أو )ج( تويل 

زمام من�شاأة �ملدين و�لقيام بت�شغيلها ل�شد�د �للتز�م �مل�شمون.

)ب( �لإ�شعار باعتز�م �لإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء

38- حيثما يختار �لد�ئن �مل�شمون �إنفاذ �لتفاق �ل�شماين عن طريق رفع دعوى عادية �أمام �ملحاكم 

على �ملانح ب�شاأن �للتز�م �مل�شمون، تُطّبق �لقو�عد �لعادية لالإجر�ء�ت �ملدنية )مبا فيها �لقو�عد �ملتعلقة 

بالإ�شعار بالتق�شري و�إتاحة �لفر�شة لعقد جل�شة للنظر يف �لدعوى على �أ�شا�ض �ملو�شوع( على �لدعوى 

�لق�شائية نف�شها وعلى عملية �لإنفاذ �لالحقة ل�شدور �حلكم على �ل�شو�ء. بيد �أن هذه �لقو�عد �لإجر�ئية 

�إل على �لإجر�ء�ت �لر�شمية للمحاكم. وهذ� ما يجعل �لدول �لتي ت�شمح  ل تُطّبق عادة ب�شكل مبا�رش 

�إ�شافية لتنظيم ذلك �لإنفاذ. و�لهدف من هذه �لقو�عد هو  بالإنفاذ غري �لق�شائي ت�شّن عادة قو�عد 

�شمان �حلماية �لكافية حلقوق �لأطر�ف �ملتاأثرة، ويف �لوقت نف�شه توفري �حلد �لأق�شى من �ملرونة يف 

عملية �لإنفاذ. 

39- و�أحد �أهم �ل�شمانات �لإجر�ئية �ملتعلقة باإنفاذ �حلقوق �ل�شمانية خارج نطاق �لق�شاء هو �لإ�شعار 

على نحو منا�شب بالإجر�ء �ملزمع �تخاذه. وت�شع �حلاجة �ملعرتف بها �إىل توجيه �إ�شعار بالإنفاذ خارج 

نطاق �لق�شاء �لدول �أمام خيار �شيا�شاتي �أ�شا�شي ب�شاأن �لطريقة �لتي ينبغي ��شتهالل �لإنفاذ بها. ففي 

بع�ض �لدول يجب على �لد�ئن �مل�شمون �أن يوّجه �إ�شعار� م�شبقا، حتى قبل �أن ي�شعى �إىل �حل�شول على 

�أن �لد�ئن �مل�شمون  حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة، باعتز�مه ممار�شة �لإنفاذ غري �لق�شائي. ومعنى هذ� 
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�ملرهونة(  �ملوجود�ت  لها حقوق يف  �لتي  �لثالثة  �لأطر�ف  �إىل  �أي�شا  )وعادة  �ملانح  �إىل  يوّجه  �أن  يجب 

�إ�شعار� كتابيا يحدد ماهية �لتق�شري، و�ملوجود�ت �ملرهونة، و�عتز�م �لد�ئن �مل�شمون �أن يطلب �حتياز 

�ملوجود�ت، و�ملهلة �لزمنية �لتي يجب خاللها على �ملانح �إما �أن يعالج �لتق�شري و�إّما �أن ي�شلّم �ملوجود�ت 

)عادة ما ترت�وح بني 15 و20 يوما(. ويجب يف كثري من �لأحيان �أن يبنّي �لإ�شعار �أي�شا �شبيل �لنت�شاف 

ر  �ملعنّي �لذي يعتزم �لد�ئن �مل�شمون �تباعه يف �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ويف دول �أخرى يوؤخَّ

توقيت �لإ�شعار وكثري� ما يكون م�شمونه �ملو�شوعي �أقل تف�شيال. فمثال ل يُ�شرتط على �لد�ئن �مل�شمون، 

�إ�شعار� م�شبقا باعتز�مه �حل�شول على �حليازة، بل يحق له �لحتياز �ملبا�رش  يف هذه �لدول، �أن يقّدم 

للموجود�ت �ملرهونة يف �لوقت نف�شه �لذي يوّجه فيه �إىل �ملانح �إ�شعار� ر�شميا بالتق�شري. ولكن ل يجوز 

للد�ئن �مل�شمون عادة، بعد �حتيازه �ملوجود�ت، �أن يت�رّشف فيها دون �أن يوّجه �إىل �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة 

ذ�ت �مل�شلحة �إ�شعار� م�شبقا )عادة ما يرت�وح بني 15 و20 يوما( ب�شاأن �أ�شلوب وطريقة �لت�رّشف �للذين 

يعتزم �تباعهما �إذ� تخلف �ملانح عن معاجلة �لتق�شري يف غ�شون ذلك.

ي�شرتط توجيه  �لذي  للنظام  �لرئي�شية  �لنهجني. فاملزية  نهج من هذين  لكل  40- وثمة مز�يا ومثالب 

�إ�شعار م�شبق باعتز�م �لد�ئن �مل�شمون �لإنفاذ و�حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة هي �أنه ينّبه �ملانح �إىل �حلاجة 

�إىل حماية حقوقه يف �ملوجود�ت �ملرهونة. وهذ� �أمر هام ب�شفة خا�شة يف �حلالت �لتي ل يكون فيها 

�ملانح هو �ملدين باللتز�م �مل�شمون. ويكون �ملدين مدركا لتق�شريه د�ئما لكّن �لطرف �لثالث �ملانح قد ل 

يكون مدركا لتق�شريه و�شوف يتفاجاأ بطلب �حتياز فوري من جانب �لد�ئن �مل�شمون. وقد ت�شمل �حلقوق 

�لتي ي�شتطيع �ملانح عندئذ ممار�شتها، على �شبيل �ملثال، �لطعن يف �لإنفاذ �أو معاجلة تق�شري �ملدين، �أو 

�لبحث عن م�شرتين حمتملني للموجود�ت �ملرهونة. وثمة �أ�شباب م�شابهة ت�شتند �إليها فكرة �إلز�م �لد�ئن 

�إمكانية  �إذ يتيح �لإ�شعار لتلك �لأطر�ف  �إ�شعار �إىل �لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �مل�شلحة.  �مل�شمون بتوجيه 

�إذ�  �لتق�شري  �أو معاجلة  �أو �لطعن يف هذ� �لإنفاذ،  �لد�ئن �مل�شمون،  ر�شد �لإنفاذ �لالحق من جانب 

كان من م�شلحتها معاجلته، و�مل�شاركة يف عملية �لإنفاذ �أو تويّل زمامها �إذ� كانت تلك �لأطر�ف د�ئنني 

م�شمونني تتمتع حقوقهم بالأولوية )وكان �ملانح مق�رّش� نحوهم �أي�شا(. �أما مثالب ��شرت�ط هذ� �لنوع 

من �لإ�شعار فت�شمل تكلفته، و�أن �لد�ئن �مل�شمون قد يكون جمرب� على �أن يختار �شبيل �نت�شاف قبل �أن 

يفح�ض �ملوجود�ت �ملرهونة فح�شا دقيقا، و�أنه يتيح للمانح غري �ملتعاون فر�شة نقل �ملوجود�ت �ملرهونة 

�ملانح  من�شاأة  على  تثبيت مطالباتهم  �إىل  �لآخرين  �لد�ئنني  ت�شابق  و�حتمال  �لد�ئن،  متناول  بعيد� عن 

و�لتدخل يف �إجر�ء�ت �لت�رّشف. ي�شاف �إىل ذلك �أنه ما مل تكن �ملقت�شيات �ل�شكلية و�ملو�شوعية �ملتعلقة 

بالإ�شعار�ت و��شحة وب�شيطة كان �حتمال عدم �لمتثال تقنيا �أمر� و�رد� و�أّدى عندئذ �إىل �لتقا�شي وما 

يرتتب عليه من تكلفة وتاأخري.

41- ومزية �لنظام �لذي ل ي�شرتط �شوى توجيه �إ�شعار بالت�رّشف خارج نطاق �لق�شاء يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �أنه يي�رّش حق �لد�ئن �مل�شمون يف �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة من دون تاأخري ل د�عي لـه، مع 

حماية م�شالح �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة )فيتغلّب بذلك على مثالب 

�لنهج �ملذكور يف �لفقرة �ل�شابقة(. و�أما �ملثلبة فهي �أن �لإ�شعار بالإنفاذ غري �لق�شائي ل يُوّجه �إىل �ملانح 

�إل بعد �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون قد �حتاز �ملوجود�ت �ملرهونة )فيُحرم �ملانح بذلك من �لإ�شعار �مل�شبق، 

مثلما جاء يف �لفقرة �ل�شابقة(.

�أي�شا ما هي �لإ�شعار�ت �لأخرى �لتي قد  �أن تقّرر �لدول  كان �لنهج �لذي يوؤخذ به، يجب  42- و�أياً 

ي�شرتط توجيهها عندما ي�شعى �لد�ئن �مل�شمون �إىل �إنفاذ حقه �ل�شماين خارج نطاق �لق�شاء. فاأكرث �لدول 

�لتي ت�شرتط �أن يوجه �لد�ئن �إ�شعار� �شابقا لالحتياز باعتز�مه �إنفاذ حقوقه يف �ملوجود�ت �ملرهونة ل 

�إ�شعار لحق بالإنفاذ غري  �أو  �إ�شعار م�شبق منف�شل بالتق�شري يف �لوفاء باللتز�م  �أي�شا توجيه  ت�شرتط 
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باأن  �لتي ت�شمح  �إ�شعار� و�حد� يكفي جلميع �لأغر��ض. و�لدول �لأخرى  �أن  �لق�شائي. و�لفرت��ض هو 

يوّجه �لإ�شعار بالطريقة �ملحددة �ملتبعة يف �لإنفاذ غري �لق�شائي بعد �أن يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على 

حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة، ت�شرتط مع ذلك �أن يوّجه �لد�ئن �مل�شمون �إ�شعار� ر�شميا بالتق�شري يف �لوفاء 

تُلزم بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون �شو�ء بتوجيه  �أن يح�شل على حيازة �ملوجود�ت. ول  باللتز�م قبل 

�إ�شعار بالتق�شري يف �لوفاء باللتز�م �أو بتوجيه �إ�شعار �شابق لالحتياز باعتز�م �لإنفاذ. ول يحتاج �لد�ئنون 

�مل�شمونون يف هذه �لدول �إل �إىل توجيه �إ�شعار لحق لالحتياز ب�شبيل �لنت�شاف خارج نطاق �لق�شاء 

�لذي يعتزمون ممار�شته. ومن �أجل �ملو�زنة بني م�شالح جميع �لأطر�ف، يو�شي �لدليل بال�شماح للد�ئن 

�أن يكون �ملانح قد و�فق يف  �إىل �ملحكمة، �رشيطة  �للجوء  �أن يحتاز �ملوجود�ت �ملرهونة دون  �مل�شمون 

�لتفاق �ل�شماين على �لإنفاذ غري �لق�شائي، و�أن يكون �لد�ئن �مل�شمون قد وّجه �إىل �ملانح و�أي �شخ�ض 

حائز للموجود�ت �ملرهونة �إ�شعار� بالتق�شري وباعتز�مه �ل�شعي �إىل �حل�شول على �حليازة دون �للجوء �إىل 

�ملحكمة، و�أل يعرت�ض �ملانح ول �ل�شخ�ض �حلائز للموجود�ت �ملرهونة وقت �شعي �لد�ئن �مل�شمون �إىل 

�حل�شول على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة )�نظر �لتو�شية 147(.

43- وتهدف �ل�شرت�طات من �لنوع �ملذكور للتو �إىل �شمان �أن جتري عملية �لإنفاذ دون �إخالل بال�شلم 

ودون مفاجاأة �ملانح �أو �لأطر�ف �لثالثة �حلائزة للموجود�ت �ملرهونة. ولكن كثري� ما يكون �لإنفاذ �أقل 

�لإجر�ئية  �ل�رشوط  تفر�ض هذه  �لتي  �لدول  �لعديد من  �أن  �إىل  ويعود ذلك  �لعملي.  �لو�قع  ر�شمية يف 

ت�شمح �أي�شا للمانحني وغريهم من �ملدينني بالتنازل عنها �رشيطة �أن يكون ذلك بعد �لتق�شري. و�ل�شببان 

تفادي  للتق�شري هما  �لإجر�ئية يف �حلالت �لالحقة  �لتنازل عن �حلقوق  لتقييد �حلق يف  �لرئي�شيان 

�ل�شغط على �ملانحني للتنازل عن حقوقهم �لإجر�ئية لكي يح�شلو� على �لئتمان وكفالة �تخاذ �ملانح 

قر�ره بالتنازل عن حقوقه يف �شوء �لظروف �لقائمة وقت �لتق�شري. ويتخذ �لدليل �أي�شا هذ� �ملوقف 

)�نظر �لتو�شية 133(. ونتيجة لذلك، يجوز للد�ئن �مل�شمون، بعد وقوع �لتق�شري، �أن يطلب �إىل �ملانح �أو 

�إىل �أي �شخ�ض حائز �آخر �أن يتخلى عن حيازته للموجود�ت �ملرهونة، دون �أن يكون قد ن�ض يف �لتفاق 

�ل�شماين على حق �حل�شول على �حليازة خارج نطاق �لق�شاء، ودون �أن يكون قد �أر�شل �إ�شعار� م�شبقا 

باعتز�مه �لقيام بذلك. و�إذ� و�فق �ملانح �أو �أي �شخ�ض حائز �آخر مو�فقة �أكيدة على �لقيام بذلك، �ُشمح 

بالتخلي عن �حليازة. 

)ج( متلقو �لإ�شعار وحمتو�ه وتوقيته و�شكله

44- كما يف �حلالت �لأخرى �لتي قد يُ�شرتط فيها توجيه �إ�شعار، حتّدد �لدول عادة بعناية كبرية �لطريقة 

�لتي يجب �أن يُوّجه بها �لإ�شعار، و�لأ�شخا�ض �لذين يجب �أن يوّجه �لإ�شعار �إليهم، وتوقيته، و�حلد �لأدنى 

ملحتوياته. ومييِّز �لعديد من �لدول بني �لإ�شعار �ملوّجه �إىل �ملدين، و�لإ�شعار �ملوّجه �إىل �ملانح عندما ل 

يكون �ملانح هو �ملدين، و�لإ�شعار �ملوّجه �إىل �لد�ئنني �لآخرين، و�لإ�شعار �ملوّجه �إىل �ل�شلطات �لعامة �أو �إىل 

عموم �لنا�ض. وعادة ما جتري �لدول مقارنة بني �لتكلفة و�ملنفعة لتحديد ما �إذ� كان ينبغي �ل�شرت�ط على 

�لد�ئن �مل�شمون �أن يوّجه �إ�شعار� كتابيا م�شبقاً �إىل �آخرين عالوة على �ملدين و�ملانح و�لد�ئنني �مل�شمونني 

�لآخرين �لذين �شّجلو� �إ�شعار� بحقوقهم �أو قامو� بطريقة �أخرى باإ�شعار �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ بحقوقهم. 

وتق�شي ت�رشيعات بع�ض �لدول بعدم لزوم توجيه �لإ�شعار �إل �إىل �ملانح و�لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين 

�أبعد من  �إىل  �أخرى  �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ بحقوقهم. وتذهب دول  �أ�شعرو�  �أو  �لذين �شجلو� حقوقهم 

ل عندئذ  ل �لإ�شعار بعد ذلك يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. ويتعنّي على �مل�شجِّ ذلك فت�شرتط �أن يُ�شجَّ

�شجلو� حقوقهم يف  �لذين  �مل�شمونني  �لد�ئنني  بخالف  �لثالثة  �لأطر�ف  �إىل جميع  �لإ�شعار  ير�شل  �أن 
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وت�شجيل هذ�  �ملانح  �إىل  �إ�شعار  بتوجيه  �إل  �مل�شمون  �لد�ئن  �أخرى  دول  تُلزم  ول  �ملرهونة.  �ملوجود�ت 

ل و�جب �إر�شال هذ� �لإ�شعار �إىل جميع �لأطر�ف �لأخرى �لتي  �لإ�شعار. وتفر�ض هذه �لدول على �مل�شجِّ

�شجلت حقوقها يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

45- وتتبع �لدول �أي�شا نهوجاً خمتلفة �إز�ء �حلد �لأدنى ملحتوى �لإ�شعار. وكما يف حالة �تخاذ �لقر�ر 

�ملتعلق بتوقيت �لإ�شعار و�جلهات �لتي تتلقاه، تقت�شي �لقر�ر�ت �ملتعلقة باملعلومات �لتي يجب �إدر�جها 

�أن جتري �لدول مقارنة بني �لتكلفة و�ملنفعة. وعادة ما ت�شرتط �لدول، على �شبيل �ملثال،  يف �لإ�شعار 

�إدر�ج ح�شبة �لد�ئن �مل�شمون للمبلغ �مل�شتحق نتيجة للتق�شري. وقد ت�شرتط كذلك �إبالغ �ملدين �أو �ملانح 

�أو ملعاجلة �لتق�شري يف حال  باخلطو�ت �لتي يتعني عليهما �تخاذها ل�شد�د �للتز�م �مل�شمون بكامله، 

وجود حق من هذ� �لقبيل. وف�شال عن ذلك، تن�ض ت�رشيعات بع�ض �لدول على �أن �لإ�شعار �ملوّجه �إىل 

�لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �مل�شلحة ل يلزم �أن مياثل يف �ل�شتفا�شة �أو �لتحديد �لإ�شعار �ملوّجه �إىل �ملدين 

و�ملانح. وحيثما يتعني توجيه �لإ�شعار قبل �لحتياز، تفر�ض �لدول �أحيانا على �لد�ئنني �مل�شمونني تقدمي 

معلومات مف�شلة جد� �إىل �ملانحني. �أما يف حالة وجوب تقدمي �لإ�شعار بعد �لحتياز، فعادة ما تكتفي 

�لدول باإلز�م �لد�ئن �مل�شمون مبجرد تقدمي معلومات �أ�شا�شية عن تاريخ �لت�رّشف �ملعتزم ووقته ومكانه 

ونوعه و�ملهلة �لزمنية �لتي يجوز خاللها للمانح �أو �أي طرف �آخر ذي م�شلحة �أن يطعن يف �لت�رّشف 

�ملعتزم �أو يعالج �لتق�شري.

46- وتوجد نهوج �شتى لتحقيق �لتو�زن �ل�شليم بني �حلاجة �إىل �شمان �أن ينقل �لإ�شعار �إىل �لأطر�ف 

�ل�شبل حلماية  �أف�شل  ب�شاأن  م�شتنري  قر�ر  �إىل  �لتو�شل  من  لتمكينها  تكفي  معلومات  �مل�شلحة  ذ�ت 

حقوقها، و�حلاجة �إىل حتقيق �لإنفاذ �ل�رشيع و�ملنخف�ض �لتكلفة. وت�شع بع�ض �لدول عبئا ثقيال على 

عاتق �لد�ئنني �مل�شمونني، ب�شاأن توقيت �لإ�شعار وب�شاأن حمتو�ه على �ل�شو�ء. ول تفر�ض دول �أخرى �شوى 

�أقل �لقليل من �ملتطلبات. ويو�شي �لدليل بوجوب توجيه �لإ�شعار قبل ح�شول �لد�ئن �مل�شمون على 

حيازة �ملوجود�ت �مل�شمونة )�نظر �لتو�شية 147(. و�إذ� كانت هذه �ملوجود�ت بحوزة �لد�ئن �مل�شمون 

بالفعل، فال يلزم توجيه �إ�شعار. ومع هذ�، يجب على �لد�ئن يف �أي من �حلالني �أن يخرب �ملانح بالطريقة 

�ملعتزمة لت�شييل �ملوجود�ت �ملرهونة. فاإذ� كان �لنت�شاف �ملعتزم �تخاذه هو �لبيع خارج نطاق �لق�شاء، 

�أو لأن قيمتها قد  �إ�شعار بذلك، با�شتثناء حالت �ل�رشورة )لأن �ملوجود�ت قابلة للتلف  وجب توجيه 

تتدنى �رشيعا( �أو با�شتثناء ما �إذ� كانت �ملوجود�ت �لتي هي من نف�ض نوع �ملوجود�ت �ملرهونة تُباع عادة 

يف �شوق معرتف بها )�نظر �لتو�شية 149(. ورغم �أنه ينبغي لقانون �ملعامالت �مل�شمونة �أن ين�ض على 

توجيه �لإ�شعار يف وقت منا�شب وبطريقة ناجعة وموثوقة، يو�شي �لدليل باأل تكون �ل�شرت�طات �خلا�شة 

بالإ�شعار �شاقة �إىل حد يوؤثر �شلبا على حقوق �لد�ئن �مل�شمون �أو على �شايف �لقيمة �لت�شييلية �ملحتملة 

بني م�شالح جميع  تو�زن  نف�شه على حتقيق  باب �حلر�ض  ومن  �لتو�شية 150(.  )�نظر  للموجود�ت 

�لأطر�ف، يو�شي �لدليل باأنه يف حالة ممار�شة �لد�ئن �مل�شمون �شبيل �لنت�شاف �ملوؤدي �إىل �حتياز 

�ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء �لكامل �أو �جلزئي بالدين )�نظر �لتو�شية 156(، يجب �أن يتيح 

�لإ�شعار للمانح �لوقت �لكايف لالعرت��ض على �لقرت�ح )�نظر �لتو�شية 157(.

47- ونظر� لأغر��ض توجيه �لإ�شعار، يجب �أن يكون �لإ�شعار قابال للفهم لدى �ملانح. وهذ� �رشط هام 

بوجه خا�ض عندما يتكلم �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح لغتني خمتلفتني. وي�شرتط �لعديد من �لدول �أن تكون 

جميع �لإ�شعار�ت باللغة �لر�شمية لتلك �لدولة. بيد �أن �ملانح و�لأطر�ف �لثالثة ذ�ت �مل�شلحة قد ل يفهمون 

هذه �للغة يف بع�ض �لأحيان. ولهذ� �ل�شبب، يعتمد �لدليل كمبد�أ عام، �لفكرة �ملتمثلة يف �أنه ينبغي �أن 
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ع باأن يفهمها �ملتلقون، و�إن كان ينبغي �أن يكون ��شتخد�م لغة  يكون �لإ�شعار حمرر� بلغة من �ملعقول �لتوقُّ

�لتفاق �ل�شماين مقبول د�ئما لهذ� �لغر�ض )�نظر �لتو�شية 151، �لفقرة �لفرعية )ج((، وفيما يتعلق 

يتعلق  وفيما  16؛  �لفقرة  �ل�شماين،  �حلق  �إنفاذ  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل  �نظر  �ل�شماين،  �لتفاق  ب�شيغة 

ب�شيغة �لإ�شعار، �نظر �لف�شل �لر�بع ب�شاأن �ل�شجل، �لفقر�ت 44-46؛ و�نظر �أي�شاً �لفقرة 70 �أدناه(.

)د( �لت�رّشف �ملاأذون به للمانح

48- عقب �لتق�شري، �شيهتم �لد�ئن �مل�شمون باحل�شول على �أعلى �شعر ممكن للموجود�ت �ملرهونة. 

وكثري� ما يكون �ملانح �أدرى من �لد�ئن �مل�شمون بحال �شوق هذه �ملوجود�ت. ولهذ� �ل�شبب ي�شمح �لد�ئنون 

�مل�شمونون للمانح، �أحيانا كثرية، بالت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة، حتى بعد بدء �لإنفاذ. ويف معظم هذه 

�حلالت تتفق �لأطر�ف على �أن يُدفع للد�ئن �مل�شمون �أي مبلغ يتاأتى من �لت�رّشف باملوجود�ت، وذلك 

بنف�ض �لطريقة كما لو كان �لدفع ناجتا عن �إجر�ء�ت �لإنفاذ. ولهذه �لرتتيبات عو�قب على �لأطر�ف 

�لثالثة �لتي قد يكون لها �أي�شا حق يف �ملوجود�ت �ملرهونة �أو حق يف عائد�ت �لت�رّشف يف تلك �ملوجود�ت. 

وبغية حماية حقوق هذه �لأطر�ف �لثالثة، تن�ض ت�رشيعات بع�ض �لدول �رش�حة على �أنه عندما ي�رشع 

�لد�ئن �مل�شمون يف �لإنفاذ ويتيح للمانح وقتا حمدود� بعد �لتق�شري للت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة فاإن 

عائد�ت �أي بيع يقوم به �ملانح تعامل، جلميع �لأغر��ض، كاأنها ن�شاأت نتيجة ت�رّشف �إنفاذي. وتذهب بع�ض 

�لدول �إىل �أبعد من ذلك فتحظر على �لد�ئن �مل�شمون �أن يحاول ترتيب �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

خالل فرتة زمنية وجيزة بعد �لتق�شري. وت�شعى دول �أخرى �إىل تعظيم �ملبلغ �لذي يعود به �لت�رّشف يف 

�ملوجود�ت �ملرهونة، بتوفري حو�فز للمانح لكي يلفت نظر �لد�ئن �مل�شمون �إىل �مل�شرتين �ملحتملني. وعلى 

�أي حال، فالغر�ض هو )�أ( تنظيم بنية نظام �لإنفاذ بحيث يعطي �ملانح حافز� على �لتعاون مع �لد�ئن 

�مل�شمون على �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة مقابل �أعلى �شعر ممكن؛ و)ب( �إعطاء �لد�ئن �مل�شمون 

�حلافز على �ل�شعي للح�شول على �أعلى �شعر ممكن حتى لو ز�د هذ� �ل�شعر على �ملبلغ �لذي يكون ما ز�ل 

م�شتحقا على �للتز�م �مل�شمون. ويو�شي �لدليل باأن يكون من �جلائز للد�ئن �مل�شمون �أن يتحّكم بطريقة 

�لإنفاذ و�أ�شلوبه وتوقيته ومكانه و�شائر جو�نبه، فيت�شنى له بذلك �أن ياأذن للمانح بالت�رشف باملوجود�ت 

�ملرهونة )�نظر �جلملة �لثانية من �لتو�شية 148(.

4-  �لإنفاذ غري �لق�شائي حلقوق �لد�ئن �مل�شمون

)�أ( ��شتعر��ض عام

49- يف �حلالت �لتي يختار فيها �لد�ئن �مل�شمون �إنفاذ �لتفاق �ل�شماين ق�شائيا، يكون ل بد له من 

توقيع �حلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة وبيعها بعد �حل�شول على حكم ق�شائي. وت�رشي على هذه �حلالة 

يف بع�ض �لدول �لقو�عد �لعادية لالإجر�ء�ت �ملدنية �ملتعلقة بعملية �لإنفاذ بعد �شدور �حلكم �لق�شائي. 

وعادة ما يعني ذلك �أن يحتاز �ملوجود�ت �ملرهونة ويبيعها يف مز�د علني موظفون عمومّيون �أو �شلطات 

قني �لعموميني �أو �ل�رشطة(. وجتيز 
ّ
عمومية )مثل ماأموري �لإجر�ء�ت �أو مفو�شي �إنفاذ �لقو�نني �أو �ملوثـ

دول �أخرى للد�ئن �مل�شمون، حتى بعد �أن يح�شل على حكم، �أن ميار�ض حقه غري �لق�شائي يف �حتياز 

يتعنّي على  تلك،  بلد�ن غري  �لق�شاء. ويف  نطاق  فيها خارج  �لت�رّشف  و�مل�شي يف  �ملرهونة  �ملوجود�ت 

ر له �إجر�ء مب�ّشط  �لد�ئن �مل�شمون، فور ح�شوله على �حلكم، �أن يتبع �لإجر�ء�ت �لق�شائية، ولكن يوفَّ

لإنفاذ �حلكم.
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50- وتلزم عمليات �إجر�ئية خمتلفة قليال عندما يختار �لد�ئن �مل�شمون �مل�شي يف �لإنفاذ خارج نطاق 

�لق�شاء. ومبا �أنه ل ي�شارك يف �لإنفاذ �أي موظف عمومي، �شريغب �لد�ئن �مل�شمون عادة يف �حل�شول 

على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة بنف�شه )ويكون عليه عادة �أن يفعل ذلك( لكي مي�شي يف �لإنفاذ. وقد 

�إز�ء حق �لد�ئن �مل�شمون يف �حل�شول على حيازة �ملوجود�ت  �تخذت �لدول نهوجا �شيا�شاتية خمتلفة 

�تباعها  �لتي يجب  �لإجر�ئية  �لآليات  �إز�ء  �إجر�ء�ت( وكذلك  ماأمور  �إىل  �إحالتها  �ملرهونة )عو�شا عن 

لحتياز �ملوجود�ت مبا�رشة �إذ� كان �لحتياز �ملبا�رش م�شموحا به للد�ئن.

)ب( �إق�شاء �ملوجود�ت �ملرهونة من حيازة �ملانح

51- قبل �لتق�شري، يكون �ملانح عادة حائز� للموجود�ت �ملرهونة. غري �أنه يف بع�ض �لأحيان يكون �ملانح 

قد �أحال �حليازة �إىل �لد�ئن �مل�شمون، �إما يف وقت جعل �لتفاق �ل�شماين نافذ� بينهما و�إما بعد ذلك 

كو�شيلة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أو ��شتجابة لطلب لحق من �لد�ئن، قبل �لتق�شري، بحيازة 

هذه �ملوجود�ت. ويف منا�شبات �أخرى، قد تكون �ملوجود�ت �ملرهونة يف حيازة طرف ثالث يت�رّشف نيابة 

�أو بتوجيه منه. ويف كل هذه �حلالت، ل ي�شرتط �لعديد من �لدول على �لد�ئن  عن �لد�ئن �مل�شمون 

�مل�شمون �أن يوّجه �إىل �ملانح �إ�شعار� ر�شميا بالتق�شري، بل �أن يكتفي بتوجيه �إ�شعار بالت�رّشف �ملعتزم بعد 

�أن يكون قد حّدد �شبيل �لنت�شاف �لذي يعتزم �تباعه. وعلى خالف ذلك، ت�شرتط بع�ض �لدول على 

�لد�ئن �حلائز للموجود�ت �ملرهونة �أن يوجه �إىل �ملانح �إ�شعار� بالتق�شري. وعادة ما تعترب هذه �لدول �أي�شا 

�أنه مبجرد �لتق�شري ينتهي �أي �تفاق يجوز فيه للد�ئن �حلائز �أن ي�شتخدم �ملوجود�ت �ملرهونة.

52- وحيثما ل يكون �لد�ئن �مل�شمون حائز� للموجود�ت �ملرهونة، يجب عليه �أن يتخذ خطو�ت فعلية 

ل�شرتد�دها من �ملانح �أو لإبالغ طرف ثالث يحتفظ بها نيابة عن �ملانح باأن �حلق �ل�شماين �أ�شبح و�جب 

�لإنفاذ. وعموما، تق�شي ت�رشيعات �لدول �لتي ت�شمح بالإنفاذ غري �لق�شائي باأن يكون للد�ئن �مل�شمون، 

فور تق�شري �ملانح، حق تلقائي يف حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة. �أي �أنها ل ت�شرتط �أن تو�شع �ملوجود�ت حتت 

�شيطرة موظف عمومي �إىل حني �لإنفاذ غري �لق�شائي. و�لفرت��ض هو �أن �ملرونة يف �لإنفاذ و�حلفاظ 

على �ملوجود�ت بتكلفة �أقل بانتظار �لت�رّشف فيها �شيتحققان �إذ� كان بو�شع �لد�ئن �مل�شمون �أن يتخذ 

�لقر�ر�ت ب�شاأن �جلهة �لتي ينبغي �أن تكون لديها �حليازة بعد �لتق�شري. وت�شتند �إىل هذ� �لأ�شا�ض �ملنطقي 

�أي�شا �لتو�شية �لو�ردة يف �لدليل باأن يكون لدى �لد�ئن �مل�شمون، عند �لتق�شري، حق تلقائي يف حيازة 

�ملوجود�ت �ملرهونة �مللمو�شة )�نظر �لتو�شية 146(.

�أن  ينبغي  �لتي  �ملحددة  �لطريقة  يف  �لبت  يف  حقه  �حليازة  يف  �مل�شمون  �لد�ئن  بحق  53- ويقرتن 

متار�ض بها حقوقه �لنابعة من تلك �حليازة. فالد�ئنون �مل�شمونون يقومون، يف بع�ض �حلالت، بحيازة 

ل  �حلالت  من  كثري  �أنهم يف  بيد  مادية.  حيازة  ب�شاأنها  �إجر�ء�ت  يتخذون  �لتي  �مل�شمونة  �ملوجود�ت 

ياأخذون �ملوجود�ت يف حيازتهم. فقد يعمد �لد�ئنون �مل�شمونون مثال �إىل و�شع �ملوجود�ت يف يد حمكمة 

�أو يف يد موظف تعّينه �لدولة �أو �ملحكمة. و�لأ�شيع هو �أن يجعلو� �ملوجود�ت يف عهدة طرف ثالث وديع 

�ملانح حليازة  �أن يعينو� ممثال يدخل مقر  يتعلق بعملية ت�شنيع(  �إذ� كان �لأمر  �أو )خ�شو�شا  يعينونه، 

�ملوجود�ت �ملرهونة. ومتى �أ�شبحت �ملوجود�ت يف يد طرف ثالث ل يت�رّشف نيابة عن �لد�ئن �مل�شمون، 

ولكن �شبق �إعالمه بالتفاق �ل�شماين، يجوز �أن يكتفي �لد�ئن �مل�شمون بتوجيه �إ�شعار باأن �لتفاق �أ�شبح 

و�جب �لإنفاذ و�أن �لطرف �لثالث مل تعد لديه حقوق �لحتفاظ بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �ل�شيطرة 

عليها �أو �لت�رّشف فيها.
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54- وعادة ما تعترب �لدول تويل �لد�ئنني �مل�شمونني حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة خطوة هامة يف عملية 

�لإنفاذ، وتفر�ض متطلبات �إجر�ئية حمددة على �لد�ئنني �لذين يطالبون باحليازة. �أي �أن طريقة ح�شول 

تلقائيا.  حقا  عليها  �حل�شول  يف  حقه  كان  و�إن  حتى  لأنظمة،  تخ�شع  �حليازة  على  �مل�شمون  �لد�ئن 

وتتبع �لدول عموما �أحد ثالثة نهوج يف و�شع �لآليات �لإجر�ئية �لتي يجوز بها للد�ئنني �مل�شمونني غري 

�حلائزين للموجود�ت �ملرهونة �أن يح�شلو� على حيازتها. ففي بع�ض �لدول، ل يجوز للد�ئن �مل�شمون 

�أن يح�شل على �حليازة �إل باأمر من �ملحكمة، �شو�ء بعد �تخاذ �إجر�ء�ت من جانب و�حد، �أو بعد نظر 

�ملحكمة يف �لدعوى، وهو �لأ�شيع. ويف دول �أخرى ل ي�شرتط ��شت�شد�ر �أمر ق�شائي، بل يجب �أن يكون 

�أن  �لق�شاء ويجب  باأن يح�شل على �حليازة خارج نطاق  �ل�شماين،  للد�ئن، يف �لتفاق  �أذن  �ملانح قد 

يوّجه �لد�ئن �إىل �ملانح �إ�شعار� م�شبقا )قبل 10 �أيام �أو 20 يوما عادة( باعتز�مه �ملطالبة باحليازة و�لقيام 

بالإنفاذ. و�أخري�، يحق للد�ئن، يف بع�ض �لدول، �أن يطالب بحيازة �ملوجود�ت �ملرهونة وياأخذها يف حوزته 

دون �أي جلوء �إىل حمكمة ودون حاجة �إىل توجيه �إ�شعار م�شبق �إىل �ملانح باعتز�مه �لقيام بذلك، �رشيطة 

�أذن للد�ئن �مل�شمون بذلك يف �لتفاق �ل�شماين. ولكن حتى يف هذه �لدول، لي�ض  �أن يكون �ملانح قد 

للد�ئن حق مطلق يف �حل�شول على �حليازة خارج نطاق �لق�شاء. فهناك د�ئما �حتمال لأن ي�شيء �لد�ئن 

��شتعمال حقوقه، بتهديد �ملانح �أو تخويفه �أو بالإخالل بال�شلم �لعام �أو باملطالبة باملوجود�ت �ملرهونة 

��شتناد� �إىل �دعاء�ت كاذبة. ولذلك يحظر معظم هذه �لدول على �لد�ئن �أن ياأتي باأي ت�رّشف للح�شول 

على �حليازة يت�شبب يف �لإخالل بالنظام �لعام. فاإذ� �أبدى �ملانح مقاومة، لزم �حل�شول على �أمر ق�شائي 

باحل�شول على �حليازة. وعادة ما تعتمد هذ� �لنهج �أي�شا �لدول �لتي ت�شمح للد�ئن باحليازة خارج نطاق 

�لق�شاء بعد توجيه �إ�شعار م�شبق تكون مهلته 10 �أيام �أو 20 يوما، فت�شرتط ��شت�شد�ر �أمر ق�شائي �إذ� 

وجد �حتمال حدوث �إخالل بال�شلم �لعام عندما ي�شعى �لد�ئن �إىل �لحتياز بعد �نق�شاء مهلة �لإ�شعار.

55- ويف �لدول �لتي تفر�ض على �لد�ئنني �مل�شمونني توجيه �إ�شعار ك�رشط م�شبق للح�شول على �حليازة 

�أن  قبل  نقلها  �أو  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �إخفاء  �إىل  �ملق�رش عندئذ  �ملانح  ي�شعى  باأن  �حتمال  د�ئما  يوجد 

يتمكن �لد�ئن �مل�شمون من �ل�شيطرة عليها. وميكن �أي�شا �أن ي�شاء ��شتعمال �ملوجود�ت، �أو �أن تتبدد �إذ� 

�أن تتدهور قيمتها �رشيعا. وللحيلولة دون وقوع  �أو، رهنا باأحو�ل �ل�شوق،  مل توّفر لها �لرعاية �لكافية، 

�أمر �نت�شاف  �أن ي�شت�شدرو�  �أنه يجوز للد�ئنني �مل�شمونني  هذه �لحتمالت، تن�ض معظم �لدول على 

ل من حمكمة �أو من �شلطة خمت�شة �أخرى. وف�شال عن ذلك ففي �حلالت �خلا�شة �لتي تكون فيها  معجَّ

�ملوجود�ت �ملرهونة قابلة للتلف �أو يُحتمل بخالف ذلك �أن تتدهور قيمتها �رشيعا، و�شو�ء �أكان ي�شرتط 

على �لد�ئنني �مل�شمونني توجيه �إ�شعار م�شبق باعتز�مهم �لإنفاذ �أم ل، ي�شمح �لعديد من �لدول للمحكمة 

باأن تاأمر بالبيع �لفوري لهذه �ملوجود�ت.

56- ويتوقف �لقر�ر ب�شاأن �لإجر�ء�ت �لر�شمية �لالزمة حل�شول �لد�ئن �مل�شمون على �حليازة على 

�لتو�زن �لذي تقيمه �لدول بني حماية حقوق �ملانحني وكفاءة �لإنفاذ من �أجل خف�ض �لتكاليف. ويتوقف 

هذ� �لقر�ر �أي�شا على تقدير �لحتمالت �لفعلية للتع�ّشف من جانب �لد�ئنني �مل�شمونني �أو �ل�شلوك 

غري �ل�شليم من جانب �ملانحني �حلائزين. ويو�شي �لدليل، من �أجل �حلد من تكلفة �لإنفاذ و�لتقليل 

بقدر �لإمكان من �حتمالت �إ�شاءة ��شتعمال �ملوجود�ت �أو تدهور قيمتها، باأن يوؤذن للد�ئن �مل�شمون 

باحل�شول على �حليازة خارج نطاق �لق�شاء. ول تنطبق هذه �لتو�شية �إل يف �حلالت �لتالية: )�أ( �إذ� 

كان �ملانح قد و�فق على ذلك يف �لتفاق �ل�شماين؛ و)ب( �إذ� كان قد ُوّجه �إىل �ملانح �إ�شعار باعتز�م 

�لد�ئن �حل�شول على �حليازة؛ و)ج( �إذ� مل يعرت�ض �ملانح وقت �شعي �لد�ئن �إىل �حل�شول على �حليازة 

)�نظر �لتو�شية 147(. وعالوة على ذلك، وكما ُذكر �أعاله )�نظر �لفقرة 46 �أعاله(، يو�شي �لدليل باأنه 

ل يلزم توجيه �إ�شعار باعتز�م �لد�ئن حيازة �ملوجود�ت و�لت�رّشف فيها �إذ� كانت �ملوجود�ت قابلة للتلف 

�أو �إذ� كان من �ملحتمل بخالف ذلك �أن تتدهور قيمتها �رشيعا �أثناء �لفرتة �لتي تنق�شي بني وقت توجيه 
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�لإ�شعار و�لوقت �لذي قد يح�شل فيه �لد�ئن فعليا على حيازة �ملوجود�ت )�نظر �لتو�شية 149(. ولكن 

�أن يكون �ملانح قد و�فق يف �لتفاق  لكي يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على �شبيل �لنت�شاف هذ�، يجب 

�ل�شماين على �أن يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على �حليازة خارج نطاق �لق�شاء و�أل يعرت�ض عندما ي�شعى 

�لد�ئن �مل�شمون �إىل �حل�شول على �حليازة بالفعل )�نظر �لتو�شية 147(.

)ج( بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لت�رّشف فيها بطريقة �أخرى

57- مبا �أن �حلق �ل�شماين يخّول للد�ئن �مل�شمون �أن يح�شل على �لقيمة �ملتاأتية من بيع �ملوجود�ت 

�ملرهونة و�أن ي�شتخدم تلك �لقيمة يف �شد�د �للتز�م �مل�شمون، فاإن �لدول تنّظم عادة ب�شيء من �لتف�شيل 

�لإجر�ء�ت �لتي يجوز بها للد�ئن �مل�شمون �أن يت�رّشف يف هذه �ملوجود�ت. وتتفاوت �ل�شرت�طات فيما 

بينها من حيث درجة �ت�شامها بالطابع �لر�شمي. فمثال، ت�شرتط بع�ض �لدول �أن يخ�شع �لت�رّشف لنف�ض 

خارج  بالإنفاذ  م�شموحا  يكون  عندما  حتى  �لق�شائية،  �لأحكام  �إنفاذ  يف  �ملّتبعة  �لعمومية  �لإجر�ء�ت 

نطاق �لق�شاء. وت�شرتط دول �أخرى �أن يح�شل �لد�ئنون �مل�شمونون على مو�فقة ق�شائية على �لطريقة 

�ملزمع �تباعها يف �لت�رّشف قبل �مل�شي فيه، بينما ت�شمح �شو�ها للد�ئن �مل�شمون بالتحّكم يف �لت�رّشف، 

ولكنها تفر�ض �إجر�ء�ت موّحدة للقيام بذلك )كالقو�عد �ملتعلقة باملز�د�ت �لعلنية �أو بالدعوة �إىل تقدمي 

�لعطاء�ت(. و�أحيانا تلزم �لدول يف �لو�قع �لد�ئن �مل�شمون باحل�شول على مو�فقة �ملانح على طريقة 

�لت�رّشف. و�أخري�، متنح بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون �شلطة تقديرية و��شعة و�نفر�دية لختيار طريقة 

�لت�رّشف، ولكّنها تُخ�شع هذ� �لت�رّشف ملعايري عامة )مثل ح�شن �لنية و�ملعقولية �لتجارية( يوؤدي �نتهاكها 

�إىل م�شوؤولية �لد�ئن عن دفع تعوي�ض عن �لأ�رش�ر.

�أن تكون �ل�شمانات �لإجر�ئية، �لتي تتحكم بو��شطتها �لدول يف ت�رّشفات �لد�ئنني  58- ومن �لأ�شيع 

�مل�شمونني، متعلقة بتفا�شيل �لإ�شعار �لذي يجب �أن يوّجه �إىل �ملانح و�إىل �لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حق يف 

�ملوجود�ت �ملرهونة. ومن حيث �ملبد�أ، ينبغي �أن تكون �أنو�ع �لتفا�شيل �مل�شرتطة متطابقة �شو�ء �ختارت 

�لدول نهج �لإ�شعار �ل�شابق للحيازة �أم نهج �لإ�شعار �لالحق للحيازة. وعليه ت�شرتط �لدول مثال يف كثري 

من �لأحيان �أن يبنّي �لد�ئنون طريقة �لإعالن عن �لت�رّشف �ملعتزم، وتاريخ �لبيع وزمانه ومكانه، وما �إن 

كان �لبيع �شيجري باملز�د �لعلني �أم باملناق�شة، وما �إن كانت �ملوجود�ت �شتباع فر�دى �أم جملة، وما �إن 

كان �لت�رّشف ي�شمل �لإيجار�ت �أو �لرت�خي�ض �أو �لأذون ذ�ت �ل�شلة حيثما يكون ذلك مطلوبا. وينبغي 

�أن يكون �لهدف هو تعظيم �ملبلغ �ملتاأتي من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة، مع عدم �لنيل مما للمانح وغريه 

من �لأ�شخا�ض من مطالبات ودفوع م�رشوعة. وهذ� يو�شح �شبب �متناع �لدول، حتى �لتي ت�شرتط عموما 

لة، عن ��شرت�ط توجيه هذه �لإ�شعار�ت �إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة �شتباع يف �شوق  توجيه �إ�شعار�ت مف�شّ

عمومية معرتف بها. ففي تلك �حلالت حتدد �ل�شوق قيمة �ملوجود�ت، ول يرجى �حل�شول على �شعر 

�أعلى با�شتخد�م طريقة بيع �أخرى )�نظر �لتو�شية 149(.

59- ومبا �أن �لت�رّشف خارج نطاق �لق�شاء يف �ملوجود�ت �ملرهونة يكون نهائيا مثله مثل �لبيع حتت 

�إ�رش�ف �ملحكمة فاإن معظم �لدول ل تكتفي بفر�ض قو�عد مف�شلة ن�شبيا ب�شاأن حمتويات �لإ�شعار وب�شاأن 

�لزمن �لذي يجب �أن ينق�شي قبل جو�ز �لقيام بالبيع، فح�شب، بل ت�شمح �أي�شا لالأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة 

باأن تعرت�ض على توقيت �لت�رّشف �ملعتزم وطريقته. وعادة تتاح �إجر�ء�ت معّجلة خا�شة لكي يت�شنى �شماع 

�لعرت��شات و�لبت فيها على جناح �ل�رشعة )�نظر �لتو�شيتني 137 و138(. وب�شفة عامة، تكون تكلفة 

�لإنفاذ على �أقلها و�رشعته على �أق�شاها و�لعائد�ت �ملتلقاة منه على �أعظمها حيثما تتاح للد�ئن �ملنّفذ 
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�أكرب مرونة ممكنة ب�شاأن توقيت �لت�رّشف وطريقته. ولهذه �لأ�شباب يو�شي �لدليل باإتاحة �ملرونة للد�ئنني 

�مل�شمونني وباأن ل ي�شرتط �أن يدرج يف �لإ�شعار �شوى �حلد �لأدنى �لأ�شا�شي من �لتفا�شيل لتنبيه �لأطر�ف 

ذ�ت �مل�شلحة �إىل �لإنفاذ و�إىل �حلاجة �إىل حماية م�شاحلها �إذ� رغبت يف ذلك )�نظر �لتو�شيتني 150 

مثل  �تباعه،  يجري  �لذي  �ملحدد  �لنت�شاف  �شبيل  يبني  �أن  هو  �لإ�شعار  من  �لغر�ض  كان  وملا  و151(. 

�لإ�شعار �لتمهيدي بالتق�شري و�حليازة، فيجب �أن يكون �شهل �لفهم على �ملانح. ومن ثَّم، يو�شي �لدليل، 

متا�شيا مع �لفقرة 1 من �ملادة 16 من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات، باأن يكون �لإ�شعار حمرر� 

بلغة من �ملعقول توقع �أن يفهمها �ملتلقون، و�إن كان يكفي �أن يكون �لإ�شعار �ملوجه �إىل �ملانح حمرر� بلغة 

�لتفاق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 151، �لفقرة �لفرعية )ج((.

)د( توزيع عائد�ت �لبيع �أو �لت�رّشف بطريقة �أخرى

60- يتمثل �أحد �خل�شائ�ض �لهامة لقانون �ملعامالت �مل�شمونة يف �أنه يوقف �لعمل بالقو�عد �لعادية 

لتوزيع عائد�ت �لت�رّشف، �ملنطبقة فيما بني �لد�ئنني غري �مل�شمونني. فما �لغر�ض من �ل�شمان �شوى 

�حل�شول على �أولوية يف توزيع هذه �لعائد�ت. فاإذ� �أنفذ �حلق �ل�شماين ق�شائيا �أو يف حالت مل ياأخذ 

فيها �لد�ئن �مل�شمون بزمام عملية �إنفاذ �أقامها د�ئن بحكم ق�شائي، �أودعت �لعائد�ت يف عهدة �شلطة 

عامة ريثما يجري توزيعها على �لأطر�ف �شاحبة �حلق فيها. وعندما يق�شي �لنظام باإ�شقاط �حلقوق 

)�أي �إنهاء جميع حقوق �مللكية، مبا يف ذلك جميع �حلقوق �ل�شمانية، يف �ملوجود�ت(، يكون �أكرث �أ�شكال 

ترتيب  بح�شب  �مل�شمونة  �للتز�مات  �شد�د  ثم  �أول  �ملعقولة  �لإنفاذ  تكاليف  دفع  هو  �شيوعا  �لتوزيع 

�أي�شا على �شد�د مطالبات قانونية معّينة، بعد تكاليف �لإنفاذ  �أولويتها. وتن�ض ت�رشيعات دول عديدة 

ولكن قبل دفعيات �لد�ئنني �مل�شمونني. و�إذ� كانت عملية �لإنفاذ �لعادية ل ت�شتمل على �إ�شقاط �حلقوق 

فلن يتلقى �لد�ئنون �مل�شمونون �أي مدفوعات، ولكن �شيكون با�شتطاعتهم �لتم�شك بحقوقهم �ل�شمانية 

�إز�ء �مل�شرتي.

61- وحيثما يقوم �لد�ئن �مل�شمون بالإنفاذ عن طريق �لبيع خارج نطاق �لق�شاء، تن�ض �لدول عادة يف 

قو�نينها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة على �شل�شلة من �لقو�عد �ملتعلقة بعائد�ت �لبيع. وكثري� ما تكون 

هناك قو�عد خا�شة تتناول طريقة حيازة �لد�ئن �مل�شمون هذه �لعائد�ت ريثما يجري توزيعها. وعادة 

ما حتدد هذه �لقو�عد �أي�شا ما �إذ� كان، ومتى يكون، �لد�ئن �مل�شمون م�شوؤول عن توزيع �لعائد�ت على 

بع�ض �لد�ئنني �لآخرين �أو جميعهم. وقد ي�شمل �لد�ئنون �لآخرون يف هذه �حلالت �لد�ئنني �مل�شمونني 

�أ�شحاب �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لذين تقل �أولويتهم عن �أولوية �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ. 

و�إذ� كان نظام �لإنفاذ ين�ض على �إ�شقاط �حلقوق، يجوز �أن يُلزم �لد�ئن �ملنِفذ �أي�شا بتوزيع �لعائد�ت على 

�لد�ئنني �مل�شمونني �ملتمتعني باأولوية �أعلى وعلى �ملطالبني �لذين يثبتون �أولويتهم �لقانونية. وكثري� ما 

ل يحتاج �لد�ئن �مل�شمون �إىل �أن ياأخذ هذه �حلقوق �لأخرى يف �عتباره �إل �إذ� كانت م�شّجلة �أو ُجعلت 

بطريقة �أخرى نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أو �إذ� �أُ�شعر �لد�ئن �مل�شمون بها �رش�حة )كما هو �حلال 

مثال بالن�شبة للمطالبات ذ�ت �لأولوية �لقانونية �لتي ل يلزم ت�شجيلها(. ود�ئما ما تن�ض ت�رشيعات �لدول 

�أي�شا على �أن يُرد �إىل �ملانح �أي فائ�ض يتبقى من �لعائد�ت بعد �لوفاء بجميع �ملطالبات. وهذ� هو �أي�شا 

�لنهج �لذي يو�شي به �لدليل )�نظر �لتو�شية 152(.

62- ويف �لعديد من �حلالت، قد ل يكون �لتوزيع �ملنا�شب لعائد�ت �لت�شييل و��شحا بكل معنى �لكلمة 

�أو قد يكون حمّل نز�ع بني �ملطالبني �ملتناف�شني. وكثري� ما ين�شاأ عدم �ليقني هذ� �أو تن�شاأ هذه �لنـز�عات 



295 �لف�شل �لثامن-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين 

حول توزيع فائ�ض ما. بيد �أنه من �ملمكن �أن تن�شاأ �أي�شا حيثما يطالب د�ئن م�شمون �آخر بالأولوية على 

�لد�ئن �ملنِفذ �أو حيثما يقوم مطالب منازع، كاملنقول �إليه مثال، بالتم�شك بحقوقه عقب �إجر�ء �لبيع. 

وبهدف تي�شري ت�شوية جميع هذه �لأنو�ع من �لنـز�عات، تن�ض ت�رشيعات معظم �لدول على �أنه يجوز للد�ئن 

�مل�شمون �ملنِفذ �إيد�ع عائد�ت �لت�رشف يف عهدة حمكمة �أو �شلطة �أخرى. و�إذ� كان �لنـز�ع متعلقا بحقوق 

�لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ وحقوق �ملطالبني �ملتنازعني، ت�شرتط �لدول عادة �إيد�ع �لعائد�ت بكاملها ريثما 

�أدنى، ل يحتاج �لد�ئن  �أولوية  �إذ� كان �لنـز�ع فقط بني مطالبني ذوي  تتم ت�شوية �لنـز�ع. ويف �ملقابل، 

�مل�شمون �ملنِفذ يف �لعادة �إل �إىل �إيد�ع ما يفي�ض بعد �شد�د مطالبته. وهذ� هو �لنهج �لذي يو�شي به 

�لدليل، من �أجل تعزيز كفاءة �لإنفاذ )�نظر �لتو�شية 153(.

63- ول يُ�شدد �للتز�م �مل�شمون �إل بقدر �لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ملوجود�ت �ملرهونة. وعادة ما يحق 

للد�ئن �مل�شمون، عندئذ، ��شرتد�د مبلغ �لعجز �ملايل من �ملدين باللتز�م �مل�شمون. وما مل يكن �ملانح قد 

�أن�شاأ ل�شالح �لد�ئن حقا �شمانيا يف موجود�ت �أخرى، تكون مطالبة �لد�ئن ب�شد�د هذ� �لعجز حقا غري 

م�شمون. وب�رشف �لنظر عما �إذ� كان هناك عجز �أو فائ�ض، تن�ض بع�ض �لدول على �أنه عندما ي�شرتي 

�لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة يف بيع �إنفاذي ثم يبيعها لحقا بربح فاإن ما يتلقاه من �لبيع، فوق 

�ملبلغ �لذي دفعه وتكاليف �لبيع �لإ�شايف، يجب �أن يُخ�شم من قيمة �للتز�م �مل�شمون. بيد �أن �لدول ل 

حتاول، عموما، تتبع قيمة �إعادة �لبيع �لتي يح�شل عليها �لد�ئن �مل�شمون عندما يت�رشف يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة �لتي ��شرت�ها. وما مل يكن بالإمكان �إثبات �أن �لبيع �لأول للبائع �مل�شمون كان غري معقول جتاريا، 

�أو �أنه مت ب�شوء نية، تعترب �لدول �أّن �ملبلغ �ملتاأتي من ذلك �لبيع هو �لقيمة �لنهائية �ملتلقاة لدى �لت�رّشف 

يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

ر �ملوجود�ت  64- ومثلما ُذكر �آنفا )�نظر �لفقر�ت 57-59 �أعاله(، قد يختار �لد�ئن �مل�شمون �أن يوؤجِّ

�ض با�شتخد�مها عو�شا عن بيعها �أو �لت�رشف فيها بطريقة �أخرى. ويف هذه �حلالة،  �ملرهونة �أو يُرخِّ

د نتيجة ممار�شة خيار �رش�ء  تُ�شتخدم عائد�ت عقد �لإيجار �أو �لرتخي�ض )مبا يف ذلك �أي مبلغ �ُشدِّ

بنهوج خمتلفة  �لدول  وتاأخذ  �مل�شمون.  �للتز�م  ��شتيفاء  �لتاأجري( يف  �ملرهونة، يف حالة  �ملوجود�ت 

�إز�ء تقرير كيفية ��شتخد�م هذه �لعائد�ت يف ��شتيفاء �للتز�م �مل�شمون لغر�ض ح�شاب �أي عجز �أو 

فائ�ض. وتن�ض بع�ض �لدول على �أّن مقد�ر �للتز�م �مل�شمون ينخف�ض مبقد�ر قيمة عقد �لإيجار �أو 

�لرتخي�ض، �أو مبقد�ر قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة، وقت �إبر�م عقد �لإيجار �أو �لرتخي�ض. وتن�ض دول 

�أخرى على �أّن مقد�ر �للتز�م �مل�شمون ل ينخف�ض �إّل مبقد�ر �ملبالغ �لتي تدفع مبوجب عقد �لإيجار 

تقرير  �مل�شمون خيار  �لد�ئن  �أخرى  دول  وتعطي  �مل�شمون.  �لد�ئن  يتقا�شاها  �لرتخي�ض عندما  �أو 

كيفية خف�ض مقد�ر �للتز�م �مل�شمون، ما د�م �لد�ئن �مل�شمون يت�رشف بح�شن نية وعلى نحو معقول 

جتاريا. ومبا �أّن حّل هذه �مل�شاألة ينطوي على �عتبار�ت �أ�شا�شية لقو�نني �أخرى، فاإن �لدليل ل يُقدم 

�أي تو�شية حمددة ب�شاأنها.

)هـ( �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون

من  �مل�شمون  �لد�ئن  متكني  هو  �ل�شماين  �حلق  �إن�شاء  �إليه  ي�شتند  �لذي  �ملنطقي  �لأ�شا�ض  65- �إّن 

�للتز�م  �شد�د  يف  عليها  يح�شل  �لتي  �لعائد�ت  و��شتخد�م  �ملرهونة  �ملوجود�ت  قيمة  على  �حل�شول 

هو  �لدول،  من  �لعديد  يف  �لتق�شري،  عند  للد�ئن  �ملتاح  �لوحيد  �ملالذ  فاإن  �ل�شبب،  ولهذ�  �مل�شمون. 

�حلجز على �ملوجود�ت �ملرهونة وبيعها. ويف معظم �لدول �لتي تقيد على هذ� �لنحو تد�بري �لنت�شاف 
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�ملتاحة للد�ئن �مل�شمون، يطّبق هذ� �لقيد حتى عندما يكون �لد�ئن حائز� من �لأ�شل، مبقت�شى �لتفاق 

ما على �أنه يجوز  �ل�شماين، للموجود�ت �ملرهونة. �أي �أنه ل ميكن للطرفني يف هذه �لدول �أن يتفقا مقدَّ

للد�ئن �مل�شمون، �إذ� ق�رّش �ملانح، �أن يحتفظ باملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون. 

وباملثل، ل يجوز للد�ئن �مل�شمون، يف �لعديد من هذه �لدول، �أن يحتفظ باملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل 

�لوفاء باللتز�م �مل�شمون حتى لو و�فق �ملانح على ذلك بعد وقوع �لتق�شري. وي�شاف �إىل ذلك �أنه حتى لو 

�تفق �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، على جو�ز �حتفاظ �لد�ئن �مل�شمون باملوجود�ت �ملرهونة، 

فاإن هذه �لرتتيبات تعترب يف نف�ض هذه �لدول �شد�د� تعاقديا ولي�ض لها تاأثري على حقوق �أي طرف �آخر 

ذي حق يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

66- وباملقارنة، يحق للد�ئن �مل�شمون، يف �لعديد من �لدول، �أن يعر�ض على �ملانح �حتياز �ملوجود�ت 

�ملرهونة على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون. وحيثما يتاح هذ� �لنت�شاف �لإنفاذي 

للد�ئنني �مل�شمونني، تن�ض �لدول عادة على �أن �أّي �تفاق يق�شي بانتقال ملكية �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل 

�لد�ئن �مل�شمون �نتقال تلقائيا عند �لتق�شري ل يكون و�جب �لإنفاذ �إذ� �أُبرم قبل �لتق�شري. غري �أن �لتفاق 

يكون و�جب �لإنفاذ �إذ� �أبرم بعد �لتق�شري ووفقا لإجر�ء�ت �لإنفاذ �مل�شممة خ�شي�شا ملنع �لتع�ّشف من 

جانب �لد�ئن. ويف �لعادة، تن�ض هذه �لدول �أي�شا على �أن �أي �تفاقات خ�شو�شية غري ر�شمية تربم بني 

�ملانحني و�لد�ئنني �مل�شمونني بعد �لتق�شري تكون و�جبة �لإنفاذ ولكن فقط باعتبارها تد�بري �نت�شاف 

تعاقدية لل�شد�د لي�ض لها تاأثري على �لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة. وهذ� يعني 

من  حقوقه  ب�رشوط حتمي  �ملرهونة  �ملوجود�ت  على  �حل�شول  �أر�د  ما  �إذ�  �مل�شمون،  �لد�ئن  على  �أن 

�لد�ئنني �مل�شمونني و�ملطالبني �ملناف�شني �لذين تكون مرتبة �أولويتهم �أدنى من �أولويته، �أن يّتبع �خلطو�ت 

�لإجر�ئية �لر�شمية لحتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء كليا �أو جزئيا باللتز�م �مل�شمون.

�شبيل  على  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �حتياز  يقرتح  �أن  �مل�شمون  للد�ئن  �لدول �رش�حة  67- وحيثما جتيز 

�لوفاء باللتز�م �مل�شمون بعد �لتق�شري )�رشيطة �أن يكون �لد�ئن قد �تبع �خلطو�ت �لإجر�ئية �لو�جبة(، 

فال يعني ذلك �أنه يتعنّي على �ملانح �لقبول بالعر�ض �ملقّدم من �لد�ئن �مل�شمون؛ بل يجوز �أن يرف�ض 

�ملانح هذ� �لعر�ض، فيكون على �لد�ئن �مل�شمون عندئذ �للجوء �إىل �أحد �شبل �لنت�شاف �لأخرى �ملتاحة 

لديه. ومزية �ل�شماح بهذه �لأنو�ع من �لتفاقات �لالحقة للتق�شري هي �أنها كثري� ما ميكن �أن توؤدي �إىل 

�لإنفاذ بتكلفة �أقل و�رشعة �أكرب. �أما جانبها �ل�شلبي فهو �أنه قد يوجد �حتمال �أن ي�شاء ��شتعمالها من 

جانب �لد�ئن �مل�شمون، وذلك يف �حلالت �لتالية: )�أ( �إذ� كانت قيمة �ملوجود�ت �ملرهونة تزيد على قيمة 

�للتز�م �مل�شمون؛ و)ب( �إذ� كانت لدى �لد�ئن �مل�شمون، حتى يف �حلالة �لالحقة للتق�شري، �شلطة غري 

عادية على �ملانح؛ و)ج( �إذ� تو�ّشل �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح �إىل ترتيب ينال بطريقة غري معقولة من حقوق 

�أطر�ف ثالثة لها حق يف �ملوجود�ت �ملرهونة.

68- وللوقاية من �حتمال �شلوك �لد�ئن �مل�شمون و�ملانح �شلوكا ينطوي على �إ�شاءة ��شتعمال �حلق �أو 

�لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت  �ملانح على �حتياز  با�شرت�ط مو�فقة  �لدول  �لتو�طوؤ، ل تكتفي بع�ض  على 

�ملرهونة، بل ت�شرتط �أي�شا توجيه �إ�شعار �إىل �لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة. 

�أن تلزم �لد�ئن  ويكون لهذه �لأطر�ف �لثالثة، من ثَّم، حق �لعرت��ض على �لتفاق �ملقرتح، ويجوز لها 

�مل�شمون باإنفاذ �حلق �ل�شماين عن طريق �لبيع. و�إ�شافة �إىل ذلك، ت�شرتط بع�ض �لدول مو�فقة �ملحكمة 

يف ظروف معّينة، كاحلالة �لتي يكون فيها �ملانح قد �شّدد جانبا كبري� من �للتز�م �مل�شمون وتكون قيمة 

�أن يقدم �لد�ئن  �أكرب كثري� من �للتز�م غري �مل�شّدد. و�أخري�، ت�شرتط بع�ض �لدول  �ملوجود�ت �ملرهونة 

�لوفاء باللتز�م �مل�شمون، تقييما ر�شميا  �مل�شمون �لذي يعتزم �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل 

وم�شتقال لقيمة �ملوجود�ت �ملرهونة، قبل �مل�شي ُقدما.
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�أو تفر�شها كلها، وبخا�شة �رشط  �ل�رشوط  �أيا من هذه  �لدول  �أن تفر�ض  ينبغي  �إذ� كان  69- �أما ما 

�لتدخل �لق�شائي �مل�شبق، فهو �أمر يتوّقف على تقييمها لتكاليف كل �رشط من هذه �ل�رشوط وفو�ئده. 

ومتا�شيا مع �لهدف �لعام �ملتمثل يف تعظيم �ملرونة من �أجل �حل�شول عند �لإنفاذ على �أكرب قيمة ممكنة 

للموجود�ت �ملرهونة، يو�شي �لدليل باأن يكون من �جلائز �أن يقرتح �شو�ء �لد�ئن �مل�شمون �أو �ملانح على 

�أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون )�نظر �لتو�شيتني  �لآخر �أخذ هذه �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء �لكلي 

156 و159(. و�إذ� قّدم �ملانح �قرت�حا، يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يقبل �لقرت�ح �أو يرف�شه. و�إذ� قّدم 

�لد�ئن �مل�شمون �قرت�حا من تلقاء نف�شه، �أو قّدم �قرت�حا تلبية لدعوة من �ملانح، �أو قِبل �قرت�ح �ملانح، 

وجب على �لد�ئن �مل�شمون توجيه �إ�شعار �إىل �ملانح، و�إىل �أي �شخ�ض له حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة 

�أبلغ �لد�ئن �ملنِفذ بحقوقه، و�إىل �أي د�ئن م�شمون كانت �ملوجود�ت يف حوزته وقت ح�شول �لد�ئن �ملنِفذ 

على حيازتها )�نظر �لتو�شية 157، �لفقرة )�أ((. و�ل�شبب يف �إدر�ج �ملانح يف قائمة �مل�شتفيدين، حتى 

عندما يكون �ملانح قد دعا �لد�ئن �مل�شمون �إىل تقدمي �قرت�ح، هو �أن �ل�رشوط �ملحددة لالقرت�ح قد ل 

تكون مقبولة للمانح. ويو�شي �لدليل، من �أجل كفالة فهم جميع �لأطر�ف كامل �لآثار �ملرتتبة على هذ� 

�لقرت�ح، باأّل يقت�رش هذ� �لإ�شعار على بيان �ملوجود�ت �لتي �شتوؤخذ على �شبيل �لوفاء، بل �أن يبنّي �أي�شا 

�ملبلغ �مل�شتحق وقت �إر�شال �لإ�شعار، ومقد�ر �للتز�م �ملعتزم �لوفاء به بالحتياز )�نظر �لتو�شية 157، 

�لفقرة �لفرعية )ب((.

70- و�لفرت��ض �لذي تنطلق منه هذه �ل�رشوط هو �أّن �إلز�م �لد�ئن �مل�شمون باأن يبنيِّ تقييمه �خلا�ض 

للموجود�ت �ملرهونة ميثل �آلية لتوفري �ملعلومات ذ�ت �ل�شلة لالأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة �أكرث فعالية و�أقل 

�أو �لأطر�ف �لثالثة �شيكونون يف  �أّن �ملانح  تكلفة من �لن�ض على �إجر�ء تقييم م�شتقل. ويفرت�ض �أي�شا 

نهم من تقييم مدى معقولية �قرت�ح �لد�ئن �مل�شمون ما �أن ي�شبحو� على علم بذلك �لقرت�ح.  و�شع ميكِّ

وهذ� هو �ل�شبب �لذي حد� بالدليل �إىل �لتو�شية �أي�شا باإعطاء �ملانح �أو �لأطر�ف �لثالثة حق �لعرت��ض، 

يف غ�شون مهلة ق�شرية بقدر معقول، على �حتياز �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة. وعندما يُقّدم 

�عرت��ض كتابي يف �لوقت �ملنا�شب ي�شبح لز�ما على �لد�ئن، نتيجة ذلك، �أن يتخلى عن �شبيل �لنت�شاف 

هذ� و�أن ينتهج �شبيال �آخر من �شبل �لنت�شاف �ملتاحة لـه، من قبيل �لبيع خارج نطاق �لق�شاء �أو �لت�رّشف 

باأنه  �آخر )�نظر �لتو�شية 158، �جلملة �لأوىل(. ويو�شي �لدليل ف�شال عن ذلك  يف �ملوجود�ت ب�شكل 

�لوفاء �جلزئي فقط  �شبيل  �ملرهونة على  �ملوجود�ت  �حتياز  �مل�شمون هو  �لد�ئن  �قرت�ح  يكون  عندما 

باللتز�م �مل�شمون، ل يكفي عدم تقدمي من يتلّقون �لإ�شعار �عرت��شا يف �لوقت �ملنا�شب. بل يجب �أن 

ه �إليه �لإ�شعار )�نظر �لتو�شية 158، �جلملة �لثانية(. وكما  يو�فق بالإيجاب على �لقرت�ح كل �شخ�ض ُوجِّ

�لتي يقرتح فيها  هو �حلال عندما يقرتح �لد�ئن �مل�شمون �لت�رشف يف �ملوجود�ت، يجب يف �حلالت 

�لد�ئن �مل�شمون �أخذها على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون �أن يكون �لإ�شعار مفهوما 

للمانح. و�ت�شاقا مع �لنهج �لذي يو�شي به �لدليل، ينبغي �أن يكون �لإ�شعار حمرر� بلغة من �ملعقول توّقع 

�أن يفهمها �ملتلقون )�نظر �لتو�شية 151، �لفقرة �لفرعية )ج((.

)و( �إد�رة �ملن�شاأة �لتجارية وبيعها

71- يكون للد�ئن �مل�شمون، يف �لعديد من �لظروف، �شمانة لي�شت يف موجود�ت معّينة من موجود�ت 

�ملانح بل يف معظم موجود�ت �ملن�شاأة �أو كلها. ويف هذه �حلالت، كثري� ما ميكن �حل�شول على �أعلى قيمة 

عند �لإنفاذ �إذ� بيعت �ملن�شاأة كمن�شاأة عاملة. وللتمّكن من �لقيام بذلك بطريقة ناجعة، يجب �أن يكون 

بو�شع �لد�ئنني �مل�شمونني عادة �أن يت�رّشفو� يف كل موجود�ت �ملن�شاأة، مبا فيها �ملمتلكات غري �ملنقولة، 
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معا. ي�شاف �إىل ذلك �أن �لدول كثري� ما تن�ض يف حالت كهذه على �إجر�ء�ت خا�شة لالإ�شعار بالبيع، 

وتنظم مبزيد من �ل�شدة �لظروف �لتي يجوز فيها بيع �ملن�شاأة كمن�شاأة عاملة.

72- ومن ناحية �أخرى، ل يكون يف م�شلحة �ملانح �أو �لد�ئن �مل�شمون، يف �لعديد من �حلالت �لتي 

بالبيع بح�شب  �شو�ء  �ملن�شاأة،  �لفور يف جميع موجود�ت  يت�رّشف على  �أن  �لإنفاذ �رشوريا،  ي�شبح فيها 

�لدول  بع�ض  ي�شمح  �ل�شبب  ولهذ�  ككل.  �ملن�شاأة  ببيع  �أو  �ملثال(  �شبيل  و�ملعد�ت، على  )كاملخزون  �لفئة 

�لتق�شري.  بعد  معّينة  لفرتة  �ملن�شاأة  وباإد�رة  �ملن�شاأة  باحل�شول على حيازة عمليات  �مل�شمونني  للد�ئنني 

�أنه، عندما يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على  وكثري� ما ت�شرتط هذه �لدول �أن يبنيِّ �إ�شعار �لإنفاذ حتديد�ً 

حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة، تكون نيته ت�شفية �ملن�شاأة تدريجيا. وهذ� �لأمر هام ب�شفة خا�شة للد�ئنني 

�لآخرين �لذين قد ل يعلمون، بغري ذلك، �أّن ثمة ت�شفية جارية. وتفر�ض بع�ض �لدول �أي�شا �إجر�ء�ت 

خا�شة ب�شاأن تعيني مدير، وب�شاأن ت�شغيل �ملن�شاأة، وب�شاأن تنبيه �ملوّردين �إىل حقوق �لد�ئن �مل�شمون، وب�شاأن 

�إعالم �لزبائن باأّن ما يبدو وكاأنه بيع يف �شياق �لعمل �ملعتاد للمن�شاأة هو يف �لو�قع جزء من عملية �إنفاذية.

73- ويف هذه �حلالة، مبجرد �أن تكتمل ت�شفية خمزون �ملن�شاأة فعليا، ي�رشع �لد�ئن �مل�شمون، يف �لعادة، 

يف ممار�شة و�حد �أو �أكرث من �لتد�بري �لنت�شافية �لأخرى �ملتاحة له. ويف هذه �حلالت، تفر�ض معظم 

�لدول على �لد�ئن �مل�شمون �أن ير�شل �إ�شعار� �إ�شافيا �إىل �ملانح وغريه من �لأطر�ف �لتي لديها حق يف 

�ملوجود�ت �ملتبقية كل مرة يعتزم فيها ممار�شة تدبري �آخر من �لتد�بري �لنت�شافية �ملتاحة له، كاحتياز 

�إر�شال  وفور  �لغالب.  بيعها يف  �أو  �مل�شمون،  باللتز�م  �جلزئي  �أو  �لكلي  �لوفاء  �شبيل  على  �ملوجود�ت 

�إ�شعار من هذ� �لقبيل، ت�رشي �إجر�ء�ت �لإنفاذ �لعادية �لو�جبة �لتطبيق على ذلك �لتدبري �لنت�شايف. 

م �لدليل تو�شية ر�شمية ب�شاأن ما �إذ� كان ينبغي �أن يكون للد�ئن �مل�شمون �حلق يف تويل �إد�رة  ول يقدِّ

�ملن�شاأة �لتجارية لأغر��ض بيعها. وقد يتعنّي على �لدول �لر�غبة يف �لأخذ بهذ� �لتدبري �لنت�شايف �أن تزن 

�ملنافع مقارنة بامل�شوؤوليات �ملت�شلة بتويل �لد�ئن �مل�شمون �إد�رة �ملن�شاأة �لتجارية وكذلك �أثر هذ� �لتدبري 

�لنت�شايف على حقوق �لد�ئنني �لآخرين، �مل�شمونني منهم وغري �مل�شمونني.

5-  �آثار �لإنفاذ

)�أ( �لت�رشفات �لق�شائية وغري �لق�شائية 

74- تن�ض معظم �لدول على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �إنفاذ حقوقه �ل�شمانية �إما باللجوء �إىل �لق�شاء 

�أو  �لق�شائية  �لإجر�ء�ت  �مل�شمون  �لد�ئن  يختار  وعندما  �لق�شاء.  نطاق  خارج  �إجر�ء�ت  باتباع  و�إما 

�إجر�ء�ت �أخرى مد�رة ر�شميا، ينطبق عادة �لت�رشيع �لعام �ملتعلق باإنفاذ �لأحكام �لق�شائية وذلك لتحديد 

�لقو�عد  هذه  كانت  وملّا  �إليه.  �ملنقول  عليها  يح�شل  �لتي  و�حلقوق  �لق�شائي  �لبيع  بعد  �ملانح  حقوق 

�لإجر�ئية مدجمة يف �لنظام �ل�شامل لالإنفاذ �ملدين د�خل �لدولة، فاإن �لدليل ل يت�شمن تو�شيات حمددة 

ب�شاأن �لإنفاذ �لق�شائي للحقوق �ل�شمانية. بل يرتك �لدليل هذه �مل�شاألة للقو�نني �لأخرى �جتنابا لأي 

تعار�ض مع �لقو�عد �لعامة لالإجر�ء�ت �ملدنية �لتي حتكم �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باإنفاذ �لأحكام �لق�شائية 

)�نظر �لتو�شية 160(. 

75- ويف �ملقابل، حيثما ت�شمح �لدول بالإنفاذ خارج نطاق �لق�شاء، فاإنها تعمد عادة، بغية جعل نظام 

بني  �لعالقة  )�أ(  على:  �لإنفاذ  مفعول  ر  تقرِّ لة  مف�شّ قو�عد  ��شرت�ع  �إىل  �لإمكان،  بقدر  �رشيعا  �لإنفاذ 
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�إنفاذي؛  �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون؛ و)ب( حقوق �لأطر�ف �لتي قد ت�شرتي �ملوجود�ت �ملرهونة يف بيع 

�ملرهونة.  �ملوجود�ت  بيع  �ملتاأتية من  �لعائد�ت  تقا�شي  �لآخرين يف  �مل�شمونني  �لد�ئنني  و)ج( حقوق 

و�لهدف �لرئي�شي من �لإجر�ء �لإنفاذي هو توليد قيمة ل�شالح �لد�ئن �مل�شمون ميكن ��شتخد�مها للوفاء 

باللتز�م �مل�شمون غري �مل�شدد. ويف �أكرث �حلالت �شيوعا، يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على هذه �لقيمة ببيع 

�ملوجود�ت �ملرهونة و��شتخد�م ح�شيلة هذ� �لبيع على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون. و�إذ� كان هناك 

فائ�ض وجب على �لد�ئن �مل�شمون �أن يعيد هذ� �لفائ�ض �إىل �ملانح �أو �إىل �أي �شخ�ض �آخر لـه �حلق فيه. 

�أما يف حالة وجود عجز، فمثلما ُذكر �أعاله، تن�ض معظم �لدول على �أن يحتفظ �لد�ئن �مل�شمون بحق 

تعاقدي عادي يف �أن يقيم على �ملانح دعوى لتح�شيل هذ� �لعجز، وذلك ب�شفته د�ئنا غري م�شمون. 

وقد �شبق بحث تفا�شيل �لطرق �ملعتادة لتوزيع عائد�ت �لت�رّشف يف �ملوجود�ت يف هذه �حلالت )�نظر 

�لفقر�ت 60-63 �أعاله(.

76- ولكن مثلما لوحظ �آنفا، يقبل �لد�ئن �مل�شمون �أحيانا باحتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء 

باللتز�م �مل�شمون )�نظر �لفقر�ت 65-70 �أعاله(. ول تعتمد كل �لدول قو�عد متطابقة حتكم �لآثار 

�ملرتتبة على هذ� �لتدبري �لنت�شايف بعينه. وعادة ما جتيز �لدول للد�ئن �لذي يحتاز موجود�ت على 

�شبيل �لوفاء بالتز�م م�شمون �أن يحتفظ بها، حتى و�إن كانت قيمة هذه �ملوجود�ت تفوق مبلغ �للتز�م 

على  بالفائ�ض،  يحتفظ  �أن  �مل�شمون  للد�ئن  يجوز  �أنه  هذ�  ومعنى  م�شتحقا.  ز�ل  ما  �لذي  �مل�شمون 

خالف حالة �لبيع. ويف �لوقت نف�شه، تق�شي ت�رشيعات �لعديد من هذه �لدول باأّل يكون للد�ئن �مل�شمون 

�لذي يحتاز موجود�ت على �شبيل �لوفاء بالتز�م ما حق �لرجوع على �ملانح ل�شد�د �أي عجز، �إذ يُعترب 

�حتيازه هذ� �شد�د� كامال ويُنهي من ثَّم �للتز�م �مل�شمون. ولكن يف �ملقابل، جتيز دول �أخرى للد�ئنني 

�لعجز. ويف  ب�شد�د  �ملانح  يطالبو�  �أن  �ملرهونة،  �ملوجود�ت  باللتز�م،  �لوفاء  �شبيل  �أخذو�، على  �لذين 

هذه �حلالت، ي�شبح من �ل�رشوري بالطبع حتديد قيمة �ملوجود�ت �ملاأخوذة على �شبيل �لوفاء باللتز�م 

�مل�شمون لكي يت�شنى ح�شاب مقد�ر �لعجز. وتلزم بع�ض �لدول �لد�ئن �مل�شمون بتقدمي ح�شاب م�شتقل 

لقيمة �ملوجود�ت �لتي �أخذها، بينما تكتفي دول �أخرى باإلز�م �لد�ئن �مل�شمون ببيان �لقيمة �لتي ين�شبها 

�إىل هذه �ملوجود�ت. ومثلما لوحظ �أعاله، يجوز يف �أّي من �حلالتني للمانح �أو �أي د�ئن �آخر �إلز�م �لد�ئن 

يو�شي  �أعاله،   65 �لفقرة  ذكرها يف  �شبق  �لتي  ولالأ�شباب  ذلك.  �ملوجود�ت عو�شا عن  ببيع  �مل�شمون 

�لدليل بال�شماح للد�ئنني �مل�شمونني باأن يقرتحو� �حتياز �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي 

باللتز�م �مل�شمون، �رشيطة �أن يبيِّنو� �لقيمة �لتي ين�شبونها �إىل هذه �ملوجود�ت يف �لإ�شعار �ملر�شل �إىل 

�ملانح و�لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شيتني 156 و157(.

دة للت�رشف خارج نطاق �لق�شاء )ب( �لآثار �ملحدَّ

77- عندما يقوم د�ئن م�شمون باإنفاذ حقه �ل�شماين عن طريق بيع �ملوجود�ت �ملرهونة، توجد نهوج 

خمتلفة لتحديد �آثار هذ� �لبيع على �لأطر�ف �لأخرى. ففي بع�ض �لدول، يوؤدي �لبيع )حتى و�إن كان بيعا 

خارج نطاق �لق�شاء( �إىل �إنهاء جميع �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملرهونة )وهذه حالة ي�شار �إليها 

�أحيانا على �أنها ت�شفية للموجود�ت(. ويف هذه �حلالت يخ�رش، حتى �لد�ئنون �مل�شمونون �ملتفوقون يف 

�لأولوية على �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ، حقوقهم �ل�شمانية، ول يكون لديهم �شوى حق �ملطالبة بالعائد�ت، 

�لأ�شلية. وحت�شل  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �ل�شمانية يف  �لأولوية معادلة ملرتبة حقوقهم  وذلك مبرتبة يف 

�أن تكون على ��شتعد�د لدفع ثمن  �لأطر�ف �لتي ت�شرتي �ملوجود�ت على حق ملكية خال�ض، ويفرت�ض 

للموجود�ت )�شو�ء  �لد�ئن  بيع  يُ�شِقط  �أخرى، ل  �إ�شايف للح�شول على ذلك �حلق �خلال�ض. ويف دول 
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�لبيع �لذي يديره موظف ق�شائي �أو �لبيع �خل�شو�شي من جانب �لد�ئن( �شوى �حلقوق �لتي تكون مرتبة 

ذ. وبناء عليه، يحتفظ �لد�ئن �مل�شمون ذو �ملرتبة  �أولويتها �أدنى من مرتبة حقوق �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفِ

�لأعلى يف �لأولوية بحقه �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة. ول يح�شل �مل�شرتون يف عملية �لبيع على حق 

خال�ض، فيعر�شون بالتايل مبلغا خمّف�شا ل�رش�ء �ملوجود�ت �جلاري بيعها. و�لفرت��ض هنا هو �أن �لد�ئن 

�مل�شمون ذ� �ملرتبة �لأعلى يتوىل عادة عملية �لإنفاذ )مبا يوؤدي �إىل �إنهاء جميع �حلقوق �ل�شمانية(، �أو 

يقوم د�ئن م�شمون �أدنى مرتبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتنحية �لد�ئن �لأعلى مرتبة عن طريق �شد�د 

م�شتحقاته، بغية �حل�شول على ملكية خال�شة. 

78- ويف حني يوؤدي �أي من هذين �لنهجني عادة �إىل ن�شوء حق ملكية خال�شة، فاإن �لنهج �لثاين يوؤدي 

�إىل تعظيم �ملرونة �ملتاحة للد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ و�مل�شرتي للتو�شل �إىل ترتيب بديل يف حالة عدم متّكن 

�مل�شرتي من متويل �لتكلفة �لكاملة للموجود�ت �ملرهونة، في�شتطيع بالتايل �أن ي�شرتيها ب�شعر خمّف�ض لأنها 

خا�شعة حلق �شماين �أعلى مرتبة. ومن �أجل تعظيم �ملرونة و�لفعالية يف �لإنفاذ، يو�شي �لدليل باعتماد 

�لنهج �لثاين فيما يتعلق بالت�رّشف يف �ملوجود�ت خارج نطاق �لق�شاء )�نظر �لتو�شية 161، �جلملة �لأوىل(. 

وقد يختار �لد�ئن �مل�شمون، يف بع�ض �لأحيان، �أّل يبيع �ملوجود�ت �ملرهونة، بل �أن يوؤجرها �أو يرّخ�ض 

با�شتغاللها وي�شـــتخدم �ملدفوعات �لتي يتقا�شــــاها من �لإيجار �أو �لرتخي�ض يف ��شتيفاء مطالبته )�نظر 

�ض  �لفقرة 63 �أعاله(. ويف هذه �حلالت �أي�شا، تن�ض معظم �لدول على �أن يح�شل �مل�شتاأجر �أو �ملرخَّ

له على �لفائدة �لكاملة من �لإيجار �أو �لرتخي�ض طيلـــة مـــدة �شـــريانه، با�شتثناء �حلقوق �لتي لها �أولوية 

على حقوق �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ. وهذ� �أي�شا هو �لنهج �لذي يو�شي به �لدليل )�نظر �لتو�شية 162(.

79- وعندما يحتاز �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة، على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون، تن�ض 

�لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت كما لو كانت ملكيتها قد نقلت من خالل بيع  �أن يحتاز  �لدول عادة على 

��شتيفاء  �أّن �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة  �لدول على  �أن تن�ض ت�رشيعات  �إنفاذي. ولئن كان من �ملحتمل 

د�ئما  �أن يحدو  �شاأن ذلك  �ملوجود�ت، فمن  �إنهاء جميع �حلقوق يف هذه  �إىل  يوؤدي  �مل�شمون  لاللتز�م 

بالد�ئنني �مل�شمونني �ملتفوقني يف �لأولوية على �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ �إىل �لأخذ بزمام عملية �لإنفاذ. 

ولذلك تق�شي معظم �لدول باأن تتقرر حقوق �ملطالبني �ملناف�شني �لآخرين وفقا لأولويتهم مقارنة بحق 

�لد�ئن �ملنِفذ. وهكذ�، على �شبيل �ملثال، �إذ� كانت �لدولة ت�شمح للد�ئن �مل�شمون باأن ياأخذ �ملوجود�ت 

�ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون، ف�شيحتاز ذلك �لد�ئن �ملوجود�ت رهنا بحقوق �ملطالبني 

�ملناف�شني �ملتفوقني عليه يف �لأولوية. و�لعك�ض بالعك�ض، فاإذ� كان هناك مطالبون مناف�شون �أدنى مرتبة 

على �شلّم �لأولوية، فاإّن حقوقهم ت�شقط عادة عندما يحتاز �ملوجود�ت �ملرهونة د�ئن م�شمون يفوقهم 

يف �لأولوية. ولالأ�شباب ذ�تها �لتي تنطبق على �لتدبري �لنت�شايف �ملتمثل يف �لبيع خارج نطاق �لق�شاء، 

يو�شي �لدليل باأن يكون للد�ئن �مل�شمون �لذي يحتاز �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء باللتز�م �أن ياأخذها 

خالية من �حلقوق �ل�شمانية �لأدنى يف �لأولوية، ولكن رهنا بحقوق �ملطالبني �ملناف�شني �لتي لها �أولوية 

�أعلى )�نظر �لتو�شية 161، �جلملة �لثانية(.

80- ويجوز �أحيانا �أن يت�رشف �لد�ئن �مل�شمون يف �ملوجود�ت �ملرهونة ببيعها �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض 

�لذين لهم  �لثالثة  �ملانحني و�لأطر�ف  �لدول حلماية  �لتي تفر�شها  �لإجر�ء�ت  �تباع  با�شتخد�مها دون 

، ي�شبح من �ل�رشوري حتديد تاأثري هذ� �لت�رشف على حقوق �ملانح  حقوق يف هذه �ملوجود�ت. ومن ثمَّ

وعلى حقوق �ملنقول �إليه �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرخ�ض لـه. وتن�ض بع�ض �لدول على بطالن هذ� �لبيع. وتن�ض 

دول �أخرى على �أنه �إذ� كان �ملنقول �إليه �أو �مل�شتاأجر �أو �ملرخ�ض له يت�رشف بح�شن نية، فاإنه �شوف يحتاز 

نف�ض �حلقوق كما لو كان �لبيع قد مت وفقا للقو�عد �لتي حتكم �لت�رشف خارج نطاق �لق�شاء. وهذ� هو 

�لنهج �لذي يو�شي به �لدليل )�نظر �لتو�شية 163(. �أما فيما يتعلّق باملانح وغريه من �لد�ئنني �مل�شمونني، 
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ففي حالة متكنهم من �إثبات �أن عدم �تباع �لأحكام �لإلز�مية �لتي حتكم �لت�رشف خارج نطاق �لق�شاء 

قد �أدى �إىل �مل�شا�ض بحقوقهم، تن�ض معظم �لدول على عدم بطالن �لبيع، ولكنها جتيز للمانح �أو لغريه 

من �لأطر�ف �حل�شول على تعوي�شات عن �لأ�رش�ر من �لد�ئن �ملنفذ )�نظر �لتو�شية 136(. ولكن عادة 

لة من  ما ل يكون �ملبلغ �لعائد من �لت�رشف غري �ملمتثل لالإجر�ء�ت �ملفرو�شة �أقل من �لعائد�ت �ملح�شّ

�لت�رشف �ملمتثل لهذه �لإجر�ء�ت، بل قد يكون �أكرث منها. ويف هذه �حلالة، بالطبع، لن يلحق �ملانح ول 

�لأطر�ف �لثالثة �أي �رشر.

)ج( �ل�شفة �لنهائية للبيع

81- حيثما يحدث �لإنفاذ ق�شائيا، يوّفر قانون �آخر يف �لدولة �لقو�عد �لتي حتكم �حلالت �لتي ميكن 

�أي�شا �شمن قو�نينها �خلا�شة باملعامالت  فيها �أن يعاد �لنظر يف �لبيع �لق�شائي. وتوّفر بع�ض �لدول 

�أن �لبيع  �مل�شمونة قو�عد مف�شلة للت�شدي لهذه �مل�شاألة نف�شها. وتن�ض �لدول يف قو�نينها عادة على 

يكون ذ� �شفة نهائية عقب �لإنفاذ غري �لق�شائي. وهذ� يعني �أنه، فور حدوث �لبيع �أو �لقبول على �شبيل 

�لوفاء، وفقا لإجر�ء�ت �لإنفاذ �لو�جبة، ل ميكن عادة �أن يعاد �لنظر يف �لبيع. ويكون �لبيع نهائيا ما 

مل يت�شن �إثبات وجود �حتيال �أو �شوء نية �أو تو�طوؤ بني �لبائع و�مل�شرتي �أو بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. 

6-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت

82- �إذ� باع �ملانح �ملوجود�ت �ملرهونة قبل �لإنفاذ، حتل عائد�ت هذ� �لبيع حمل �ملوجود�ت �ملرهونة 

)�نظر �لتو�شية 80، �لفقرة �لفرعية )�أ((. ولذلك، ين�ض �لعديد من �لدول على �أن �حلق �ل�شماين يف 

تن�ض  �أنها ل  فاإما  �لأخرى،  �لدول  �أّما  فيها.  �لت�رّشف  �إىل عائد�ت  تلقائيا  ينتقل  �ملرهونة  �ملوجود�ت 

على ذلك، �أو �أنها تن�ض على عدم �نتقال �حلق �إىل �لعائد�ت �إل يف حالة عدم ��شتمر�ره يف �ملوجود�ت 

�شتكون  �لتي  �لعائد�ت  �رش�حة  �ل�شماين  �لتفاق  يبني  باأن  تق�شي  �أو  فيها،  �لت�رشف  عقب  �ملرهونة 

م�شمولة باحلق �ل�شماين. ويو�شي �لدليل باأن يكون للد�ئنني �مل�شمونني دوما �حلق يف �ملطالبة بحقهم 

�ل�شماين يف عائد�ت �ملوجود�ت �ملرهونة وعائد�ت �لعائد�ت )�نظر �لتو�شيات 19 و39 و40(. و�إ�شافة 

�إىل ذلك، وعلى خالف ت�رشيعات �لعديد من �لدول �لتي تق�رش مفهوم �لعائد�ت على �ملوجود�ت �لبديلة، 

يعترب �لدليل �أّن �لعائد�ت ت�شمل �أي �شيء يُجنى من �ملوجود�ت �ملرهونة، �شو�ء كان ذلك يف �شكل عائد�ت 

ت�رشف من جانب �ملانح �أو يف �شكل ثمار طبيعية ومدنية �أو �إير�د�ت تدّرها هذه �ملوجود�ت )�نظر �لف�شل 

�لثاين �ملتعلق باإن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 78-72(.

83- وعموما ل ت�شّن �لدول قو�عد م�شتقلة حتكم �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �لعائد�ت. ومعنى هذ� 

�أّن �لإنفاذ على �لعائد�ت يتبع �أي نوع من �لإجر�ء�ت يلزم لإنفاذ �حلق �ل�شماين على نوع �ملوجود�ت 

�لذي متّثله �لعائد�ت )كاملوجود�ت �مللمو�شة �أو �مل�شتحقات �أو �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول �أو حقوق تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف(. و�شين�شاأ �لكثري من �لبلبلة �إذ� كان بو�شع بع�ض �لد�ئنني �مل�شمونني 

�إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �لعائد�ت وفقا للقو�عد �لتي حتكم �لإنفاذ على نوع �ملوجود�ت �لذي متثله 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية يف حني يتعنّي على �لد�ئنني �مل�شمونني �لآخرين �ل�شاعني �إىل �إنفاذ حقوق 

�شمانية على تلك �لعائد�ت بو�شفها موجود�ت مرهونة �أ�شلية �أن يتبعو� قو�عد تُطّبق على ذلك �لنوع 

من �ملوجود�ت حتديد�. فعلى �شبيل �ملثال، عندما تكون �مل�شتحقات عائد�ت تولدت عن بيع موجود�ت 

ملمو�شة، فاإن من غري �لعملي �أن تن�ض �لت�رشيعات على �أن �لد�ئن �لذي �أخذ حقا �شمانيا يف �مل�شتحقات 
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ب�شفتها موجود�ت مرهونة �أ�شلية يجب عليه �أن يتبع قو�عد �لإنفاذ �لتي حتكم �مل�شتحقات، لكن يجوز 

للد�ئن �لذي �أخذ حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �أن ينفذ حقوقه يف �لعائد�ت وفقا لقو�عد �لإنفاذ 

�لتي حتكم �ملوجود�ت �مللمو�شة.

قد  يكون  �لعائد�ت،  على  �لتطبيق  و�جبة  خا�شة  �إنفاذ  بقو�عد  �لتو�شية  عن  �لدليل  84- وباإحجام 

�أو�شى �شمنا باأن تُطّبق قو�عد �لإنفاذ �لعامة �أي�شا على �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �لعائد�ت. وهذ� 

يعني ب�شورة خا�شة �أنه �إذ� كانت �لعائد�ت موجود�ت ملمو�شة �نطبقت عليها قو�عد �لإنفاذ �لتي حتكم 

�ملوجود�ت �مللمو�شة. �أما �إذ� كانت �لعائد�ت م�شتحقات �أو �أي موجود�ت �أخرى حمددة كاملذكورة يف �لباب 

�أدناه، �نطبقت على �لإنفاذ على �لعائد�ت تو�شيات �لدليل �لإنفاذية بح�شب نوع �ملوجود�ت، �لتي  باء 

حتكم �حلقوق �ل�شمانية �ملاأخوذة يف تلك �لأنو�ع من �ملوجود�ت باعتبارها موجود�ت مرهونة �أ�شلية.

7-  �لتد�خل بني نظم �لإنفاذ �خلا�شة باملمتلكات �ملنقولة وغري �ملنقولة

�أو غري منقولة، مع  �أنها منقولة  �مللمو�شة على  �ملوجود�ت  تو�شيف  �لوقت  يتغرّي مبرور  ما  85- كثري� 

حتّول �ملوجود�ت �ملنقولة �إىل ممتلكات غري منقولة. فعلى �شبيل �ملثال، قد ت�شبح مو�د �لبناء مدجمة 

متاما يف مبنى �أو قد تزرع �ل�شجري�ت و�لأ�شجار و�لبذور وي�شتخدم �ل�شماد يف �لرتبة فتتحول بذلك �إىل 

ممتلكات غري منقولة. وقد تكون �ملوجود�ت �ملنقولة ملحقات يف بع�ض �لأحيان وغري مدجمة دجماً كاماًل 

يف �ملمتلكات غري �ملنقولة. ومن �لأمثلة على ذلك �مل�شعد و�لفرن و�خلز�نة �ملن�شدية �مللحقة وخز�نة 

�لعر�ض �لزجاجية �مللحقة. ويف كل هذه �حلالت، قد ي�شبح �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة نافذ� 

�أي�شا �حلالة  تن�شاأ  وقد  فيها.  �لإدماج  �أو  �ملنقولة  باملمتلكات غري  �لإحلاق  قبل  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه 

�لعك�شية. فقد ي�شعى د�ئن �إىل �حل�شول على حق �شماين يف موجود�ت تكون يف ذلك �حلني غري منقولة، 

ولكّن ماآلها �أن ت�شبح منقولة. وقد ين�شاأ هذ� �لو�شع، على �شبيل �ملثال، فيما يتعلق باملحا�شيل، ومنتجات 

�ملناجم و�ملحاجر، و�ملنتجات �لهيدروكربونية.

86- وقد �شنَّت �لدول قو�عد عديدة خمتلفة حتكم هذه �حلالت �ملختلفة. و�أحد �ل�شو�غل �لرئي�شية هو 

�إقر�ر حقوق �لد�ئنني �لذين ي�شعون �إىل �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة حيثما تكون هناك 

�إمكانية لأن تتد�خل نظم �لإنفاذ �خلا�شة باملمتلكات غري �ملنقولة مع نظم �لإنفاذ �خلا�شة باملمتلكات 

�ملنقولة. وغالبا ما تعتمد نظم �لإنفاذ هذه على �لتو�شيف �ملعطى للموجود�ت �ملعنية. وهكذ�، على �شبيل 

�ملثال، جتيز دول عديدة �إن�شاء �حلق �ل�شماين مبوجب قو�نني �ملعامالت �مل�شمونة يف �ملوجود�ت �ملنقولة 

�لتي ماآلها �أن ت�شبح منقولة و�إن كانت ل تز�ل جزء� من ممتلكات غري منقولة. ويف هذه �حلالت، يتاأجل 

نفاذ �حلق �ل�شماين حتى فيما بني �لطرفني �إىل �أن يتم �لف�شل. فال ميكن �إنفاذ �حلق �ل�شماين ما مل 

ت�شبح �ملوجود�ت منقولة. و�لعك�ض بالعك�ض، فال ميكن �إنفاذ رهن ملمتلكات غري منقولة على موجود�ت 

�أ�شبحت منقولة. ورغم �أّن �لدليل ل يقّدم �أي تو�شية حمددة ب�شاأن هذه �مل�شاألة، فالأّن نظام �لإنفاذ �لذي 

ينطبق  لن  �شكل موجود�ت منقولة م�شتقلة،  توجد يف  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  �أن  �شلفا  به يفرت�ض  يو�شي 

نظام �لإنفاذ �خلا�ض باملمتلكات غري �ملنقولة على �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف موجود�ت منقولة ُف�شلت عن 

ممتلكات غري منقولة.

87- وتن�شاأ م�شائل �إنفاذية �أ�شعب عندما تكون �ملوجود�ت �مللمو�شة ملحقة مبمتلكات غري منقولة �أو 

مدجمة فيها. ومييز �لعديد من �لدول فيما بني مو�د �لبناء، و�ملوجود�ت �ملنقولة �لأخرى �لتي تفقد 
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هويتها عندما تدمج يف ممتلكات غري منقولة )كالأ�شمدة �أو �لبذور(، و�مللحقات �لتي حتتفظ بهويتها 

كموجود�ت منقولة. وتن�ض ت�رشيعات بع�ض �لدول على �أّن �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �ملنقولة 

�لتي تفقد هويتها ل ميكن �حلفاظ عليها ما مل جُتعل نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل يف �شجل 

�ملمتلكات غري �ملنقولة، �أّما �حلقوق �ل�شمانية يف �مللحقات �لتي ت�شبح نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

قبل �لإحلاق فتحتفظ بنفاذها دون ت�شجيل �آخر. ويف هذه �لدول، يخ�شع �لإنفاذ يف �لنوع �لأول من 

�ملوجود�ت د�ئما للقو�عد �ملتعلقة باإنفاذ �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة. ويف �ملقابل، فيما يتعلق 

فح�شب  تنّظم  ل  خا�شة  قو�عد  عادة  �لدول  هذه  ت�شرتع  ملحقات،  ت�شبح  �لتي  �ملنقولة  باملوجود�ت 

م �أي�شا حفظ حقوق �لد�ئنني �لذين لهم حقوق يف �ملمتلكات غري  حفظ حقوق �لد�ئن �مل�شمون بل تنظِّ

�ملنقولة.

88- ويتبع �لدليل �لنمط �لعام �لذي �عتمده �لعديد من �لدول حل�شم �لنـز�عات بني �لد�ئنني �مل�شمونني 

و�ملطالبني �ملناف�شني ذوي �حلقوق �ملتنازعة يف �مللحقات. فعندما تفقد �ملوجود�ت �مللمو�شة هويتها من 

خالل دجمها يف ممتلكات غري منقولة، ي�شقط �أي حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة. ولكن عندما يتحول 

�ملوجود �ملرهون �إىل ملحق، ي�شتمر �حلق �ل�شماين يف ذلك �ملوجود ويحتفظ تلقائيا بنفاذه جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة. وميكن للد�ئن �مل�شمون �أي�شا �أن يكفل �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيل �حلق �ل�شماين يف 

�شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شيتني 38 و43(. ومن ثّم تتوقف حقوق �لد�ئن �مل�شمون �لإنفاذية 

يف �مللحق، و�إز�ء �لد�ئنني �مل�شمونني �لذين قد تكون لهم حقوق �شمانية يف �ملمتلكات غري �ملنقولة، على 

�لأولوية �لن�شبية للحقوق �ملتنازعة )�نظر �لتو�شيتني 87 و88(. و�إذ� كانت �لأولوية للد�ئن �مل�شمون ذي 

�حلق يف �مللحق، جاز لـه ف�شل هذه �ملوجود�ت و�إنفاذ حقه �ل�شماين بو�شفه حقا �شمانيا يف موجود�ت 

منقولة. ولكّن حق �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ يكون يف هذه �حلالة مرهونا بحق د�ئن م�شمون �آخر �أو طرف 

�آخر ذي م�شلحة تكون مرتبة �أولويته �أدنى من �أولوية �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ يف �أن يدفع قيمة �مللحق 

ويحول بذلك دون ف�شله. ولكن �إذ� كان ف�شل �مللحق مبمتلكات غري منقولة )كف�شل م�شعد عن مبنى( 

يُلحق �رشر� باملمتلكات غري �ملنقولة بطريقة �أخرى غري جمرد خف�ض قيمتها، كان على �لد�ئن �مل�شمون 

�ملنِفذ �أن يعوِّ�ض �لأ�شخا�ض �لذين لهم حقوق يف هذه �ملمتلكات غري �ملنقولة. و�إذ� كانت �لأولوية لد�ئن 

�إل  �إنفاذ حقوقه  لـه حق �شماين يف �ملمتلكات غري �ملنقولة، ل يكون با�شتطاعة �لد�ئن �مل�شمون  �آخر 

�أن يكون قد �حتفظ بالنفاذ  مبوجب �لنظام �لذي يحكم �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة، �رشيطة 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة عن طريق �لت�شجيل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شية 164، �لفقرة 

�لفرعية )�أ(، و�لتو�شية 165(.

89- ويزد�د تعّقد �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �مللحقات باملمتلكات غري �ملنقولة يف �حلالت �لتي يكون 

فيها �لد�ئن �مل�شمون قد �أخذ رهنا يف �ملمتلكات غري �ملنقولة وحقا �شمانيا يف �ملوجود �ملنقول �لذي 

�أ�شبح ملحقا باملمتلكات غري �ملنقولة. ويتيح معظم �لدول للد�ئن يف هذه �حلالت �إنفاذ �ل�شمان بطر�ئق 

�شتى. فيجوز للد�ئن �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مللحق وحده و�إنفاذ �لرهن على بقية �ملمتلكات غري �ملنقولة 

�إنفاذ �لرهن على �ملمتلكات �ملرهونة برمتها، مبا فيها  �أي�شا. ويجوز للد�ئن �مل�شمون، بدل من ذلك، 

�مللحق. ويجب يف �حلالة �لأوىل �أن تكون للد�ئن �مل�شمون �أولوية على جميع �حلقوق يف �ملمتلكات غري 

�ملنقولة )�نظر �لتو�شية 165(. �أما يف �حلالة �لثانية فتتقرر حقوق �لد�ئن مبوجب نظام �لأولوية �لذي 

يحكم �ملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شية 164، �لفقرة �لفرعية )ب((.
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 8-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحق مبوجود�ت منقولة

�أو يف كتلة �أو منتج

90- ماآل �لعديد من �أنو�ع �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي ين�شاأ فيها حق �شماين هو �إما �إحلاقها مبوجود�ت 

�أو مزجها مع موجود�ت ملمو�شة �أخرى يف كتلة. وتعالج  �إىل منتج  �أو حتويلها �شناعيا  �أخرى  ملمو�شة 

ت�رشيعات بع�ض �لدول �حلقوق �ل�شمانية يف هذه �حلالت بتقرير ما �إذ� كانت ملكية �مللحق �أو �ملنتج 

�مل�شنوع �أو �لكتلة قد �نتقلت �إىل مالك �ملوجود�ت �مللمو�شة �لأخرى. فاإذ� �نتقلت ملكية �ملوجود �ملرهون، 

على �شبيل �ملثال، �إىل مالك �ملوجود�ت �مللمو�شة �لأخرى �لتي �أحُلق �أو ُمزج بها �ملوجود �ملرهون، �شقط 

�حلق �ل�شماين يف �ملوجود �ملرهون. وجتيز دول �أخرى ��شتمر�ر نفاذ �حلقوق �ل�شمانية جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي �أ�شبحت ملحقات �أو منتجات م�شّنعة �أو موجود�ت ممزوجة، ب�رشف 

�لنظر عما �إذ� كانت �مللكية تتغري نتيجة �لإحلاق �أو �ملزج. وهذ� هو �لنهج �لذي يعتمده �لدليل )�نظر 

�لتو�شيات 41-44(. وعندما جتيز �لدول ��شتمر�ر نفاذ �حلق �ل�شماين عقب �لإحلاق �أو �ملزج فاإنها عادة 

ما تطّبق �لقو�عد �لعامة �أي�شا على �لإنفاذ �إز�ء هذ� �لنوع من �ملمتلكات. و�إذ� كان �لإحلاق �أو �ملزج يتعلق 

مبوجود�ت ملمو�شة، كمحّركات �ل�شيار�ت و�ملنتجات �مل�شنوعة من �لألياف �لزجاجية و�ملخزون �ملمزوج 

من �ملالب�ض و�حلبوب يف �شومعة و�لزيت يف �شهريج، فاإن �لإنفاذ يتبع �لنظام �لذي يحكم �ملوجود�ت 

�مللمو�شة. و�إذ� كان �ملزج ي�شمل موجود�ت غري ملمو�شة كامل�شتحقات �أو �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب، فاإن 

�لإنفاذ يتبع �لنظام �لعام �لذي يحكم هذه �لأنو�ع من �ملوجود�ت. و�لفرت��ض، �لذي يعتمده �لدليل �أي�شا، 

هو �أنه �شتن�شاأ بلبلة ل د�عي لها لو ��شرُتع نظام �إنفاذ غري نظام �لإنفاذ �ملنطبق عموما على هذه �لأنو�ع 

من �ملوجود�ت.

91- وفيما يتعلق باإنفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحق مبوجود�ت منقولة، تعتمد معظم �لدول قو�عد مماثلة 

للقو�عد �ملعمول بها يف حالة �حلق �ل�شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة. �إذ يجوز لد�ئن م�شمون 

لديه �أولوية �أدنى من �أولوية �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ �أن ي�شّدد مطالبة �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ لتنحيته؛ 

�أما �لد�ئن �مل�شمون ذو �لأولوية �لأعلى فيجوز له �أن يتوىل عملية �لإنفاذ، ويكون �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ 

م�شوؤول عن دفع تعوي�شات عن �أية �أ�رش�ر تنجم عن عملية ف�شل �مللحق عد� تدين �لقيمة بفعل هذ� 

�ل�شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة و�حلق  �لف�شل. لكن هناك فارقا و�حد� بني معاملة �حلق 

�ل�شماين يف ملحق مبوجود�ت منقولة. ففي �حلالة �لأوىل )�مللحقات مبمتلكات غري منقولة(، يجب �أن 

يحظى �لد�ئن �مل�شمون بالأولوية على �حلقوق �ملناف�شة يف �ملوجود�ت غري �ملنقولة لإنفاذ حقه �ل�شماين 

يف �مللحق )�نظر �لتو�شية 165(. �أما يف �حلالة �لثانية )�مللحقات مبوجود�ت منقولة(، فيجوز �أن يحدث 

�لإنفاذ ب�رشف �لنظر عن مركز �لأولوية �لن�شبي للد�ئن �ملنفذ )�نظر �لتو�شية 166(.

92- ويف حالة �ملنتجات �أو �لكتل، ميكن �أن يكون لأكرث من د�ئن م�شمون و�حد حقوق يف �ملنتج �لنهائي 

و�ملوجود�ت �ملكونة لـه. و�إذ� �أمكن تق�شيم �ملوجود�ت �ملرهونة �إىل �أجز�ء، كما يف حالة �لكتل، ينبغي �أن 

يكون بو�شع �لد�ئن �مل�شمون ذي �حلق �ل�شماين �لو�جب �لإنفاذ يف جزء فقط من �ملوجود�ت �أن يف�شل 

�جلزء �لذي له فيه حق �شماين ويت�رّشف فيه وفقا للقو�عد �لعامة �لتي حتكم �لإنفاذ. فعلى �شبيل �ملثال، 

�إذ� كان للد�ئن �مل�شمون حق �شماين يف ثلث �لزيت �ملوجود يف �شهريج، جاز له �إنفاذ حقه �ل�شماين 

على ذلك �لثلث من �لكتلة �ملمزوجة. و�إذ� تعّذر ف�شل �ملوجود�ت �ملرهونة، كما هو �حلال مع �ملنتجات 

د حقوق �لد�ئنني �مل�شمونني  مثل معظم �ملخزونات �مل�شنعة و�ملعد�ت، فقد يتعني بيع �ملنتج كله، وحُتدَّ
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�ملتنازعني �لذين لهم حقوق يف �لأجز�ء �لأخرى من �ملوجود�ت �ملختلطة بال�شتناد �إىل تو�شيات �لدليل 

�ملت�شلة بالأولوية )�نظر �لتو�شيات 92-90(. 

باء-  مالحظات تخ�ّض موجودات معّينة

1-  ��شتعر��ض عام

93- ميكن، نظريا، تطبيق �ملبادئ �لأ�شا�شية �لتي حتكم �إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية و�مل�شتعر�شة يف �لباب 

�ألف �أعاله، �أيا كان نوع �ملوجود�ت �ملرهونة. ومع ذلك، فهي ت�شتهدف ب�شفة �أ�شا�شية �أنو�عا معينة من 

�لقو�عد  هذه  تنطبق  ل  �ل�شبب  ولهذ�  �ل�شتهالكية.  و�ل�شلع  و�ملعد�ت  كاملخزون  �مللمو�شة،  �ملوجود�ت 

�إنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت غري �مللمو�شة، كامل�شتحقات، وحقوق �ل�شد�د على  ب�شهولة على 

�أنو�عها )كحقوق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف، �أو حق تقا�شي �لعائد�ت مبقت�شى تعّهد 

م�شتقل، �أو �حلقوق يف �ل�شد�د �لنا�شئة من �شكوك قابلة للتد�ول(، وحقوق �حليازة �لنا�شئة من م�شتند 

م �لإنفاذ بخ�شو�ض هذه �لأنو�ع من  قابل للتد�ول. ونتيجة لذلك، �شّن �لعديد من �لدول قو�عد خا�شة تنظِّ

�ملوجود�ت �ملرهونة. ومن �شمن ما ت�شمله هذه �لقو�عد �أحكام تعطي �لد�ئن �مل�شمون حق �لتح�شيل من 

�ل�شخ�ض �مللتزم مبقت�شى م�شتحق �أو �شك قابل للتد�ول، وتفر�ض على ذلك �ل�شخ�ض �أن ي�شّدد �أي مبالغ 

م�شتحقة عليه �إىل �لد�ئن �مل�شمون مبا�رشة. و�إ�شافة �إىل ذلك، ففي �لعديد من هذه �حلالت يتو�فق 

�شة و�ملمار�شات �لتجارية �لتي حتكم �حل�شابات �مل�رشفية  قانون �ملعامالت �مل�شمونة مع �لقو�نني �ملتخ�شّ

و�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول و�مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول و�لتعهد�ت �مل�شتقلة، ويقر بها جزئياً.

2-  �إنفاذ حق �شماين يف م�شتحق

94- عندما يوؤخذ حق �شماين يف م�شتحق، تكون �ملوجود�ت �ملرهونة هي حق �ملانح يف تقا�شي مدفوعات 

و�إما  ببيعه  �إما  �مل�شتحق  �إحالة  باإنفاذ  �إليه  �ملحال  مطالبة  منطقيا  �ملمكن  ومن  بامل�شتحق.  �ملدين  من 

بتح�شيل قيمته و�إما بالحتفاظ بح�شيلة �شد�ده على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون. ولكّن بيع �مل�شتحق 

قيمة  ذ�ته،  له، يف حد  ملوجود  �لقت�شادية  �لقيمة  على  للح�شول  فّعالة  وغري  مرهقة  �شيكون طريقة 

نقدية حمددة. وهذ� ما يحدو مبعظم �لدول �لتي جتيز للد�ئنني �أن ياأخذو� حقا �شمانيا يف �مل�شتحقات 

وغريها من �ملطالبات �إىل متكني �ملحال �إليه من حت�شيل �ملدفوعات مبا�رشة من �ملدين بامل�شتحق مبجرد 

�أن ي�شبح �ملحيل مق�رّش�. وهناك �شاغالن رئي�شيان، �أولهما �أّن �ملحيل يعلم �أّن �ملحال �إليه يقوم بالإنفاذ 

)�إما بعد �لتق�شري، و�إما، بالتفاق مع �ملحيل، قبل �لتق�شري(؛ وثانيهما �أّن �ملدين بامل�شتحق يعلم �أّن عليه 

�أن ي�شّدد عقب ذلك �إىل �ملحال �إليه.

�ل�شاد�ض �ملتعلّق بحقوق �لطرفني يف �لتفاق �ل�شماين و�لتز�ماتهما، يناق�ض �لدليل  95- ويف �لف�شل 

�لعالقة بني �ملحيل و�ملحال �إليه و�ملدين بامل�شتحق. وت�شمل �مل�شائل �ملتناولة باملناق�شة، على �شبيل �ملثال، 

حق �ملحال �إليه يف �إبالغ �ملدين بامل�شتحق باأن ي�شدد مبا�رشة �إىل �ملحال �إليه عقب تق�شري �ملحيل )�نظر 

بحقوق  �ملتعلق  منه  �ل�شابع  �لف�شل  �أي�شا، يف  �لدليل  عليه  ين�ض  ما  بني  ومن  �لتو�شيات 116-114(. 

�لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها، حماية �ملدين بامل�شتحق من �ل�شطر�ر �إىل �ل�شد�د مرتني مبوجب 

�لإ�شعار وتعليمات �ل�شد�د �ملوجهني من �ملحال �إليه �أو �ملحيل )�نظر �لتو�شيات 123-117(.
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�إليه هو جمرد  للمحال  �لرئي�شي  �لإنفاذي  �أّن �حلق  �إىل  �لدول موقفا يذهب  �لعديد من  96- ويتخذ 

حت�شيل قيمة �مل�شتحق. وعلى �فرت��ض �أّن �ملحال �إليه قد �تبع �خلطو�ت �ملطلوبة جلعل حقوقه نافذة 

ليخفِّ�ض  �ملدفوعات  هذه  وي�شتخدم ح�شيلة  فح�شب  مدفوعات  ل  �شيح�شّ فاإنه  بامل�شتحق  �ملدين  جتاه 

�أّن حقوق �ملحيل و�لأطر�ف  بقيمتها مبلغ �للتز�م �مل�شتحق على �ملحيل. و�لأ�شا�ض �ملنطقي لذلك هو 

�مل�شمون.  �للتز�م  ��شتخد�ما عاديا يف خف�ض مبلغ  ل  �ملح�شّ �ملبلغ  ��شتخد�م  �شتُحمى مبح�ض  �لثالثة 

و�ت�شاقا مع �لنهج �لذي تتبعه هذه �لدول، يو�شي �لدليل بعدم �رشورة �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية لتحقيق 

�لإنفاذ )�نظر �لتو�شية 168(.

97- ومع ذلك، قد توجد حالت يكون فيها �ملحال �إليه ر�غبا يف حيازة كّل �لقيمة �حلالية للم�شتحق 

�إليه بالتايل،  �أ�شهر. وقد يقوم �ملحال  �لذي قد يكون موّزعا على �أق�شاط م�شتحقة �لدفع خالل عدة 

ل �حل�شاب، ببيع �مل�شتحق �أو نقله �إىل �شخ�ض ثالث. وحلماية  بعد �إ�شعار �ملدين بامل�شتحق باأنه �شيح�شِّ

حقوق �ملحيل يف هذه �حلالت، تن�ض ت�رشيعات دول عديدة على عدم جو�ز �حتفاظ �ملحال �إليه باأي 

زيادة فوق �ملبلغ �لذي يدين به �ملحيل مبوجب �لتز�مه �مل�شمون، وهو موقف يعتمده �لدليل ل فيما 

يتعلق بهذه �لت�رّشفات يف �مل�شتحقات فح�شب بل �أي�شا فيما يتعلق بالتح�شيل �ملعتاد للم�شتحقات )�نظر 

�لتو�شية 116، �لفقرة �لفرعية )ب((. و�إ�شافة �إىل ذلك، ومبا يت�شق مع �ملبادئ �لعامة �لو�جبة �لتطبيق 

على �لإنفاذ، يجب �أن يعمل �ملحال �إليه بح�شن نية وبطريقة معقولة جتاريا لدى �لت�رّشف يف �مل�شتحق 

)�نظر �لتو�شية 131(.

98- ويف بع�ض �حلالت، �شيكون �مل�شتحق نف�شه م�شمونا بحق �آخر ما من �حلقوق �ل�شخ�شية �أو حقوق 

�مللكية، مثل �ل�شمان �ل�شخ�شي من طرف ثالث �أو �حلق �ل�شماين يف موجود�ت منقولة مملوكة للمدين 

�إنفاذ هذه �حلقوق �لأخرى  �إليه حقا تلقائيا يف  �أن للمحال  �لدول على  بامل�شتحق. وين�ض �لعديد من 

�إذ� ق�رّش �ملدين بامل�شتحق يف �شد�د �مل�شتحق عند ��شتحقاق �شد�ده. وهذه نتيجة عادية للحق �ل�شماين 

�لطرف  �ل�شد�د من جانب  �لتز�م  ب�شاأن �شمانات  تو�شية مماثلة  �لدليل  ويعتمد  �لأ�شل(.  يتبع  )�لفرع 

�لثالث �ملدين. فيجوز للد�ئن �مل�شمون �أن ينِفذ هذه �ل�شمانات طبقا للقانون �لو�جب تطبيقه يف �لعادة 

�لتو�شية 169(. ويف معظم  )�نظر  �ملوجود�ت  �لنوع من  �أو ذلك  �ل�شمانات  �لنوع من  �إنفاذ ذلك  على 

�أو ت�شمن حقوق  �لتي تكفل  �مللكية  �ل�شخ�شية وحقوق  �أي�شا على �حلقوق  �لدول، ينطبق �ملبد�أ نف�شه 

�ل�شد�د �لأخرى، مثل �حلق يف تقا�شي عائد�ت مبوجب تعهد م�شتقل. ويو�شي �لدليل بهذ� �لنهج �أي�شا 

)�نظر �لتو�شية 25(. 

3-  �لإنفاذ يف حالة �لنقل �لتام للم�شتحق

99- ينطبق �لدليل على �لنقل �لتام للم�شتحقات وللحقوق �ل�شمانية يف �مل�شتحقات )�نظر �لتو�شية 3(. 

بيد �أنه، يف �لنقل �لتام، يكون �ملحيل قد نقل بوجه عام كل حقوقه يف �مل�شتحق. وعليه ل يكون للناقل 

�أي حق م�شتمر يف �مل�شتحق ول م�شلحة يف طريقة حت�شيل �مل�شتحق �أو �لت�رشف فيه ب�شكل �آخر. وبناء 

عليه، فاإن �ل�شو�غل �لتي يتناولها هذ� �لف�شل �ملتعلق بالإنفاذ ل تت�شل بالنقل �لتام للم�شتحق �إّل عندما 

يكون للمحال �إليه حق رجوع ما على �ملحيل لعدم حت�شيل �مل�شتحقات. �أي �أّن �ملحيل لن تكون له م�شلحة 

يف طريقة حت�شيل �مل�شتحقات �أو �لت�رّشف فيها ب�شكل �آخر ما مل يكن هناك �حتمال باأن ي�شبح م�شوؤول 

يف نهاية �ملطاف جتاه �ملحال �إليه )�نظر �لتو�شية 167(.
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ين�شاأ  تام  نقل  كانت مو�شع  �لتي  �مل�شتحقات  لعدم حت�شيل  �ملحيل  �لرجوع على  100- و�حلق يف 

عادة عندما يكون �ملحيل قد كفل، كليا �أو جزئيا، �شد�د �ملدين بامل�شتحقات قيمة هذه �مل�شتحقات. 

وقد ين�شاأ حق �لرجوع �أي�شا من ترتيبات �أخرى معادلة وظيفيا، كاأن )�أ( يو�فق �ملحيل على �إعادة 

�رش�ء �مل�شتحق �ملباع �إىل �ملحال �إليه �إذ� تخلف �ملدين بامل�شتحق عن �ل�شد�د؛ �أو )ب( ل يو�فق �ملحيل 

�شوى على �شد�د �أي عجز ين�شاأ بني �شعر �ل�رش�ء يف بيع �مل�شتحقات باجلملة و�لتح�شيل �لفعلي لتلك 

�مل�شتحقات.

101- ورمبا كانت هناك �أ�شباب عديدة جتعل �ملدين بامل�شتحق ل يوؤدي �لتز�مه عندما ي�شبح �للتز�م 

م�شتحق �لأد�ء. فعلى �شبيل �ملثال، قد يرف�ض �ملدين بامل�شتحق �شد�د قيمة موجود�ت ملمو�شة �أو خدمات 

ب�شبب نوعيتها �لرديئة �أو ب�شبب عدم �متثال �ملحيل للمو��شفات �لتي حّددها �ملدين للموجود�ت �لتي 

يجري بيعها �أو �خلدمات �لتي يجري تقدميها. ورغم ذلك، ل تعترب عادة حالت رف�ض �لدفع هذه �أمثلة 

على عدم �لتح�شيل من �شاأنها �أن توؤدي �إىل �لرجوع على �ملحيل لعدم �لتح�شيل. و�لرجوع على �لعميل 

عن  �لناجم  �لرجوع  �إىل  فقط  ي�شري  �ملقام،  هذ�  �مل�شطلح يف  هذ�  ��شتخد�م  بح�شب  �لتح�شيل،  لعدم 

تخلّف �ملدين بامل�شتحق عن �ل�شد�د لأ�شباب �ئتمانية )�أي عجزه �ملايل عن �ل�شد�د(. ويف حالت �لتخلف 

عن �ل�شد�د لأ�شباب �ئتمانية ويكون للمحال �إليه حق �لرجوع على �ملحيل، ينطبق �ملعيار �لعام �لإلز�مي 

لل�شلوك يف �شياق �لإنفاذ )�نظر �لتو�شيتني 131 و132( و�لقو�عد �لعادية لتح�شيل �مل�شتحقات و�إنفاذ 

�حلق �ل�شماين )�نظر �لتو�شية 167(.

4- �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �شك قابل للتد�ول

102- من �ملمكن يف �لعديد من �لدول �حل�شول على حق �شماين يف �شك قابل للتد�ول، �شو�ء كان 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يتحقق باحتياز �ل�شك �أو بت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام 

)�نظر �لتو�شيتني 32 و37(. وب�شورة عامة، حتى يف حالة وجود حق �شماين يف �ل�شك، حتيل �لدول �إىل 

�لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول )وهو م�شطلح قد يكون �أو�شع نطاقا من م�شطلح "قانون 

�ل�شكوك �لقابلة للتد�ول"؛ �نظر �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري، �لفقرة 19( يف تقرير حقوق 

بحقوق  يطالبون  �لذين  �لأ�شخا�ض  من  وغريهم  للتد�ول  �لقابل  �ل�شك  �مللتزمني مبقت�شى  �لأ�شخا�ض 

يف �ل�شك �لقابل للتد�ول )�نظر �لتو�شية 124 و�لف�شل �ل�شابع �ملتعلّق بحقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة 

و�لتز�ماتها، �لفقر�ت 27-31(. وميكن �أن ت�شمل هذه �حلقوق، على �شبيل �ملثال: )�أ( حق �ل�شخ�ض �مللتزم 

مبقت�شى �ل�شك �لقابل للتد�ول يف رف�ض �ل�شد�د لأي �شخ�ض ما مل يكن حامال لذلك �ل�شك �أو �شخ�شا 

�آخر يحق له �إنفاذ �ل�شك مبوجب �لقانون �لذي يحكم �ل�شكوك �لقابلة للتد�ول؛ و)ب( حق �ل�شخ�ض 

�مللتزم مبقت�شى �ل�شك يف �إثارة دفوع معّينة جتاه ذلك �للتز�م.

103- وعندما يوؤخذ �شمان يف �شك قابل للتد�ول، ي�شبح �لد�ئنون �مل�شمونون يف �لعادة حائزين لهذ� 

�ل�شك. وي�شمح �لعديد من �لدول للد�ئن �مل�شمون، عند تق�شري �ملانح، �أن يُنفذ حقه �ل�شماين بتح�شيل 

�أو حتى  لل�شد�د،  �إبر�زه  �ملثال،  �شبيل  ذلك، على  ي�شمل  وقد  �أخرى.  بطريقة  �إنفاذه  �أو  �ل�شك  قيمة 

بيعه لطرف ثالث و��شتخد�م �لعائد�ت ل�شد�د �لتز�م �ملانح �إذ� حدث �لتق�شري قبل موعد �ل�شتحقاق. 

ومرّبر ذلك هو �أّن قابلية �ل�شك للتد�ول تت�رّشر �إذ� �أُلزم �لد�ئن �مل�شمون بالقيام بالإجر�ء�ت �ل�شكلية 

�ملطلوبة ملمار�شة �إما �لتدبري �لنت�شايف �ملتمثل يف �لبيع على �شبيل �لت�رشف و�إما �أخذ �ل�شك على 

�شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون. ومتا�شيا مع هذه �ملمار�شات، ل يو�شي �لدليل بفر�ض �أي �إجر�ء�ت 
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�شكلية �أخرى لحقة للتق�شري على �لد�ئنني �مل�شمونني �لذين ينِفذون حقوقا يف �شكوك قابلة للتد�ول 

)�نظر �لتو�شية 170(.

104- ومثلما هو �حلال مع �مل�شتحقات، ميكن �أن يكون �ل�شك �لقابل للتد�ول م�شمونا يف حد ذ�ته بحق 

�آخر من �حلقوق �ل�شخ�شية �أو حقوق �مللكية. وين�ض �لعديد من �لدول على �أن للد�ئن �مل�شمون حقا 

تلقائيا يف �إنفاذ هذه �حلقوق �لأخرى يف حال تخلّف �ل�شخ�ض �مللتزم مبقت�شى �ل�شك �لقابل للتد�ول 

عن �ل�شد�د عند �إبر�ز �ل�شك. ويو�شي �لدليل باتباع هذ� �لنهج �إز�ء �إنفاذ �حلقوق �ل�شخ�شية �أو حقوق 

�مللكية �ملتعلقة ب�شد�د �شك قابل للتد�ول )�نظر �لتو�شية 171(.

 5-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة 

يف ح�شاب م�رشفـي

105- تتوخى ت�رشيعات �لعديد من �لدول �إمكانية �إن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف 

ح�شاب م�رشيف. ففي �تفاق �حل�شاب �مل�رشيف، يعترب �مل�رشف عادة مدينا للمودع وملزما باأن يدفع لـه 

عند �لطلب كل �ملبلغ �ملودع �أو جزء� منه. ولأّن قانون �لأعمال �مل�رشفية مرتبط �رتباطا وثيقا مبمار�شات 

جتارية متطورة للغاية، يو�شي �لدليل بالإحالة �إىل قانون �لأعمال �مل�رشفية، كما ين�ض على �شمانات 

�إ�شافية للم�شارف �لتي يحتمل �أن يكون �ملودعون لديها قد منحو� حقوقا �شمانية يف حقوقهم يف تقا�شي 

�لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف )�نظر �لتو�شيات 32 و49 و103 و104 و125 و126(. فهو يو�شي، 

على �شبيل �ملثال، باأنه حتى �إذ� كان �ملوِدع قد �أبرم �تفاقا �شمانيا مع د�ئن، فاإن �مل�رشف �لوديع: )�أ( تكون 

لـه نف�ض �حلقوق و�للتز�مات يف عالقته مع �ملوِدع؛ )ب( وتكون لـه نف�ض �حلقوق يف �ملقا�شة؛ )ج( ول 

يكون ملزما بال�شد�د لأي �شخ�ض عد� �ل�شخ�ض �مل�شيطر على �حل�شاب؛ )د( ول يكون ملزما بال�شتجابة 

لأي طلبات للح�شول على معلومات )�نظر �لتو�شيتني 125 و126(.

106- و�إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة هي حق تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف، فيجوز للد�ئن 

ل هذه �لأمو�ل �أو �أن يُنفذ بطريقة �أخرى حقه يف تقا�شيها  �مل�شمون، يف �لعديد من �لدول، �أن يح�شِّ

بعد �لتق�شري �أو حتى قبله �إذ� �تفق على ذلك مع �ملانح. ويحدث �لإنفاذ عادة باأن يقّدم �لد�ئن �مل�شمون 

�إىل �مل�رشف توجيهات بنقل �لأمو�ل �إىل ح�شابه، �أو باأن ي�شحب �ملبالغ �ملودعة يف �حل�شاب. و�لأ�شا�ض 

�ملنطقي لهذه �لقاعدة هو �أّن �ملوجود�ت �ملرهونة هي �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف �حل�شاب 

�مل�رشيف و�أّن �إلز�م �لد�ئن �مل�شمون باأن ينفذ حقه �ل�شماين ببيع �حلق يف تقا�شي �لأمو�ل �أو باأخذ ذلك 

�حلق على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون ل ياأتي بالنتائج �ملرجوة. ومتا�شيا مع هدف تعزيز �ملرونة 

و�لكفاءة يف �لإنفاذ، يو�شي �لدليل بال�شماح للد�ئنني �لذين يقومون باإنفاذ حق �شماين يف حق تقا�شي 

)�نظر  ذلك �حل�شاب  �ملودعة يف  �لأمو�ل  بتح�شيل  ذلك  يفعلو�  �أن  �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف 

�لتو�شية 173(.

107- وت�شرتط �لدول يف بع�ض �لأحيان على �لد�ئن �مل�شمون �أن يح�شل على �أمر ق�شائي قبل �إنفاذ 

�حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف. وهذ� �ل�شرت�ط مفهوم يف �حلالت 

�لتي يكون فيها �لد�ئن �مل�شمون قد ح�شل على �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة من خالل �لت�شجيل يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. و�لهدف هو حماية �مل�شارف من �ل�شطر�ر �إىل �لبت فيما يتعلق باأحقية 

ب�شبب  �ل�شماين  �حلق  بوجود  علم  على  �مل�رشف  كان  �إذ�  لكن  �لأمو�ل.  تقا�شي  �ملنفذين يف  �لد�ئنني 
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دخول �مل�رشف يف �تفاق �شيطرة مع �لد�ئن �مل�شمون ف�شيكون ��شرت�ط �لأمر �لق�شائي �إجر�ء �شكليا ل 

د�عي لـه. ولهذ� �ل�شبب يو�شي �لدليل باأنه يف حال �لدخول يف �تفاق �شيطرة ل يحتاج �لد�ئن �مل�شمون 

�أن يح�شل على �أمر ق�شائي لكي يبد�أ يف �لإنفاذ )�نظر �لتو�شية 174(. و�لعك�ض بالعك�ض، ففي حال 

عدم �لدخول يف �تفاق من هذ� �لقبيل، يو�شي �لدليل با�شرت�ط �حل�شول على �أمر ق�شائي، ما مل يو�فق 

�مل�رشف حتديد�ً على قيام �لد�ئن �مل�شمون بالتح�شيل )�نظر �لتو�شية 175(.

108- وكثري� ما يكون �لد�ئن �مل�شمون هو يف �لو�قع �مل�رشف �لوديع ذ�ته. وهنا ل يعود ثمة لزوم 

لعملية �لإنفاذ �لر�شمية �ملنطوية على �لقيام بفعل حمدد لتح�شيل �لأمو�ل و�حتيازها ل�شد�د �للتز�م 

�مل�شمون. فلدى �لتق�شري، يقوم �مل�رشف �لوديع، يف �لعادة، مت�رّشفا بو�شفه د�ئنا م�شمونا، بتنفيذ حقه 

يف �ملقا�شة، في�شتخدم �لأمو�ل �ملوجودة يف �حل�شاب ��شتخد�ما مبا�رش� ل�شد�د �للتز�م �مل�شمون حمّل 

�لتق�شري. ومتا�شيا مع هذه �ملمار�شة، يو�شي �لدليل باأّل يتاأثر �إنفاذ حق �مل�رشف �لوديع يف �ملقا�شة 

باأي حقوق �شمانية قد تكون لدى �مل�رشف يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ذلك �حل�شاب )�نظر 

�لتو�شية 125، �لفقرة �لفرعية )ب((.

 6-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل

109- ت�شمح بع�ض �لدول لالأ�شخا�ض �لذين لديهم حق �ملطالبة بال�شد�د )"�ل�شحب"( مبقت�شى تعّهد 

م�شتقل باأن مينحو� �شمانا يف حق تقا�شي عائد�ت حق �ل�شحب ذلك. ويو�شي �لدليل بجو�ز �إن�شاء حقوق 

�شمانية يف حق تقا�شي هذه �لعائد�ت، رهنا مبجموعة من �لقو�عد �لتي حتكم �للتز�مات بني �لكفيل/ 

�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى و�لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شيات 27 و48 و50(. ولأّن �لقانون 

و�ملمار�شات �لتجارية �لتي حتكم �لتعهد�ت �مل�شتقلة �شديدة �لتخ�ش�ض يو�شي �لدليل باعتماد عدد من 

د ما هو قائم من قو�نني وممار�شات )�نظر �لتو�شيات 129-127(.  �لقو�عد �لتي يق�شد بها �أن جت�شِّ

وبالتايل، عندما ين�شاأ �حلق �ل�شماين تلقائيا، على �شبيل �ملثال، ل ينبغي �أن يكون من �ل�رشوري �أن يقوم 

�ملتاأتية  �لعائد�ت  تقا�شي  �شمانيا يف حق  �مل�شمون حقا  �لد�ئن  ذ  يُنِفِ لكي  م�شتقلة  نقل  بعملية  �ملانح 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل.

110- و�ملمار�شة �لعامة �لتي تتبعها �لدول هي �ل�شماح للد�ئن �مل�شمون �لذي يكون حقه �ل�شماين هو 

ل هذه �لعائد�ت �أو يُنِفذ بطريقة �أخرى  حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل باأن يح�شِّ

حقه يف تقا�شيها بعد �لتق�شري، �أو حتى قبله يف حال �لتفاق على ذلك مع �ملانح. غري �أن �لإنفاذ ل ي�شمح 

للد�ئن �مل�شمون باأن يطالب �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �مل�شّمى بال�شد�د )�نظر �لتو�شية 27(. 

بل �إّن �لإنفاذ يحدث عادة عندما يبلّغ �لد�ئن �مل�شمون �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �شخ�شا �آخر م�شّمى 

باأّن له �حلق يف تقا�شي �أي عائد�ت تكون بخالف ذلك م�شتحقة للمانح. و�لأ�شا�ض �ملنطقي لهذ� �لنهج 

هو �أن �لكفيل/�ملُ�شدر �أو �ملُثبِّت �أو �ل�شخ�ض �لآخر �مل�شّمى ل ميكن �أن يكون ملزما جتاه �أي �شخ�ض �شوى 

�مل�شتفيد، ول يجوز �إّل للم�شتفيد �أن يطلب �شد�د �لتعّهد �مل�شتقل. ويّتبع �لدليل �ملمار�شة �ملت�شلة بالتعّهد 

�مل�شتقل، فهو يو�شي بق�رش �إنفاذ �حلق �ل�شماين على حت�شيل �لعائد�ت بعد �أن تكون قد �شّددت دون �أن 

ي�شمل حق �ل�شحب )�نظر �لتو�شية 176(.
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7-  �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود�ت ملمو�شة 

م�شمولة مب�شتند قابل للتد�ول

111- ي�شمح عدد من �لدول للمانحني باأن ين�شئو� حقا �شمانيا يف م�شتند قابل للتد�ول. ويو�شي �لدليل 

مبمار�شة مماثلة )�نظر �لتو�شية 2، �لفقرة �لفرعية )�أ(، و�لتو�شية 28(. و�مل�شتند �لقابل للتد�ول نف�شه 

�ملوجود�ت  بتلك  باملطالبة  حلامله  وي�شمح  فيه،  و�ملبّينة  بامل�شتند  �مل�شمولة  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  ميّثل 

�ملُ�شدر  �إىل  �مل�شتند  بتقدمي  �ل�شماين  �مل�شمونون حقهم  �لد�ئنون  يُنِفذ  ما  �مل�شتند. وعادة  ُم�شدر  من 

ومطالبته باملوجود�ت. ولكن قد تنطبق قو�عد خا�شة حلفظ حقوق �أ�شخا�ض معينني مبوجب �لقانون 

�لذي يحكم �مل�شتند�ت �لقابلة للتد�ول، ويحيل �لدليل �إىل ذلك �لقانون )�نظر �لتو�شية 130(.

112- ويحدث �لإنفاذ بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون عندما يقّدم �لد�ئن �مل�شمون �مل�شتند �إىل �ملُ�شدر. 

وعند هذه �لنقطة، يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على حيازة �ملوجود�ت �مللمو�شة، ويكون �إنفاذ �حلق �ل�شماين 

عندئذ خا�شعا للمبادئ �لعادية �ملو�شى بها لإنفاذ �حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شمولة 

بال�شك �لقابل للتد�ول )�نظر �لتو�شية 177(. وتبعا لالتفاق بني �لطرفني، يجوز تقدمي هذ� �مل�شتند 

�إىل �مل�شِدر �إما عند �لتق�شري، و�إما قبله باإذن من �ملانح. و�إ�شافة �إىل ذلك، ومرة �أخرى تبعا لالتفاق 

بني �لطرفني، يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يت�رّشف يف �مل�شتند عند �لتق�شري، �أو قبله باإذن من �ملانح، دون 

تقدميه �إىل �ملُ�شِدر، وذلك وفقا لتو�شية �لدليل �لعامة �ملت�شلة بالإنفاذ. ويجب �أن يتم ذلك بح�شن نية 

وباأ�شلوب معقول جتاريا و�أن ي�شتخدم �لثمن �ملقبو�ض من بيع �مل�شتند يف �لوفاء باللتز�م �مل�شمون.

جيم-  التو�سيات 177-131

الغر�ض

�لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة باإنفاذ �حلق �ل�شماين هو �لن�ض على ما يلي:

)�أ( توفري طر�ئق و��شحة وب�شيطة وناجعة لإنفاذ �حلقوق �ل�شمانية، بعد تق�شري �ملدين؛

)ب(  توفري طر�ئق ت�شتهدف تعظيم �ملبلغ �ل�شايف �لذي يُجنى من �ملوجود�ت �ملرهونة، ل�شالح �ملانح 

�أو �ملدين �أو �أي �شخ�ض �آخر يتعنّي عليه �شد�د �للتز�م �مل�شمون، و�لد�ئن �مل�شمون، و�لد�ئنني �لآخرين �لذين 

لهم حق يف �ملوجود�ت �ملرهونة؛

)ج( توفري طر�ئق ق�شائية �رشيعة، وكذلك، رهنا بتو�فر �شمانات منا�شبة، طر�ئق غري ق�شائية، من 

�أجل متكني �لد�ئن �مل�شمون من ممار�شة حقوقه.

1-  تو�سيات عامة

�ملعيار �لعام لل�شلوك يف �شياق �لإنفاذ

131- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجب على �أي �شخ�ض �أن يت�رّشف بنّية ح�شنة وبطريقة معقولة جتاريا 

لدى �إنفاذ حقوقه و�لوفاء بالتز�ماته مبقت�شى �لأحكام �ملتعلقة بالإنفاذ.
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حدود ��شتقاللية �لطرفني

132- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �ملعيار �لعام لل�شلوك �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 131 ل ميكن �لتنازل 

عنه �نفر�ديا �أو تغيريه بالتفاق يف �أي وقت.

133- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، رهنا بالتو�شية 132، يجوز للمانح ولأي �شخ�ض �آخر يتعني عليه �شد�د 

�للتز�م �مل�شمون �أو �لوفاء به باأي �شكل �آخر �أن يتنازل �نفر�ديا عن �أي حق من حقوقه مبقت�شى �لأحكام 

�ملتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يُغرّي تلك �حلقوق بالتفاق، ولكن ل يجوز له ذلك �إل بعد �لتق�شري.

134- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، رهنا بالتو�شية 132، يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يتنازل �نفر�ديا عن 

�أي حق من حقوقه مبقت�شى �لأحكام �ملتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يغري تلك �حلقوق بالتفاق.

135- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن تغيري �حلقوق بالتفاق ل يجوز �أن يوؤثِّر �شلبا يف حقوق �أي �شخ�ض 

لي�ض طرفا فيه. ويتحّمل عبء �لإثبات �أي �شخ�ض يطعن يف نفاذ ذلك �لتفاق بحجة �أنه يت�شارب مع �لتو�شية 

132 �أو 133 �أو 134.

�مل�شوؤولية

136- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �أي �شخ�ض ل يفي بالتز�ماته مبقت�شى �لأحكام �ملتعلقة بالإنفاذ يكون 

م�شوؤول عن دفع تعوي�ض عن �لأ�رش�ر �لناجمة عن عدم وفائه بتلك �للتز�مات.

�لنت�شاف �لق�شائي وغري �لق�شائي يف حال عدم �لمتثال

)كالد�ئن  م�شلحة  ذي  �آخر  �شخ�ض  �أي  �أو  �ملانح  �أو  للمدين  يحّق  �أّنه  على  �لقانون  ين�ض  �أن  137- ينبغي 

ذ �أو �أي كفيل �أو  �مل�شمون �لذي تقل مرتبته يف �لأولويه عن مرتبة �لأولوية �لتي يتمتع بها �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفِ

�أي �رشيك يف ملكية �ملوجود�ت �ملرهونة، على �شبيل �ملثال( �أن يقّدم يف �أي وقت �إىل حمكمة �أو �إىل �شلطة �أخرى 

طلبا لالنت�شاف من �لد�ئن �مل�شمون �لذي مل ميتثل للتز�ماته مبقت�شى �لأحكام �ملتعلقة بالإنفاذ.

�لإجر�ء�ت �لق�شائية �ملعّجلة

138- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �إمكانية �تخاذ �إجر�ء�ت ق�شائية معّجلة مر�عاًة للحالت �لتي يتقّدم فيها 

�لد�ئن �مل�شمون �أو �ملانح �أو �أي �شخ�ض �آخر ي�شتحق عليه �لوفاء باللتز�م �مل�شمون �أو يّدعي �أن لـه حقا يف 

موجود�ت مرهونة، �إىل حمكمة �أو �أي �شلطة �أخرى بطلب يتعلق مبمار�شة �حلقوق �لالحقة للتق�شري.

حقوق �ملانح �لالحقة للتق�شري

�أو �أكرث من �حلقوق  �أنه يحّق للمانح، بعد �لتق�شري، �أن ميار�ض و�حد�  139- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على 

�لتالية:

)�أ( �شد�د �للتز�م �مل�شمون �شد�د� كامال و�حل�شول على حترير كل �ملوجود�ت �ملرهونة من �حلق 

�ل�شماين، وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شية 140؛

)ب(  �لتقّدم �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى بطلب لالنت�شاف �إذ� كان �لد�ئن �مل�شمون ل ميتثل للتز�ماته 

مبقت�شى �أحكام هذ� �لقانون، وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شية 137؛

�لد�ئن  يح�شل  باأن  �مل�شمون،  �لد�ئن  �قرت�ح  رف�ض  �أو  �مل�شمون،  �لد�ئن  على  �قرت�ح  )ج( عر�ض 

�مل�شمون على �أحد �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون، وفقا ملا تن�ض 

عليه �لتو�شيتان 158 و159؛

)د( ممار�شة �أي حق �آخر من�شو�ض عليه يف �لتفاق �ل�شماين �أو يف �أي قانون.
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�نتهاء �حلق �ل�شماين بعد �لوفاء �لكلي باللتز�م �مل�شمون

)كالد�ئن  م�شلحة  ذي  �آخر  �شخ�ض  �أي  �أو  �ملانح  �أو  للمدين  يحق  �أنه  على  �لقانون  ين�ض  �أن  140- ينبغي 

ذ،  �مل�شمون �لذي تقّل �أولوية حقه �ل�شماين عن �أولوية �حلق �ل�شماين �لذي يتمتع به �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفِ

�أو �أي كفيل، �أو �أي �رشيك يف ملكية �ملوجود�ت �ملرهونة، على �شبيل �ملثال( �أن يفي باللتز�م �مل�شمون وفاء 

كامال، مبا يف ذلك �شد�د تكاليف �لإنفاذ �ملتكبدة حتى تاريخ �لوفاء �لكامل. ويجوز ممار�شة هذ� �حلق �إىل 

حني ت�رّشف �لد�ئن �مل�شمون يف �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �حتيازه �إياها �أو حت�شيله قيمتها �أو �إبر�مه �تفاقا 

يخوله �لت�رّشف فيها، �أّي هذه �لأحد�ث جاء �أول. و�إذ� �أُنهيت جميع �لتز�مات تقدمي قرو�ض �ئتمانية، ينتهي 

�حلقُّ �ل�شماين يف جميع �ملوجود�ت �ملرهونة بالوفاء �لكامل باللتز�م �مل�شمون، رهنا باأية حقوق يف �حللول 

ل�شالح �ل�شخ�ض �لذي يفي باللتز�م �مل�شمون.

حقوق �لد�ئن �مل�شمون �لالحقة للتق�شري

141- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، �أن ميار�ض و�حد� �أو �أكرث من 

�حلقوق �لتالية فيما يتعلق باملوجود�ت �ملرهونة:

)�أ( �حل�شول على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة �مللمو�شة، وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شيتان 146 و147؛

)ب(  بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لت�رّشف فيها على نحو �آخر �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها، 

وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شيتان 148-155؛

�جلزئي  �أو  �لكلي  �لوفاء  �شبيل  على  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �مل�شمون  �لد�ئن  يحتاز  باأن  )ج( �لقرت�ح 

باللتز�م �مل�شمون، وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شيات 156-158؛

)د( �إنفاذ حقه �ل�شماين يف ملحقات، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيتني  165 و166؛

)هـ( حت�شيل قيمة �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي تكون يف �شكل م�شتَحق �أو �شك قابل 

للتد�ول �أو حق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف �أو حق يف تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعّهد 

م�شتقل �أو �إنفاذ ذلك �حلق �ل�شماين بطريقة �أخرى، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيات 167-176؛

)و( �إنفاذ �حلقوق مبقت�شى م�شتند قابل للتد�ول، على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 177؛

)ز( ممار�شة �أي حق �آخر من�شو�ض عليه يف �لتفاق �ل�شماين )با�شتثناء ما يتعار�ض مع �أحكام هذ� 

�لقانون( �أو يف �أي قانون �آخر.

�لطر�ئق �لق�شائية وغري �لق�شائية ملمار�شة �حلقوق �لالحقة للتق�شري

142- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن ميار�ض، بعد �لتق�شري، حقوقه �ملن�شو�ض 

عليها يف �لتو�شية 141 �إما بتقدمي طلب �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى و�إما بدون تقدمي طلب �إىل حمكمة �أو 

�شلطة �أخرى. وتخ�شع ممار�شة �لد�ئن �مل�شمون حقوقه خارج نطاق �لق�شاء للمعيار �لعام لل�شلوك �ملن�شو�ض 

عليه يف �لتو�شية 131 ولل�رشوط �ملن�شو�ض عليها يف �لتو�شيات 147-155 فيما يتعلق باحل�شول على حيازة 

موجود مرهون و�لت�رشف فيه خارج نطاق �لق�شاء.

�حلقوق �لرت�كمية �لالحقة للتق�شري

143- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ممار�شة �أحد �حلقوق �لالحقة للتق�شري ل حتول دون ممار�شة حق 

�آخر، ما مل تكن ممار�شة �أحد �حلقوق قد جعلت من �مل�شتحيل ممار�شة حق �آخر.
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�حلقوق �لالحقة للتق�شري فيما يتعلق باللتز�م �مل�شمون

144- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ممار�شة حق لحق للتق�شري فيما يتعلق مبوجود�ت مرهونة ل حتول 

دون ممار�شة حق لحق للتق�شري فيما يتعلق باللتز�م �مل�شمون بتلك �ملوجود�ت، و�لعك�ض بالعك�ض.

حق �لد�ئن �مل�شمون ذي �ملرتبة �لأعلى يف تويل �لإنفاذ

145- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون �لذي تفوق �أولوية حقه �ل�شماين �أولوية �حلق 

ذ، عندما يكون �لد�ئن �مل�شمون  ذ �أو �لد�ئن بحكم �لق�شاء �ملنِفِِ �ل�شماين �لذي يتمتع به �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفِ

قد بد�أ �لإنفاذ باتخاذه �أيا من �لإجر�ء�ت �ملبّينة يف �لأحكام �ملتعلقة بالإنفاذ �أو يكون �لد�ئن بحكم �لق�شاء 

قد �تخذ �خلطو�ت �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 84 )�لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين(، �أن يتوىل 

عملية �لإنفاذ يف �أّي وقت قبل �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �حتيازها �أو حت�شيل قيمتها �أو �إبر�م �لد�ئن 

�مل�شمون �ملنفذ �تفاقا يخّوله �لت�رّشف فيها، �أي هذه �لأحد�ث جاء �أول. وي�شمل �حلق يف عملية �لإنفاذ �حلق 

يف �لإنفاذ باأي طريقة متاحة مبقت�شى تو�شيات هذ� �لف�شل.

حق �لد�ئن �مل�شمون يف �حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة

�مللمو�شة  �ملوجود�ت  �حتياز  �لتق�شري،  بعد  �مل�شمون،  للد�ئن  يحق  �أنه  �لقانون على  ين�ض  �أن  146- ينبغي 

�ملرهونة.

�حل�شول خارج نطاق �لق�شاء على حيازة �ملوجود�ت �ملرهونة 

147- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه ل يحق للد�ئن �مل�شمون �أن يختار �حل�شول على حيازة موجود�ت 

ملمو�شة مرهونة دون �للجوء �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى �إل �إذ�:

)�أ( و�فق �ملانح يف �لتفاق �ل�شماين على �أن يح�شل �لد�ئن �مل�شمون على �حليازة دون �أن يلجاأ �إىل 

حمكمة �أو �شلطة �أخرى؛

بالتق�شري  �إ�شعار�  �ملرهونة  للموجود�ت  حائز  �شخ�ض  و�أي  �ملانح  �إىل  �مل�شمون  �لد�ئن  وّجه  )ب(  

وباعتز�م �لد�ئن �مل�شمون �أن يح�شل على �حليازة دون �للجوء �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى؛

�إىل  �مل�شمون  �لد�ئن  �شعي  وقت  �ملرهونة  للموجود�ت  حائز  �شخ�ض  �أي  �أو  �ملانح  يعرت�ض  )ج( مل 

�حل�شول على حيازتها.

�لت�رشف خارج نطاق �لق�شاء يف �ملوجود�ت �ملرهونة

148- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، �أن يبيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو 

يت�رّشف فيها على نحو �آخر �أو يوؤّجرها �أو يرّخ�ض با�شتخد�مها، بقدر حقوق �ملانح يف هذه �ملوجود�ت، دون 

�أو �شلطة �أخرى. ورهنا مبعيار �ل�شلوك �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 131، يجوز للد�ئن  �للجوء �إىل حمكمة 

�مل�شمون �لذي يختار ممار�شة هذ� �حلق �أن يختار طريقة �لت�رّشف �أو �لإيجار �أو �لرتخي�ض و�أ�شلوبه وتوقيته 

ومكانه و�شائر جو�نبه.

�لإ�شعار �مل�شبق بالت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة خارج نطاق �لق�شاء

149- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجب على �لد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، �أن يوّجه �إ�شعار� باعتز�مه 

بيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لت�رّشف فيها على نحو �آخر �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها دون تقدمي طلب 

�إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى. ول يلزم توجيه �لإ�شعار �إذ� كانت �ملوجود�ت �ملرهونة قابلة للتلف، �أو قد تتدنى 

قيمتها �رشيعا، �أو كانت من نوع يُباع يف �شوق معرتف بها.
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150- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على قو�عد تكفل �أن يكون بالو�شع توجيه �لإ�شعار �مل�شار �إليه يف �لتو�شية 149 

بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�شبة �لتوقيت، بغية حماية �ملانح �أو �لأطر�ف �لأخرى ذ�ت �مل�شلحة، ويف �لوقت 

نف�شه جتّنب �أن يكون هناك �أثر �شلبي على �شبل �نت�شاف �لد�ئن �مل�شمون و�شايف �لقيمة �لت�شييلّية �ملحتملة 

للموجود�ت �ملرهونة.

151- فيما يتعلق بالإ�شعار �مل�شار �إليه يف �لتو�شية 149، ينبغي:

)�أ( �أن ين�ض �لقانون على وجوب توجيه �إ�شعار �إىل كل من:

'1' �ملانح و�ملدين و�أي �شخ�ض �آخر يتعني عليه �لوفاء باللتز�م �مل�شمون؛

 '2' �أي �شخ�ض لـه حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة يبلغ �لد�ئَن �مل�شمون بتلك �حلقوق كتابة قبل 

�أكرث من [يحّدد عدد من �لأيام] من �إر�شال �لد�ئن �مل�شمون �لإ�شعار �إىل �ملانح؛

 '3' �أي د�ئن م�شمون �آخر قام، قبل �أكرث من [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام 

من �إر�شال �لإ�شعار �إىل �ملانح، بت�شجيل �إ�شعار فيما يتعلق بحق �شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة، 

د هوية �ملانح؛ مفهر�ض حتت حُمدِّ

 '4' �أي د�ئن م�شمون �آخر كان حائز� للموجود�ت �ملرهونة يف �لوقت �لذي �حتاز فيه �لد�ئن 

�مل�شمون �ملنِفذ هذه �ملوجود�ت؛

)ب(  �أن يبنّي �لقانون �لطريقة �لتي يجب �تباعها يف توجيه �لإ�شعار وتوقيته و�حلد �لأدنى ملحتوياته، 

مبا يف ذلك ما �إذ� كان يجب �أن يت�شّمن �لإ�شعار بيانا حما�شبيا باملبلغ �مل�شتحق حينئذ و�إ�شارة �إىل حق �ملدين 

�ملن�شو�ض عليه يف  �لنحو  �ل�شماين على  �ملرهونة من �حلق  �ملوجود�ت  �ملانح يف �حل�شول على حترير  �أو 

�لتو�شية 140؛

متلّقيه  تُعِلم  �أن  معقول  نحو  على  يُتوقع  بلغة  �لإ�شعار حمرر�  يكون  �أن  على  �لقانون  ين�ض  )ج( �أن 

مبحتوياته. ويكفي �أن يكون �لإ�شعار �ملوّجه �إىل �ملانح حمرر� بلغة �لتفاق �ل�شماين �جلاري �إنفاذه.

توزيع عائد�ت �لت�رّشف يف �ملوجود�ت �ملرهونة

152- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجب على �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ، يف حالة �لت�رّشف يف �ملوجود�ت 

�ملرهونة خارج نطاق �لق�شاء، �أن ي�شتخدم �شايف �لعائد�ت �ملتاأتية من هذ� �لإنفاذ )بعد خ�شم تكاليفه( يف 

��شتيفاء �للتز�م �مل�شمون. وبا�شتثناء ما هو من�شو�ض عليه يف �لتو�شية 153، يجب على �لد�ئن �مل�شمون 

ه �إىل  �ملنِفذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد ذلك �ل�شتخد�م �إىل �أي مطالب مناف�ض ذي �أولوية �أدنى كان قد َوجَّ

�لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ، قبل �أي توزيع للفائ�ض، �إ�شعار� مبطالبته، يف حدود مبلغ تلك �ملطالبة. ويجب �أن يَُرّد 

�إىل �ملانح �أي ر�شيد يتبقى بعد ذلك.

153- ينبغي �أن ين�ض �لقانون �أي�شا على �أنه، يف حالة �لت�رّشف يف موجود�ت مرهونة خارج نطاق �لق�شاء، 

و�شو�ء �أكان �أم مل يكن هناك نز�ع ب�شاأن حق �أي مطالب مناف�ض �أو ب�شاأن �أولوية �ل�شد�د، يجوز للد�ئن �مل�شمون 

�شلطة  �أو  ق�شائية خمت�شة  �شلطة  �إىل  �لفائ�ض  يدفع  �أن  عموما،  �ملنطبقة  �لإجر�ئية  للقو�عد  وفقا  �ملنِفذ، 

�لقانون  �لفائ�ض وفقا لأحكام هذ�  ع  يوزَّ �أن  وينبغي  لتوزيعه.  �إيد�ع عمومي  �إىل �شندوق  �أو  �أخرى  خمت�شة 

�ملتعلقة بالأولوية.

154- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن توزيع �لعائد�ت �لنا�شئة عن ت�رّشف ق�شائي �أو عن عملية �إنفاذ �أخرى 

ُمد�رة ر�شميا يتعنّي �أن يجري عمال بالقو�عد �لعامة �لتي حتكم �إجر�ء�ت �لتنفيذ يف �لدولة ، ولكن وفق �أحكام 

هذ� �لقانون �ملتعلقة بالأولوية.

155- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن يظل �ملدين و�أي �شخ�ض �آخر ي�شتحق عليه �شد�د �للتز�م �مل�شمون 

م�شوؤول عن �أي نق�ض يتعني �شد�ده بعد ��شتخد�م �شايف عائد�ت �لإنفاذ يف ��شتيفاء �للتز�م �مل�شمون.
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�حتياز �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء باللتز�م �مل�شمون

156- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، �أن يقرتح كتابة �أن يحتاز و�حد� 

�أو �أكرث من �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون.

157- فيما يتعلق بالقرت�ح �مل�شار �إليه يف �لتو�شية 156، ينبغي:

)�أ( �أن ين�ض �لقانون على �أن �لقرت�ح يجب �أن ير�َشل �إىل كل من:

 '1' �ملانح و�ملدين و�أي �شخ�ض �آخر يتعني عليه �شد�د �للتز�م �مل�شمون �أو �لوفاء به على نحو 

�آخر )كالكفيل مثال(؛

 '2' �أي �شخ�ض له حقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة قام، قبل �أكرث من [يُحّدد عدد من �لأيام] من 

�إر�شال �لد�ئن �مل�شمون �قرت�حه �إىل �ملانح، باإبالغ �لد�ئن �مل�شمون كتابة بتلك �حلقوق؛

 '3' �أي د�ئن م�شمون �آخر قام، قبل �أكرث من [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام من 

�إر�شال �لقرت�ح �إىل �ملانح، بت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن حق �شماين يف �ملوجود�ت �ملرهونة، مفهر�ض 

د هوية �ملانح؛ حتت حُمدِّ

'4' �أي د�ئن م�شمون �آخر كان حائز� للموجود�ت �ملرهونة وقت �حتياز �لد�ئن �مل�شمون لها؛

د �ملبلغ �مل�شتحق حتى تاريخ �إر�شال �لقرت�ح ومبلغ  )ب(  �أن ين�ض �لقانون على �أن �لقرت�ح يجب �أن يحدِّ

�للتز�م �ملقرتح ��شتيفاوؤه باحتياز �ملوجود�ت �ملرهونة.

158- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يحتاز �ملوجود�ت �ملرهونة، وفقا ملا تن�ض 

عليه �لتو�شية 156، ما مل يتلّق �عرت��شا كتابيا من �أي �شخ�ض يحق له ت�شلُّم �قرت�ح مبوجب �لتو�شية 157 

يف غ�شون [مدة زمنية ق�شرية يتعنّي حتديدها] من �لأيام، بعد �إر�شال �لقرت�ح. ويف حالة �لقرت�ح باحتياز 

ه  �ملوجود�ت �ملرهونة على �شبيل �لوفاء �جلزئي باللتز�م �مل�شمون، تلزم مو�فقة �إيجابية من كل �شخ�ض ُوجِّ

�إليه �لقرت�ح.

يف  �إليه  �مل�شار  �لقرت�ح  مثل  �قرت�حا  يقّدم  �أن  للمانح  يجـــوز  �أنه  على  �لقانون  ينــ�ض  �أن  159- ينبغــــي 

�لتو�شية 156، و�إذ� قِبله �لد�ئن �مل�شمون وجب عليه �لت�رّشف وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شيتان 157 و158.

�حلقوق �ملكت�شبة من خالل ت�رّشف ق�شائي

160- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، �إذ� ت�رّشف �لد�ئن �مل�شمون يف �ملوجود�ت �ملرهونة من خالل �إجر�ء 

دت �حلقوق �لتي يكت�شبها �ملنقول �إليه مبقت�شى �لقو�عد �لعامة �لتي  ق�شائي �أو �إجر�ء �إد�ري ر�شمي �آخر، ُحدِّ

حتكم �إجر�ء�ت �لتنفيذ لدى �لدولة.

�حلقوق �ملكت�شبة من خالل ت�رّشف خارج نطاق �لق�شاء

161- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، �إذ� باع �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة �أو ت�رشف فيها على 

نحو �آخر دون �للجوء �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى، وفقا للقانون، فاإن �أي �شخ�ض يح�شل على حق �ملانح يف 

�ملوجود�ت ياأخذ �ملوجود�ت رهنا باحلقوق �لتي لها �أولوية على �حلق �ل�شماين �لذي ميتلكه �لد�ئن �مل�شمون 

�ملنِفذ، ولكن خالية من حقوق �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ و�أي مطاِلب مناف�ض تكون حلقه �أولوية �أدنى من �أولوية 

حق �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ. وتنطبق �لقاعدة ذ�تها على �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملرهونة �لتي يكت�شبها �لد�ئن 

�مل�شمون �لذي �حتاز هذه �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء �لكلي �أو �جلزئي باللتز�م �مل�شمون.
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�ض با�شتخد�مها  162- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أنه، �إذ� �أّجر �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود�ت �ملرهونة �أو رخَّ

�ض لـه �أن ي�شتفيد من  دون �للجوء �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى، وفقا لهذ� �لقانون، َحقَّ للم�شتاأجر �أو �ملرخَّ

�أولوية على �حلق �لذي  �أو �لرتخي�ض، با�شتثناء �حلقوق �لتي لها  �أو �لرتخي�ض خالل فرتة �لإيجار  �لإيجار 

ميتلكه �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ.

163- ينبغي �أن ين�ّض �لقانون على �أنه، �إذ� قام �لد�ئن �مل�شمون، على نحو ل يتفق مع �لتو�شيات �لو�ردة يف 

هذ� �لف�شل، ببيع �ملوجود�ت �ملرهونة �أو �لت�رّشف فيها على نحو �آخر �أو تاأجريها �أو �لرتخي�ض با�شتخد�مها، 

�ض له با�شتخد�مها �حل�شَن �لنية يح�شل على �حلقوق  فاإن حمتاز �ملوجود�ت �ملرهونة �أو م�شتاأجرها �أو �ملرخَّ

�أو �ملز�يا �ملبّينة يف �لتو�شيتني 161 و162.

�لتد�خل بني نظم �لإنفاذ �خلا�شة باملمتلكات �ملنقولة وغري �ملنقولة

164- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( يجوز للد�ئن �مل�شمون �أن يختار �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة وفقا 

للتو�شيات �لو�ردة يف هذ� �لف�شل �أو للقانون �لذي يحكم �إنفاذ �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة؛

)ب(  �إذ� كان �للتز�م م�شمونا مبوجود�ت منقولة ومبمتلكات غري منقولة تخ�ض �ملانح، جاز للد�ئن 

�مل�شمون �أن يختار �إنفاذ:

 '1' �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت �ملنقولة مبقت�شى �أحكام �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �ملوجود�ت 

�ملنقولة و�لرهن على �ملمتلكات غري �ملنقولة مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �إنفاذ �لرهون على 

�ملمتلكات غري �ملنقولة؛ �أو

'2' كال �حلقني مبقت�شى �لقانون �لذي يحكم �إنفاذ �لرهون على �ملمتلكات غري �ملنقولة.

�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مللحقات

165- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لد�ئن �مل�شمون �لذي له حق �شماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة 

ل يحق له �أن ينِفذ حقه �ل�شماين �إل �إذ� كانت له �أولوية على حقوق مناف�شة يف �ملمتلكات غري �ملنقولة. ويحق 

للد�ئن �لذي لـه حق مناف�ض يف �ملمتلكات غري �ملنقولة ولكن لـه �أولوية �أدنى مرتبة �أن ي�شّدد كامل مبلغ �للتز�م 

�ملكفول باحلق �ل�شماين للد�ئن �مل�شمون �ملنفذ يف �مللحق. ويكون �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ م�شوؤول عن �أي �رشر 

يلحق باملمتلكات غري �ملنقولة جر�ء عملية �لإز�لة، عد� ما يطر�أ على تلك �ملمتلكات من نق�ض يف �لقيمة ل�شبب 

وحيد يعزى �إىل زو�ل �مللحق.

166- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لد�ئن �مل�شمون �لذي له حق �شماين يف ملحق مبوجود�ت منقولة يحق 

له �أن ينفذ حقه �ل�شماين يف ذلك �مللحق. ويحق للد�ئن �لذي له �أولوية �أعلى مرتبة �أن يتوىل �ل�شيطرة على 

عملية �لإنفاذ، وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شية 145. ويحق للد�ئن �لذي له �أولوية �أدنى مرتبة �أن ي�شّدد كامل 

مبلغ �للتز�م �ملكفول باحلق �ل�شماين �لذي ميتلكه �لد�ئن �مل�شمون �ملنفذ يف �مللحق. ويكون �لد�ئن �مل�شمون 

�ملنفذ م�شوؤول عن �أي �رشر يلحق باملوجود�ت �ملنقولة جر�ء عملية �لإز�لة، عد� ما يطر�أ عليها من نق�ض يف 

�لقيمة ل�شبب وحيد يعزى �إىل زو�ل �مللحق.

2-  تو�سيات تخ�ض موجودات معينة

�نطباق �لف�شل �ملتعلق بالإنفاذ على �لنقل �لتام للم�شتحق

167- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �لتو�شيات �لو�ردة يف هذ� �لف�شل ل تنطبق على حت�شيل م�شتحق 

يحال بو��شطة نقل تام �أو على �إنفاذه على نحو �آخر، با�شتثناء:

)�أ( �لتو�شيتني 131 و132 يف حالة �لنقل �لتام مع �حلق يف �لرجوع؛

)ب( �لتو�شيتني 168 و169.
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�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �مل�شتحقات

رهنا  �إليه،  للمحال  يحق  تام،  بنقل  �ملحال  �مل�شتحق  حالة  يف  �أنه  على  �لقانون  ينـ�ض  �أن  168- ينبغي 

ل  يَُح�شِّ �أن  و�لتز�ماتها(،  �ملدينة  �لثالثة  �لأطر�ف  حقوق  ب�شاأن  �ل�شابع  )�لف�شل   123-117 بالتو�شيات 

فيحق  �لتام،  �لنقل  غري  �أخرى  بطريقة  �ملحال  �مل�شتحق  حالة  �أما يف  �أخرى.  بطريقة  ينفذه  �أو  �مل�شتحق 

ل �مل�شتحق �أو ينفذه بطريقة �أخرى بعد �لتق�شري، �أو  للمحال �إليه، رهنا بالتو�شيات 117-123، �أن يَُح�شِّ

قبله ولكن مبو�فقة �ملحيل.

169- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن حق �ملحال �إليه يف حت�شيل م�شتحق �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى يت�شّمن 

ل �أو �أن ينفذ باأي طريقة �أخرى �أي حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن ت�شديد ذلك �مل�شتحق. �حلق يف �أن يح�شِّ

�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف �ل�شك �لقابل للتد�ول

170- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن للد�ئن �مل�شمون �حلق بعد �لتق�شري، �أو قبل �لتق�شري ولكن مبو�فقة 

ل  �ملانح، ورهنا بالتو�شية 124 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها(، يف �أن يح�شّ

�ل�شك �لقابل للتد�ول �لذي هو �ملوجود �ملرهون �أو يُنفذه بطريقة �أخرى جتاه �ل�شخ�ض �ملدين مبقت�شى ذلك 

�ل�شك.

171- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حق �لد�ئن �مل�شمون يف حت�شيل �شك قابل للتد�ول �أو �إنفاذه بطريقة 

ل �أو �أن ينفذ بطريقة �أخرى �أي حق �شخ�شي �أو حق ملكية ي�شمن �شد�د ذلك  �أخرى ي�شمل �حلق يف �أن يح�شِّ

�ل�شك �لقابل للتد�ول.

توزيع عائد�ت �لت�رّشف عندما يكون �ملوجود �ملرهون م�شتحقا �أو �شكا قابال للتد�ول �أو مطالبة �أخرى

172- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يجب على �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ، يف حالة حت�شيل م�شتحق �أو �شك 

قابل للتد�ول �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى، �أو �إنفاذ مطالبة، �أن ي�شتخدم �شايف �لعائد�ت �ملتاأتية من هذ� �لإنفاذ )بعد 

خ�شم تكاليفه( يف ��شتيفاء �للتز�م �مل�شمون. ويجب على �لد�ئن �مل�شمون �ملنِفذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد 

ه �إىل �لد�ئن �مل�شمون، قبل �أي توزيع للفائ�ض،  ذلك �ل�شتخد�م �إىل �أي مطالب مناف�ض ذي �أولوية �أدنى كان قد َوجَّ

�إ�شعار� مبطالبته، وذلك مبقد�ر تلك �ملطالبة. ويجب �أن يَُرّد �إىل �ملانح �أي ر�شيد يتبقى بعد ذلك.

�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف

�أمو�ل  �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون �لذي له حق �شماين يف حق تقا�شي  �أن ين�ض �لقانون على  173- ينبغي 

مودعة يف ح�شاب م�رشيف �أن يقوم، بعد �لتق�شري، �أو قبل �لتق�شري ولكن مبو�فقة �ملانح، ورهنا بالتو�شيتني 

125 و126 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها(، بتح�شيل تلك �لأمو�ل �أو باإنفاذ 

حقه يف تقا�شيها بطريقة �أخرى.

174- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون �لذي يتوىل �ل�شيطرة، رهنا بالتو�شيتني 125 

و126 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها(، �أن يُنفذ حقه �ل�شماين دون �حلاجة 

�إىل �للجوء �إىل حمكمة �أو �شلطة �أخرى.

175- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، رهنا بالتو�شيتني 125 و126 )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف 

ل قيمة �حلق �ل�شماين  �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها(، ل يحق للد�ئن �مل�شمون �لذي ل يتوىل �ل�شيطرة �أن يح�شّ

يف حق تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف �أو يُنفذ هذ� �حلق بطريقة �أخرى جتاه �مل�رشف �لوديع �إل 

باأمر من �ملحكمة، ما مل يو�فق �مل�رشف �لوديع على خالف ذلك.
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�إنفاذ �حلق �ل�شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل

176- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّنه يحق للد�ئن �مل�شمون �لذي له حق �شماين يف حق تقا�شي �لعائد�ت 

بالتو�شيات 129-127  ورهنا  �ملانح،  ولكن مبو�فقة  قبله  �أو  �لتق�شري،  بعد  م�شتقل،  تعّهد  �ملتاأتية مبقت�شى 

ل �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى ذلك  )�لف�شل �ل�شابع ب�شاأن حقوق �لأطر�ف �لثالثة �ملدينة و�لتز�ماتها(، �أن يح�شِّ

�لتعّهد �مل�شتقل �أو �أن يُنفذ حقه يف حق تقا�شيها بطريقة �أخرى.

 �إنفاذ �حلق �ل�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو يف موجود�ت ملمو�شة م�شمولة 

مب�شتند قابل للتد�ول

177- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يحق للد�ئن �مل�شمون، بعد �لتق�شري، �أو قبله ولكن مبو�فقة �ملانح، 

�أي حق  ينفذ  �أن  و�لتز�ماتها(،  �ملدينة  �لثالثة  �لأطر�ف  ب�شاأن حقوق  �ل�شابع  )�لف�شل  بالتو�شية 130  ورهنا 

�شماين يف م�شتند قابل للتد�ول �أو موجود�ت ملمو�شة م�شمولة بذلك �مل�شتند.
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تا�سعا-  متويل الحتياز

األف-  ملحوظات عامة

1-  مقّدمة

1- ميّثل �رش�ء �ملوجود�ت �مللمو�شة وبيعها ن�شاطا �أ�شا�شيا يف �لقت�شاد �لتجاري �لع�رشي. فكل من�شاأة 

جتارية تقريبا تبيع �أو ت�شرتي هذ� �لنوع من �ملوجود�ت بني حني و�آخر. ولدى بع�ض �ملن�شاآت �لتجارية، 

�لبيع  جتار  على  لتوزيعها  باجلملة  خمزونات  �رش�ء  �أو  وبيعها،  ت�شنيعها  ثم  خام  مو�د  �حتياز  ي�شّكل 

بالتجزئة �أو لإعادة بيعها بالتجزئة، جزء� �أ�شا�شيا من ن�شاطها. ولدى من�شاآت جتارية �أخرى، و�إن مل يكن 

�رش�ء وبيع �ملوجود�ت �مللمو�شة ن�شاطا حموريا، فقد يكون رغم ذلك ن�شاطا مهما ما د�مت �ملن�شاأة، على 

�شبيل �ملثال، تتطلب ��شتثمار� يف �ملعّد�ت �لتي قد حتتاج �إىل زيادة عددها �أو �لرتقاء بها �أو �ل�شتعا�شة 

عنها مبعّد�ت جديدة من حني �إىل �آخر.

فامل�شتهلكون  �لتجارية،  �ملن�شاآت  ن�شاطا مق�شور� على  لي�ض  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  �حتياز  �أن  2- غري 

�ملتو�شطة  �ملعّمرة  �ل�شلع  �إىل  �ل�شعر  �ملتدنية  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  من  ملمو�شة،  موجود�ت  دوما  ي�شرتون 

�لقيمة كالأثاث و�لأجهزة �لإلكرتونية ومعّد�ت �ملطبخ، فاملوجود�ت �ملرتفعة �لقيمة كال�شيار�ت ومركبات 

�لأن�شطة �لرتويحية.

3- ويف حني �أّن �ملن�شاآت �لتجارية و�مل�شتهلكني يحتازون �ملوجود�ت �مللمو�شة يف حالت كثرية بدفع ثمنها 

نقد�، فهذه �ملوجود�ت حُتتاز يف حالت كثرية �أخرى بالئتمان. وحيثما حتتاز من�شاأة جتارية �أو يحتاز 

م�شتهلك موجود�ت ملمو�شة بالئتمان، وتُ�شتخدم �حلقوق يف �ملوجود�ت �ملحتازة ك�شمان لالئتمان �ملقّدم، 

تكون تلك �ملعاملة �شكال من �أ�شكال �ملعامالت �مل�شمونة ي�شّميه �لدليل "معامالت متويل �لحتياز". �أما 

�حلق �لذي يحتفظ به �لبائع �أو �لد�ئن �أو يح�شل عليه يف �ملوجود�ت �ملحتازة فيمكن ت�شميته �إما حقا 

�شمانيا �حتيازيا و�إما حق �حتفاظ بامللكية �أو حق تاأجري متويلي، تبعا لطابع �ملعاملة �لدقيق.

4- ولي�شت معامالت متويل �لحتياز فح�شُب من بني �أهم م�شادر �لئتمان لدى �لعديد من م�شرتي 

�ملوجود�ت �مللمو�شة، بل هي بالغة �لأهمية �أي�شا لدى �لكثري من �لبائعني. فعلى �شبيل �ملثال، يقرتن بيع 

�ل�شيار�ت عادة، يف �لعديد من �لدول، مبعاملة لتمويل �لحتياز. ولئن كان من �لنادر �أن يدخل �مل�شرتون 

�أ�شا�شي  يف معامالت من هذ� �لقبيل يف م�شرتيات �أخرى، فتو�فر �لتمويل �لحتيازي للم�شرتين مقّوم 

�ل�شيار�ت. وثمة جو�نب كثرية تتطابق فيها معامالت متويل �لحتياز مع �ملعامالت �مل�شمونة  لبائعي 

�لعادية وفقا لو�شفها يف ف�شول �شابقة من �لدليل. ولكن لها، من جو�نب �أخرى، �شمات مميزة دفعت 

�لدول �إىل و�شع قو�عد خا�شة يف عدة حالت. ويتناول هذ� �لف�شل �ل�شبل �لتي ميكن من خاللها للدول 

�أن تر�شي نظاما ناجعا وفّعال لتنظيم جميع �أنو�ع معامالت متويل �لحتياز.

�مل�شتخدمة يف  �ألف-2 منه، �مل�شطلحات  �لباب  �لف�شل، يف  يناق�ض هذ�  �لتحديد،  5- وعلى وجه 

�لدليل نظر� لتنّوع �أ�شكال متويل �لحتياز. وبغية زيادة تو�شيح جوهر معامالت متويل �لحتياز، يناق�ض 

�لباب �ألف-3 خلفيتها �لتجارية، ويناق�ض �لباب �ألف-4 خمتلف �لنهوج �ملّتبعة يف متويل �لحتياز يف 

خمتلف �لنظم �لقانونية. �أما �لباب �ألف-5 فيبنّي �خليار�ت �ل�شيا�شاتية �لرئي�شية �لتي تو�جهها �لدول 
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تبّقى من  ما  يَ�شتعر�ض  ثم  �أنو�ع معامالت متويل �لحتياز.  لتنظيم خمتلف  ت�رشيعات  �شّن  يف معر�ض 

�لف�شل كيفية �نطباق خمتلف مكّونات نظام �ملعامالت �مل�شمونة، �لتي نوق�شت يف ف�شول �أخرى من 

�لدليل، يف حالة متويل �لحتياز حتديد�. فيتناول يف �لباب �ألف-6 �إن�شاء هذه �لأدو�ت )نفاذها بني 

�لطرفني(، ويف �لباب �ألف-7 نفاذ تلك �لأدو�ت جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ويف �لباب �ألف-8 �أولوية �حلقوق 

على حقوق �ملطالبني �ملناف�شني، ويف �لباب �ألف-9 حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري، ويف 

�لباب �ألف-10 �لإنفاذ، ويف �لباب �ألف-11 تنازع �لقو�نني، ويف �لباب �ألف-12 �مل�شائل �ملتعلقة بالفرتة 

�لنتقالية، ويف �لباب �ألف-13 �مل�شائل �ملتعلقة مبعاجلة معامالت �لتمويل �لحتيازي يف �شياق �لإع�شار. 

ويختتم �لف�شل، يف �لباب باء، مبجموعة من �لتو�شيات �ملحّددة.

2-  م�شطلحات متويل �لحتياز وتنّوع �أ�شكاله

لهذ�  �لدليل  ��شتخد�م  كيفية  تو�شيح  �ملهم  من  وتنّوعها،  �لحتياز  متويل  معامالت  لعدد  6- نظر� 

�مل�شطلح ف�شال عن م�شطلحات �أخرى معّينة. وتتطابق هذه �مل�شطلحات �لأخرى يف عدة حالت مع 

�أّل  �لف�شل  �لدليل عن عمد يف هذ�  �ختار  �لدول. وقد  �لكثري من  �مل�شتخدمة حاليا يف  �مل�شطلحات 

يبتدع �شل�شلة من �مل�شطلحات �جلديدة ومن ثم غري �ملاألوفة )با�شتثناء �مل�شطلح "متويل �لحتياز"(. غري 

�أن �مل�شطلحات �مل�شتخدمة هنا يُق�شد �أن يكون لها نف�ض �ملعاين �ملبّينة يف باب �مل�شطلحات من �لدليل 

)�نظر �ملقّدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري(، وقد تختلف هذه �ملعاين عن معاين نف�ض �مل�شطلحات 

�مل�شتخدمة يف �أي دولة معّينة.

7- ويف هذ� �لف�شل، ي�شتخدم �لدليل مفهوم "متويل �لحتياز" �لعمومي لكي ي�شمل طائفة كاملة من 

�ملعامالت �لتي ميكن ب�شطها لتمكني �مل�شرتين من �حتياز موجود�ت ملمو�شة عن طريق �لئتمان. وتوجد 

ر �أو مقِر�ض( �أن يطالب بحق ملكية يف موجود�ت  معاملة متويل �حتياز حيثما يجوز ل�شخ�ض )بائع �أو موؤجِّ

ملمو�شة لي�شمن �لتز�م �شخ�ض �آخر بدفع �أي جزء غري م�شّدد من ثمن �رش�ئها )�أو معادلـه �لقت�شادي(. 

و�ملعاملة �لتي يحتفظ فيها �لبائع مبلكية )�أو حق ملكية( �ملوجود�ت �ملبيعة ملثل ذلك �لغر�ض هي �أي�شا 

معاملة متويل �حتياز. ومن ثم، فاإن �ل�شمات �لرئي�شية �لتي تتمّيز بها معاملة متويل �لحتياز ثالث، وهي: 

)�أ( يُ�شتخدم �لئتمان لغر�ض حمدد هو متكني �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر من �حتياز موجود�ت ملمو�شة؛ و)ب( 

تت�شل �حلقوق �ملطالَب �أو �ملحتَفظ بها �ت�شال مبا�رش� باملوجود�ت �ملحتازة؛ و)ج( تن�شاأ �حلقوق �ملطالَب 

بها مبوجب �تفاق.

8- ومثلما ُذكر يف �لباب باء من �لف�شل �لأول من �لدليل، ��شتحدثت �لدول طائفة عري�شة من �لأدو�ت 

�لتز�مه. ولئن كان بع�ض هذه �لأدو�ت  �لقانونية متّكن مقدمي �لئتمان من كفالة قيام �ملدين ب�شد�د 

فح�شب ين�شئ ما يُعرف تقليديا باحلقوق �ل�شمانية، فكلها يوؤدي �لوظيفة �لقت�شادية �ملتمّثلة يف �شمان 

�لوفاء بالتز�م �ل�شد�د.

9- وهناك طائفة مماثلة من �لأدو�ت �لقانونية �ملتنّوعة �ملتاحة عادة للد�ئنني �لذين ميّولون �حتياز 

�مل�شرتي  ي�شّدد  �أن  �إىل حني  �ملبيع  �ملوجود  يحتفظ مبلكية  �لذي  فالبائع  ملمو�شًة.  موجود�ٍت  �مل�شرتين 

ثمن �ل�رش�ء كامال )�لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية(، مثال، يقّدم قر�شا �ئتمانيا �إىل م�شرتي هذ� �ملوجود 

ويكون بذلك مموِّل لحتياز �مل�شرتي ذلك �ملوجود. وحق �لحتفاظ بامللكية لي�ض �شوى �أد�ة و�حدة من 

بني عدة �أدو�ت متاحة للبائعني. ويجوز �أي�شا �أن ينقل �لبائع حق �مللكية �إىل �مل�شرتي ب�رشط �أن ي�شقط 

حق �مل�شرتي يف �مللكية باأثر رجعي �إذ� مل ي�شّدد ثمن �ل�رش�ء �ملّتفق عليه )ويُ�شار �إىل هذ� �ل�شكل من �لبيع 

ـِ "�رشط فا�شخ"(؛ �أو يجوز �أن ينقل �لبائع حق �مللكية �إىل م�شرت، ولكنه يح�شل على حق  بالبيع �خلا�شع ل

�شماين يف �ملوجود �ملبيع.
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10- ول ميّثل �لبائعون �شوى فئة و�حدة من �ملمّولني �لذين ميكن �أن يوفرو� قرو�شا �ئتمانية لتمكني 

�لأ�شخا�ض من �حتياز موجود�ت ملمو�شة. وميكن �أن يوفر �ملقِر�شون بدورهم قر�شا �ئتمانيا مل�شرت من 

�أجل غر�ض حمدد، وهو متكينه من �رش�ء موجود�ت من بائع. ويف هذه �حلالت، ياأخذ �ملقِر�ض عادة حقا 

�شمانيا يف �ملوجود �لذي يُ�شرتى، و�إن يكن من �جلائز �أي�شا �أن ي�شرتي �ملقر�ض ذلك �ملوجود ثم يبيعه 

�إىل �مل�شرتي وفق ترتيب لالحتفاظ بحق �مللكية �أو يح�شل على �إحالة ملطالبة �لبائع ب�شعر �ل�رش�ء وعلى 

حق �لحتفاظ بحق �مللكية �مل�شاحب لذلك. ومبا �أّن من �جلائز �أن يقدم كال �لبائع و�ملقِر�ض قرو�شا 

�ئتمانية للم�شرتين، فمن �ملمكن �أن يطالب �أكرث من �شخ�ض و�حد بحق يف موجود معنّي يف �إطار معاملة 

متويل �حتياز خا�شة بذلك �ملوجود.

11- وهناك، ف�شال عن ذلك، �شكل �آخر من �أ�شكال معامالت متويل �لحتياز قد ل ي�شتمل حتى على 

ر موجود� مل�شتاأجر ب�رشوط معادلة �قت�شاديا ل�رشوط �لبيع  عقد بيع على �لإطالق. فاملوؤّجر �لذي يوؤجِّ

بالئتمان يوّفر باملثل متويال ميّكن �مل�شتاأجر من ��شتخد�م �ملوجود �مللمو�ض و�لتمتع به كما لو كان ملكه، 

حتى و�إن كان حق �مللكية ل ينتقل �أبد� من �ملوؤّجر �إىل �مل�شتاأجر. وتوجد، كما هي �حلال مع �لبائعني، 

طر�ئق خمتلفة ميكن للموؤّجرين �أن ي�شوغو� بها بنية �لتفاق بحيث ميّكن �مل�شتاأجر من �حل�شول على 

�ملعادل �لقت�شادي حلق �مللكية يف �ملوجود �ملوؤّجر. وي�شّمي �لدليل حق �ملوؤّجر يف هذه �حلالت "حق 

�لإيجار �لتمويلي" )�نظر �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري(.

12- و�أخري�، من �جلائز �أن يكون للمقِر�ض �لذي يقّدم قر�شا �ئتمانيا مل�شتاأجر لغر�ض �شد�د مدفوعات 

�لإيجار عند ��شتحقاقها مبقت�شى عقد �لإيجار �حلق، رهنا ب�رشوط هذ� �لقر�ض، يف �أن يطالب بحق 

�شماين �حتيازي يف �ملوجود �ملوؤّجر. و�إذ� كان �لقر�ض �لئتماين �ملقدم ميّكن فعال �مل�شتاأجر من �لدخول 

يف �تفاق �لإيجار �لتمويلي مع �ملوؤّجر، كان �ملقِر�ض يقوم يف �لو�قع بتمويل ��شتخد�م �مل�شتاأجر )وحيازته 

�لنظرية( لذلك �ملوجود.

3-  �خللفية �لتجارية

)�أ( ��شتعر��ض عام

13- خّل�ض �لباب �ألف-2 من هذ� �لف�شل عدد� من �لطر�ئق �ملختلفة �لتي ميكن للم�شرتي �أن ميوِّل بها 

�حتيازه موجود�ت ملمو�شة كاملعّد�ت و�ملخزون )�شو�ء كانت من �ملو�د �خلام �أو �ملنتجات �لتامة �ل�شنع(. 

د فعليا  ويناق�ض هذ� �لباب، مبزيد من �لتف�شيل، �خللفية �لتجارية لهذه �ملعامالت �ملختلفة وكيف تُنفَّ

يف دول خمتلفة. و�لق�شد من هذه �ملناق�شة هو تو�شيح �لت�شكيلة �لكبرية من �ملعامالت �لتي ت�شمل طائفة 

عري�شة من مقّدمي �لئتمان و�مل�شتخدمة لتمويل �حتياز �ملوجود�ت �مللمو�شة، وبيان �لطريقة �لتي يفي 

بها �لكثري من �ملعامالت بذلك �لغر�ض حتى و�إن مل تكن تُ�شّمى بهذ� �ل�شم. وتهدف هذه �ملناق�شة �أي�شا 

�إىل �إظهار ما يوجد بني �لدول �لتي ت�شتخدم هذه �ملعامالت �ملختلفة من تفاوت كبري �شو�ء من حيث 

نطاق تلك �ملعامالت �أو مفعولها. و�أخري�، تهدف هذه �ملناق�شة، �إْذ تنظر باإيجاز يف مز�يا ومثالب كل من 

هذه �لأنو�ع �لتقليدية من �ملعامالت، �إىل تهيئة �شياق و�أ�شا�ض منطقي للنهج �ملعنّي �لذي يو�شي �لدليل 

باتباعه يف متويل �لحتياز.

)ب( �لئتمان �لحتيازي غري �مل�شمون و�مل�شمون

�شياق  �مللمو�شة يف  �ملوجود�ت  وبيع  �رش�ء  �إجر�وؤه عند بحث مو�شوع  ينبغي  �لذي  �لأويل  14- �لتمييز 

جتاري هو �لتمييز بني �لبيع نقد� و�لبيع بالئتمان. فاأحيانا، يكون لدى �مل�شرتين �شيولة نقدية كافية 
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من  كبري�  جزء�  عموما  ت�شرتي  �لتجارية  �ملن�شاآت  ولكّن  نقد�.  موجود�ت  من  �إليه  يحتاجون  ما  ل�رش�ء 

معد�تها وخمزونها عن طريق �لئتمان.

15- وعند �رش�ء موجود�ت ملمو�شة بالئتمان، كثري� ما يح�شل �مل�شرتي على �ئتمان بغري �شمان. وعادة 

ما يحدث ذلك باإحدى �لطريقتني �لتاليتني: �أول، قد يكتفي �مل�شرتي باقرت��ض مبلغ يعادل ثمن �ل�رش�ء 

من طرف ثالث على �أ�شا�ض غري م�شمون. وعلى �شبيل �ملثال، قد تكون معاملة �لبيع، �لتي هي بحد ذ�تها 

�لتجارية.  للمن�شاأة  �لرئي�شي  �ملقِر�ض  �ئتمانية عامة متاحة من  بت�شهيالت  معاملة نقدية، ممولة فعليا 

وهذه طريقة ب�شيطة، ولكّن تديّن �جلد�رة �أو �ل�شمعة �لئتمانية للم�شرتي قد يجعل من �ل�شعب عليه 

�حل�شول على ذلك �لئتمان �أو يجعل تكلفة ذلك �لئتمان فوق طاقته.

16- وعو�شا عن ذلك، قد يتفق �مل�شرتي مع �لبائع على �رش�ء �ملوجود�ت ب�رشوط �ئتمانية ت�شمح للم�شرتي 

بال�شد�د بعد �إمتام �لبيع. ويف هذه �حلالة، ينقل �لبائع حيازة �ملوجود�ت وملكيتها �إىل �مل�شرتي على �أن 

�أق�شاط تُدفع دوريا. ول تختلف هذه  �إما دفعة و�حدة و�إما على  يُ�شّدد لـه ثمن �ل�رش�ء يف وقت لحق 

�لطريقة يف �لو�قع عن طريقة �حل�شول على متويل من طرف ثالث، ما عد� �أن خماطرة عدم �ل�شد�د 

تقع يف هذه �حلالة على عاتق �لبائع ل على عاتق �لطرف �لثالث �ملمّول. ولكّن �لعديد من �لبائعني ل 

ي�شتطيعون �أو ل يريدون حتّمل مثل هذه �ملخاطرة غري �مل�شمونة.

لهم  لي�ض متاحا  �مل�شمون  �لئتمان �لحتيازي غري  �أن  �مل�شرتين  لذلك، يجد كثري من  17- ونتيجة 

�أ�شكال �ل�شمان لحتياز �ملوجود�ت �مللمو�شة  عمليا، و�أنه ل بد لهم بالتايل من تقدمي �شكل ما من 

غري  �مل�شرتي  لدى  موجود�ت  ك�شمان  �مل�شتخدمة  �ملوجود�ت  تكون  �أن  وميكن  �لئتمان.  طريق  عن 

�أو  م�شنعها  �شمانيا يف  من�شاأة جتارية حقا  �أن متنح  فمثال، ميكن  حيازتها.  يريد  �لتي  �ملوجود�ت 

�لذي ميكن  �ملوجود  ولكّن  معّد�ت وخمزونات.  �شيُ�شتخَدم لحتياز  قر�ض  �شد�د  ل�شمان  م�شتودعها 

بد�هة �أن يوؤخذ فيه حق �شماين، وكثري� ما يكون �ملوجود �لوحيد �ملتاح للم�شرتي لهذ� �لغر�ض، هو 

عادة �ملوجود �ملر�د �حتيازه.

18- وميكن �أن ين�شاأ �ل�شمان للتمويل �لحتيازي يف �ملوجود�ت �ملر�د �حتيازها بعدة طر�ئق خمتلفة. 

ففي بع�ض �لدول، يتمّتع �لبائعون بحقوق خا�شة نا�شئة بحكم �لقانون متّكنهم من �إلغاء �لبيع و��شرتجاع 

�ملوجود�ت �ملبيعة �إذ� مل ي�شّدد �مل�شرتي ثمن �ل�رش�ء يف غ�شون فرتة زمنية معّينة بعد �لت�شليم. بينما تعطي 

دول �أخرى �لبائعني �أولوية �أو �أف�شلية قانونية تلقائية يف توزيع عائد�ت بيع ق�شائي للموجود�ت �لتي 

وّردوها. غري �أن �حلق �ل�شماين �لذي يطالب به ممّول �لحتياز ل ين�شاأ مبوجب �لقانون، و�إمنا ينتج عن 

�تفاق بني �لبائع �أو �ملقِر�ض من جهة و�مل�شرتي من �جلهة �لأخرى.

19- ويف و�قع �ملمار�شة �لتجارية، غالبا ما تكون عمليات �لتمويل �لحتيازي من �لنوع �لذي �رُشح على 

�لتو. وكما �أ�شري من قبُل )�نظر �لفقر�ت 8-12 �أعاله( ميكن �أن تتخذ معامالت متويل �لحتياز هذه 

ر�شميا، حقا  �مل�شرتي،  قد مينح  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �ئتمان خمتلفني.  مقّدمي  ت�شمل  و�أن  كثرية  �أ�شكال 

للبائع؛  �أو قد مينح �مل�شرتي، ر�شميا، ذلك �حلق �ل�شماين  �شمانيا يف �ملوجود�ت لطرف ثالث ممّول؛ 

�أو قد يتفق �مل�شرتي مع �لبائع على �آلية قانونية �أخرى تكون �ملعادل �لقت�شادي للحق �ل�شماين و�إْن مل 

تّتخذ �شكله. وقد �أّدت على مر �لتاريخ �آليتان �أخريان من هذ� �لقبيل دور� حموريا يف متويل �لحتياز، 

و��شتخدمت كٌل منهما ملكية �ملوجود�ت �شمانا لل�شد�د؛ وهاتان �لآليتان هما: )�أ( �حتفاظ �لبائع مبلكية 

�ملوجود�ت �إىل حني �شد�د ثمن �ل�رش�ء؛ و)ب( ��شتخد�م معاملة م�شوغة يف �شورة عقد �إيجار وم�شّماة 

�آليات متويل �لحتياز �حلديثة  �أدناه قبل ��شتعر��ض  كذلك. ويرد بحث كل من هاتني �لآليتني بدورها 

�ملتاحة لكل من �لبائع و�ملقِر�ض.
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)ج( �لحتفاظ بامللكية و�ملعامالت �ملماثلة

20- قد يرغب بائع معد�ت وخمزونات يف تلبية حاجة زبونه �إىل �لئتمان بتوريد �ملوجود�ت �إليه يف �إطار 

د ثمن �ل�رش�ء بكامله. ويف �لعديد من �حلالت،  �تفاق ل تنتقل ملكيتها مبقت�شاه �إىل �مل�شرتي حتى ي�شدِّ

يجري �لتفاق بني �لبائع و�مل�شرتي من دون �أي و�شيط. ولكّن �لبائع قد يلجاأ يف بع�ض �حلالت �إىل بيع 

�ملوجود�ت مل�رشف �أو ملوؤ�ش�شة مالية �أخرى ليقب�ض ثمنها نقد�، وقد يعمد �مل�رشف �أو �ملوؤ�ش�شة بعدئذ 

�إىل �إعادة بيع �ملوجود�ت للم�شرتي مبقت�شى �تفاق يعطيهما حق �لحتفاظ بامللكية �إىل حني �شد�د ثمن 

�ل�رش�ء بالكامل.

21- وتوجد �أنو�ع خمتلفة من �لتفاقات �لتي ميكن للبائعني �أن يحتفظو� مبقت�شاها مبلكية �ملوجود�ت 

�ملبيعة �إىل حني �شد�د ثمنها بالكامل. و�آلية �لحتفاظ بحق �مللكية �شديدة �ل�شيوع. ويف هذ� �لنوع من 

�ملعامالت يكون حق �مل�شرتي يف �حل�شول على حق �مللكية م�رشوطا ب�شد�د ثمن �ل�رش�ء. و�إىل ذلك �حلني، 

ل يكون �لبائع ملزما بنقل ملكية �ملوجود �لذي جرى �حتيازه �إىل �مل�شرتي، و�إن كان �مل�شرتي يح�شل عادة 

على �لفور على حيازة هذ� �ملوجود وعلى �حلق يف ��شتخد�مه.

22- وت�شّمى ترتيبات �لحتفاظ بامللكية �أحيانا ترتيبات "�لبيع �مل�رشوط". غري �أن هذه ت�شمية خاطئة 

عموما. ذلك �أن �لبيع نف�شه، يف معظم �ملعامالت �مل�شّماة بالبيع �مل�رشوط، ل يكون م�رشوطا )�أي �أن 

�تفاق �لبيع �لفعلي ل يتوقف على وقوع حدث م�شتقبلي �أو غري موؤكد ل �شلة لـه بالبيع ذ�ته(. بل 

�مل�رشوط وحده يف هذ� "�لبيع �مل�رشوط" هو �نتقال �مللكية �إىل �مل�شرتي. فالبائع يحتفظ مبلكية �ملوجود 

�ملبيع �إىل حني �شد�د ثمن �ل�رش�ء بالكامل �أو �متثال �مل�شرتي لأي �رشوط �أخرى من�شو�ض عليها يف 

�تفاق �لبيع.

23- و�إ�شافًة �إىل ترتيبات �لحتفاظ بامللكية، توجد طائفة متنّوعة من �ملعامالت �لأخرى �لتي ي�شتخدم 

فيها �لبائع ملكية �ملوجود �ملبيع ك�شمان لتح�شيل ثمن �ل�رش�ء غري �مل�شّدد عن �ملوجود �لذي يبيعه. فعلى 

�شبيل �ملثال، يُرّتب �أحيانا �حتفاظ �لبائع بامللكية يف �شيغة بيع مقرون بفرتة زمنية، ول يح�شل �نتقال 

�ملوجود�ت  حيازة  ت�شلّم  �أخرى،  معامالت  ويف  عليها.  �ملن�شو�ض  �لزمنية  �لفرتة  نهاية  عند  �إل  �مللكية 

�أو "خيار �ل�رش�ء". وي�شعى بع�ض �لدول �إىل تنظيم هذين �لنوعني  �إىل �مل�شرتى مبقت�شى "وعد بالبيع" 

�لأخريين من �ملعامالت بالن�ض على �أن �لوعد بالبيع �ملقرتن بالت�شليم معادل للبيع. و�أحيانا ينقل �لبائع 

فعال �مللكية �إىل �مل�شرتي وقت �لبيع، ب�رشط �أن ي�شقط عن �مل�شرتي �حلق يف �مللكية باأثر رجعي �إن مل ي�شّدد 

ثمن �ل�رش�ء �ملّتفق عليه وفقا لل�رشوط �ملن�شو�ض عليها.

24- و�ل�شمة �لرئي�شية يف كل و�حدة من تلك �حلالت هي �أن �تفاق �لبائع على �إرجاء �ل�شد�د �لكامل 

�إىل  �مللكية  بنقل  و�إما  �مل�شرتي،  �إىل  �ملوجود  ملكية  نقل  بتاأخري  �إما  يكون حمميا  �ئتمان(  تقدمي  )�أي 

�مل�شرتي رهنا بحق �لبائع با�شرتجاع �مللكية عند تخلّف �مل�شرتي عن �ل�شد�د، وهذه طريقة �أقل �شيوعا 

من �شابقتها. و�لفكرة يف �أي �حلالتني هي �أن �مل�شرتي ل يكت�شب نهائيا ملكية �ملوجود �ملبيع حتى ي�شّدد 

ثمن �ل�رش�ء باأكمله.

25- ويُ�شتخدم �شكل �آخر من �أ�شكال �ملعاملة لأد�ء �لوظيفة �لقت�شادية نف�شها، وهو "�لإر�شالية". و�لبنية 

�لنمطية لالإر�شالية هي على �لنحو �لتايل: يحتفظ �ملر�شل )�لبائع �لفرت��شي( مبلكية �ملوجود�ت �مللمو�شة 

)وهي عادة خمزون يُودع لإعادة بيعه(، ولكنه ينقل حيازتها �إىل �ملر�شل �إليه. ويكون م�رشحا للمر�شل �إليه 

ببيعها �إىل طرف ثالث. ولدى �إمتام هذ� �لبيع، ي�شبح �ملر�َشل �إليه ملَزماً باأن يحيل �إىل �ملر�ِشل مبلغا متفقا 
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عليه. ويف حالة �لإر�شالية �حلقيقية، ل يوجد �لتز�م مطلق على �ملر�شل �إليه باأن يحتاز �ملوجود �ملر�َشل 

و�أن يدفع �لثمن �ملتفق عليه؛ بل هو ملزم �إما بدفع �لثمن �ملتفق عليه و�إما باإعادة �ملوجود�ت �إىل �ملر�ِشل 

)وهو حق ل يتمّتع به �مل�شرتي �حلقيقي(. ومن ثم، كان من �ملهم جد� فح�ض طبيعة �لتز�م �ملر�َشل �إليه: 

فاإذ� كان �ملر�شل �إليه ملزما باأن ي�شّدد �لثمن يف كل �لأحو�ل، ولكن مع �إرجاء �ل�شد�د �إىل �أن يبيع هذه 

�ملوجود�ت وكان �ملر�شل حمتفظا مبلكية �ملوجود�ت لتوؤّدي وظيفًة �ل�شمان )على غر�ر �ملعامالت �لقائمة 

على �لحتفاظ بامللكية(، �ندرجت هذه �ملعاملة عندئذ يف فئة معامالت متويل �لحتياز �لتي يتناولها 

هذ� �لف�شل. وعالوة على ذلك، �شتكون هذه �ملعاملة معاملة متويل �حتيازي حتى يف �حلالت �لتي ل 

تنتقل فيها ملكية �ملوجود�ت �ملر�َشلة �نتقال ر�شميا �أبد� �إىل �ملر�َشل �إليه، بل تنتقل مبا�رشة من �ملر�ِشل �إىل 

�لطرف �لثالث �لذي ��شرت�ها من �ملر�َشل �إليه.

26- و�لأكرث �شيوعا من بني �لرتتيبات �ملذكورة �أعاله، �لتي ي�شتخدم فيها �لبائع ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة 

و�شيلة ل�شمان �شد�د ثمن �ل�رش�ء، هي �ملعاملة �لقائمة على �لحتفاظ بامللكية. وميكن يف بع�ض �لدول 

تعديل �ل�شيغة �لأ�شا�شية لهذه �ملعاملة من خالل �إدر�ج �أنو�ع خمتلفة من �ل�رشوط �لتي تزيد كثري� من 

�أو  �لأمو�ل"  "جميع  يتفقا على �رشط  باأن  يُ�شمح للطرفني، مثال،  لتمويل �لحتياز. فقد  كاأد�ة  فائدتها 

�إىل حني  �ملبيعة  �ملوجود�ت  �لبائع مبلكية  �ل�رشوط، يحتفظ  �لنوع من  "�حل�شاب �جلاري". ووفق هذ� 
�لوفاء بجميع �لديون �مل�شتحقة على �مل�شرتي للبائع )ولي�ض �لديون �لنا�شئة عن عقد �لبيع �ملعنّي فقط(. 

وهذ� ما يعني �أنه �شيكون بو�شع �لبائع تثبيت حقوقه �لتي يحتفظ بها يف ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة جتاه 

جميع �ملطالبني �لآخرين �ملحتملني �إىل �أن يُ�شّدد له بالكامل ثمن �ل�رش�ء غري �ملدفوع عن جميع �ملوجود�ت 

�لتي باعها لذلك �مل�شرتي.

27- ويف بع�ض �لدول، ي�شمح للطرفني، ف�شال عن ذلك، باأن ي�شيفا �رشوطا خا�شة بـ"�ملنتجات"، متتد 

مبقت�شاها ملكية �لبائع لت�شمل �أّي منتجات تُ�شنع من �ملوجود �لذي �حتفظ �لبائع مبلكيته، �أو يُعترب �أّن 

له حقا �شمانيا فيها. وباملثل، ت�شمح بع�ض �لدول باإ�شافة �رشوط خا�شة بـ"�لعائد�ت"، يجوز مبقت�شاها 

�حتفظو�  �لتي  �ملوجود�ت  بيع  من  تاأتي  مثال،  كامل�شتحقات  عائد�ت،  �أي  مبلكية  يطالبو�  �أن  للبائعني 

مبلكيتها �أو �أن يطالبو� بحق �شماين يف تلك �لعائد�ت، و�إن كان هذ� نادر� متاما )لالطالع على كيفية 

معاملة �لعائد�ت يف حالة �حلقوق �ل�شمانية �لعادية، �نظر �لف�شل �لثاين �ملتعلق باإن�شاء �حلق �ل�شماين، 

�لفقر�ت 72-85؛ و�نظر �أي�شاً �لتو�شيتني 19 و20(. ويف معظم �لدول �لتي ت�شمح باإ�شافة �رشوط خا�شة 

بـ"�لعائد�ت"، ل يكون حق �لبائع يف هذه �لعائد�ت ملكية، بل حقا �شمانيا عاديا ل يتمّتع باأي �أولوية 
خا�شة.

28- ولئن وجدت �ختالفات كبرية يف �ملدى �لذي تذهب �إليه �لدول يف �ل�شماح بتعديل �ملعاملة �لأ�شا�شية 

�إْذ يقّيد �لقانون  �لقائمة على �لحتفاظ بامللكية، فالعديد منها يتخذ موقفا تقليديا يف هذ� �ل�شدد. 

�ل�شاري يف هذه �لدول نطاق �مللكية �لتي يحتفظ بها �لبائع تقييد� �شارما. فيجوز، عادًة، �ملطالبة بذلك 

�حلق: )�أ( يف �ملوجود �مللمو�ض �ملبيع فقط ولي�ض يف �أي م�شتحقات �أو عائد�ت �أخرى متاأتية من �لت�رشف 

يف هذ� �ملوجود �أو �ل�شتعا�شة عنه بغريه؛ و)ب( ما د�مت تلك �ملوجود�ت حمتفظة بهويتها �لأ�شلية فقط، 

ومل تتغرّي بعملية �لت�شنيع؛ و)ج( ل�شمان ثمن بيع �ملوجود �ملعنّي، ولي�ض ل�شمان مبالغ �أخرى يدين بها 

�مل�شرتي للبائع.

29- وبالنظر �إىل �لأهمية �ملحورية �مل�شتمرة لأدو�ت �لحتفاظ بحق �مللكية يف �لعديد من �لدول )ومع 

�أن �لعديد من �لدول �لتي تطّبق �لقانون �لعام ت�شتخدم �مل�شطلح "�لبيع �مل�رشوط" لو�شف هذه �لأدو�ت(، 

د  �شيُ�شتخدم يف هذ� �لف�شل تعبري "حق �لحتفاظ بامللكية" ب�شفة عامة. وهذ� �لتعبري ي�شري �إىل حق �ملورِّ
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يف جميع �أنو�ع معامالت �لبيع �لتي ل يح�شل فيها �مل�شرتي ب�شفة نهائية على ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة 

لـه �إىل �أن ي�شّدد ثمن �ل�رش�ء باأكمله.

)د( �لإيجار ومعامالت �ل�شتئجار مع خيار �ل�رش�ء لحقا و�لإيجار �لتمويلي

د �إىل ��شتخد�م مفهوم �لإيجار لتمكني زبائنه من �كت�شاب حق ��شتخد�م  30- يجوز �أي�شا �أن يلجاأ �ملورِّ

�ملوجود�ت من دون �ل�شطر�ر �إىل �شد�د ثمن �رش�ئها فور�. وكما هي �حلال يف معامالت �لبيع، توجد 

طائفة متنوعة من معامالت �لإيجار �لتي ميكن ��شتخد�مها كاآليات لتمويل �لحتياز. فمن �جلائز يف 

حالت كثرية �أن يكتفي مورِّد معّد�ت بتاأجري قطعة من �ملعد�ت �إىل من�شاأة جتارية فتاأخذ �ملن�شاأة هذه 

�لقطعة وتدفع �إيجارها �شهريا. ويف �إطار هذ� �لرتتيب، يحتفظ �ملوّرد مبلكية تلك �لقطعة كموؤّجر وما 

على �مل�شتاأجر �شوى �أن يدفع �لإيجار عند ��شتحقاقه. ولئن كان من غري �مل�شتبعد �أن ت�شتخدم ترتيبات 

�إيجار من هذ� �لقبيل يف حالة �ملو�د �خلام �أو غريها من �ملخزونات، فعادة ما ت�شتخدم �لأطر�ف هذه 

�لآلت  مثل  معّد�ت،  ��شتخد�م  يف  �حلق  �حتياز  من  �لتجارية  �ملن�شاآت  لتمكني  �ملعامالت  من  �لأنو�ع 

و�ملركبات �لآلية و�حلو��شيب و�لنا�شخات �ل�شوئية وخز�ئن �لعر�ض و�لأثاث �ملكتبي.

31- ويف كثري من �حلالت، يُبنى �تفاق �لإيجار ب�شيغة جتعله يحّقق �ملعادل �لوظيفي لتفاق �لبيع مع 

�لحتفاظ بامللكية، فمثال، قد تكون مدة �لإيجار هي فرتة �شالحية �ملعّد�ت �ملبيعة لال�شتعمال بحيث 

يكون �مل�شتاأجر يف نهاية مدة �لإيجار قد متّتع باحل�شول على منفعة تعادل �ملنفعة �لتي كان �شيح�شل 

عليها من متلّك �ملعّد�ت، �شو�ء �نتقلت �أم مل تنتقل ملكيتها قّط �إىل �مل�شتاأجر، و�شو�ء �أكان �مل�شتاأجر ملزما 

ة يف نهاية مدة �لإيجار. وبدلً من ذلك، ميكن �أن تقّل مدة �لإيجار عن فرتة  �أم غري ملزم ب�رش�ء �ملُعدَّ

�شالحية �ملعّد�ت لال�شتعمال، ولكن يكون للم�شتاأجر لدى نهاية مدة �لإيجار �خليار يف �رش�ء تلك �ملعّد�ت 

�لنوع من  بهذ�  �لدول  بع�ض  يُعمل يف  ول  �ل�شالحية.  لبقية فرتة  �لإيجار  مدة  �أو متديد  رمزي  بثمن 

م ب�رش�ء �ملوجود�ت �مل�شتاأجرة بل ولي�ض من حقه �رش�وؤها.  ترتيبات �لإيجار �إل �إذ� كان �مل�شتاأجر غري ملَزِ

وما ميّيز �لإيجار عن �لبيع مع �لحتفاظ بامللكية يف هذه �لدول هو �أن �مللكية ل تنقل �أبد�. ومع ذلك، 

�إذ� كان  �مللكية ل �شلة له مبا  نهاية �ملطاف يف �حل�شول على نقل  �أو عدم وجود حق يف  فاإن وجود 

ينبغي �أن تو�شف �ملعاملة بكونها من معامالت متويل �لحتياز. وحيثما تو�شف �ملعاملة بكونها �إيجار�، 

فاإن ما يوؤهلها حقا لتكون معاملة متويل �حتيازي �إمنا هو ما �إذ� كان �مل�شتاأجر �شيح�شل مبوجبها على 

حق ��شتخد�م �ملوجود معظم مدة �شالحيته لال�شتعمال، على �لأقل، لقاء مدفوعات �إيجار �عتباري متثل 

�ملعادل �لقت�شادي لثمنه يف حالة بيعه بالتق�شيط.

32- وتتحّقق يف عدد من �لدول نتيجة مماثلة للبيع مع �لحتفاظ بامللكية وذلك من خالل �لرتتيبات 

�ملعروفة با�شم "معامالت �لإيجار مع خيار �ل�رش�ء لحقا". غري �أن �لدول ل ت�شتخدم كلّها هذ� �لتعبري 

ينتقي  باأن  �ل�رش�ء لحقا  خيار  مع  �ل�شتئجار  ترتيب  يبد�أ  �لدول،  بع�ض  ففي  نف�شه.  �لرتتيب  لتعريف 

�مل�شتاأجر )�مل�شتاأجر مع خيار �ل�رش�ء لحقا( �ملعّد�ت لدى مورِّدها )�ملوؤّجر مع خيار �لبيع لحقا(. ثم يلجاأ 

�مل�شتاأجر بعد ذلك �إىل تقدمي طلب �إىل �رشكة موؤّجرة )هي عادة موؤ�ش�شة مالية �أو فرع تابع لها( من �أجل 

�رش�ء �ملعّد�ت من �ملوّرد نقد� وتاأجريها لـه )�مل�شتاأجر مع خيار �ل�رش�ء لحقا(. وعلى غر�ر �لإيجار�ت 

�لتمويلية �لعادية، كثري� جد� ما تكون مدة هذ� �لإيجار �شاملة ملدة �شالحية �ملعّد�ت لال�شتعمال، ويف 

نهاية مدة �لإيجار توؤول ملكية هذه �ملعد�ت تلقائيا �إىل �مل�شتاأجر �أو يكون لـه خيار �رش�ئها مببلغ �إ�شمي. 

وي�شتخدم هذ� �لتعبري يف دول �أخرى لين�شحب على �ملعامالت �لتي ت�شتاأجر فيها من�شاأة جتارية �ملوجود�ت 

مبا�رشة من �ل�شانع وحت�شل تلقائيا على ملكيتها �أو يكون لها خيار �رش�ئها يف نهاية مدة �لإيجار. ومن 
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�ملق�شود لأغر��ض هذ� �لدليل �أن ي�شمل هذ� �لتعبري �أي معاملة تبد�أ كرتتيب �إيجار ولكن يُتوّخى فيها 

�كت�شاب �مل�شتاأجر ملكية �ملوجود�ت يف نهاية مدة �لإيجار.

33- ويوجد �شنف �آخر �أي�شا من معامالت متويل �لحتياز �لتي تاأخذ �شكل �لإيجار، وهو ما يو�شف يف 

ـِ "�لإيجار �لتمويلي". ومتنح �لإيجار�ت �لتمويلية يف هذه �لدول مز�يا �رشيبية خا�شة  �لكثري من �لدول ب

لها �أثرها �لقت�شادي يف تخفي�ض �لتكلفة على �مل�شتاأجر. و�شو�ء �أكان �تفاق �لإيجار �لتمويلي ترتيبا ثنائيا 

�أم كان ترتيبا ثالثي �لأطرف ي�شمل طرفا ثالثا مموِّل يح�شل على  بني طرفني هما موؤّجر وم�شتاأجر 

�ملوجود ثم يوؤّجره �إىل �مل�شتاأجر، فاإن �ملعاملة تاأخذ �شكل �لإيجار. ولكن بالرغم من �شكل �ملعاملة، فاإن 

�لو�قع �لقت�شادي هو �أن �مل�شتاأجر يف كلتا �حلالتني ي�شّدد ثمن �ل�رش�ء �لعتباري للمعّد�ت على �أق�شاط، 

�لآثار  �أن  باملالحظة  �جلدير  من  ولكن  بالكامل.  �لثمن  �شد�د  �إىل حني  �ملالك  هو  �ملوؤّجر  يبقى  بينما 

�لإيجار  تو�شيف  بكيفية  بال�رشورة  تت�شل  �حتيازي ل  �آلية متويل  باعتبارها  �ملعاملة  لهذه  �لقت�شادية 

�ملعامالت  لأغر��ض  �إيجار� متويليا  تكون  قد  �ملعاملة  فاإن  لذلك،  وتبعا  �ل�رش�ئب.  لأغر��ض  �لتمويلي 

�مل�شمونة و�إن مل تكن هكذ� لأغر��ض �ل�رش�ئب، و�لعك�ض بالعك�ض )�نظر �ملقدمة، �لفقرتني 26 و27(.

34- ويف �لدول �لتي ت�شتخدم عموما �ملعامالت �لتي تاأخذ �شكل �لإيجار كاأدو�ت لتمويل �لحتياز، ل 

تُ�شتعمل م�شطلحات خمتلفة فح�شُب لو�شف هذه �ملعامالت، بل تختلف فيها �أي�شا �لتبعات �لتي ترتّتب 

على ��شتخد�مها. ففي بع�ض �لدول، ي�شتطيع �مل�شتاأجر �أن يبيع �ملوجود�ت �مل�شتاأجرة، وميكن للم�شرتي 

�حل�شن �لنية �أن يثّبت ملكية �ملوجود�ت جتاه �ملوؤّجر. ولكن يجوز يف بع�ضٍ من هذه �لدول للموؤّجر �أن 

يّدعي  �شخ�ض  يطالب بحقه جتاه  �أن  �أخرى  دول  د�ئما يف  له  ويجوز  �لبيع.  يطالب بحق يف عائد�ت 

�أنه ح�شل على �ملوجود�ت من �مل�شتاأجر. �إ�شافًة �إىل ذلك، ي�شتطيع �ملوؤّجر يف بع�ض �لدول �أن يطالب 

با�شرتد�د �ملوجود�ت من دون �حلاجة �إىل �أمر ق�شائي يف حالة تق�شري �مل�شتاأجر. ويف دول �أخرى يجب 

فاإن  و�أخري�،  �حليازة.  با�شرتد�د  ق�شائيا  و�ملطالبة  ر�شميا  �لعقد  �إنهاء  �إىل  �أولً  ي�شعى  �أن  �ملوؤّجر  على 

هذه �ملعامالت حمكومة يف بع�ض �لدول بقو�عد �إلز�مية �شارمة، بينما تُكّيف يف دول �أخرى ترتيبات 

�ل�شتئجار �ملحّددة بح�شب متطلّبات �لتدّفق �لنقدي �خلا�ض بامل�شتاأجر ذ�ته ونظام �ل�رش�ئب يف �لدولة 

و�لحتياجات �لأخرى للموؤّجر و�مل�شتاأجر.

35- وتبنّي �ملناق�شة �لو�ردة �أعاله ِعظم �لتنّوع يف هذه �ملعامالت �لإيجارية. وبح�شب طبيعة �ملعّد�ت 

بني  �مل�شتاأجرة  �لوحد�ت  ترت�وح  وقد  �شنو�ت،  وعدة  �أ�شهر  ب�شعة  بني  �لإيجار  مدة  ترت�وح  قد  �ملعنّية، 

معّد�ت مرتفعة �لقيمة، مثل �لطائر�ت، ومعّد�ت �أدنى قيمة مثل �حلو��شيب. ولكن يف جميع �حلالت، 

ومهما كان �لتعريف �ملن�شوب �إىل �لإيجار �لتمويلي من �أجل �أغر��ض �رشيبية �أو حما�شبية يف �أية دولة، 

ف�شيُ�شتخدم تعبري "حق �لإيجار �لتمويلي" يف هذ� �لف�شل ��شتخد�ما عاما لالإ�شارة �إىل جميع �ملعامالت 

�لتي تاأخذ �شكل �لإيجار ولكنها يف �لو�قع �لقت�شادي بيع مع �لحتفاظ بامللكية )�أي �أّن �مل�شتاأجر يتمّتع 

باملعادل �لوظيفي للملكية �أثناء مدة �لإيجار، ب�رشف �لنظر عّما �إذ� كانت �مللكية �لر�شمية للموجود�ت 

�شتنتقل �إليه يف �أي وقت من �لأوقات(.

)هـ( �حلقوق �ل�شمانية وغريها من �حلقوق �لمتيازية �لتي يتمتع بها �لبائعون

ة �أدو�ت قانونية �أخرى ل�شمان وفاء �مل�شرتي بالتز�ماته �خلا�شة  36- توجد يف �لعديد من �لدول عدَّ

بال�شد�د. ويف بع�ض �حلالت تن�شاأ حقوق �لبائع يف �إطار هذه �لأدو�ت بحكم �لقانون. وعادة ما يُفرت�ض 

م�شبقا يف هذه �حلقوق �لقانونية �أّن ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة قد �نتقلت �إىل �مل�شرتي. فعلى �شبيل �ملثال، 

قد يُعطى بائع �ملوجود�ت �مللمو�شة "�متياز�" عايل �ملرتبة �أو "�أف�شلية يف �ملطالبة" )كثري� ما ي�شّمى ذلك 



327 �لف�شل �لتا�شع-  متويل �لحتياز 

"�متياز �لبائع"( بالأمو�ل �ملتاأتية من بيع هذه �ملوجود�ت ق�شائيا �أو بيعها باأي �شكل تنفيذي �آخر. ويجوز 
للبائع �أن يطالب باأولويته �لقانونية �شو�ء ��شتُهل �لبيع على يد بائع ح�شل على حكم ق�شائي �شد �مل�شرتي، 

�أو على يد د�ئن �آخر للم�شرتي ح�شل على حكم ق�شائي، �أو على يد د�ئن م�شمون ميار�ض حقا �شمانيا يف 

�ملوجود�ت. وعادة ما يكون حلق �لأف�شلية �لقانونية هذ� �أولوية تعلو حتى على حق �لد�ئنني �مل�شمونني 

�لذين �كت�شبو� حقوقهم بالتفاق.

�أي�شاً يف رف�ض ت�شليم �ملوجود�ت �مللمو�شة �إىل م�شرت غري م�شتعد  37- وللبائع يف بع�ض �لدول �حلق 

نقل  وقف  يف  حقا  �أي�شاً  �لت�شليم  رف�ض  يف  �حلق  هذ�  ي�شمل  ما  وعادة  �لت�شليم.  عند  �لثمن  ل�شد�د 

�أحيانا بو�شفه حقا يف  "حق وقف �لنقل". ويُطرح هذ� �حلق  ـِ ب �أي�شاً  �ملوجود�ت بو��شطة ناقل، يُعرف 

�ملطالبة بال�شرتد�د ملدة زمنية ق�شرية )30 يوما مثال( عقب ت�شليم �ملوجود�ت. ولكْن لي�ض �أي من �حلقوق 

�لقانونية �مل�شار �إليها يف هذه �لفقرة و�لفقر�ت �لتي �شبقتها فعال كو�شيلة لتمويل �حتياز موجود�ت، لأنها 

تقت�شي د�ئما �حتفاظ �ملوجود�ت بهويتها �لأ�شلية.

38- و�إ�شافًة �إىل هذه �حلقوق �لقانونية �لنا�شئة مبوجب عقد �لبيع، جرت �لعادة على �ل�شماح للبائعني 

�أي�شا باأخذ حق �شماين عادي يف �ملوجود�ت �لتي يبيعونها. ولكن هذ� مل يكن يف كثري من �لدول �آلية فعالة 

نظر� لالفتقار �إىل �أد�ة �شمانية غري حيازية. �إذ ي�شطر �لبائع �لذي ينقل ملكية موجود�ت �إىل م�شرت، 

على �شبيل �ملثال، �أن يحتفظ عندئذ بحيازة �ملوجود�ت �أو ي�شتعيد حيازتها كرهن. ويف �ملقابل، ت�شمح 

دول �أخرى منذ عهد بعيد للبائع باأن ياأخذ �شمانا غري حيازي، كثري� ما يكون يف �شكل "رهن �ملتاع". 

وموؤخر�، عمدت �أي�شا عدة دول كانت ل جتيز يف �ل�شابق �لرهن غري �حليازي للموجود�ت �ملنقولة �إىل 

تعديل قو�نينها لل�شماح للبائع بالتعاقد على حق �شماين غري حيازي يف �ملوجود�ت �لتي يبيعها. ول يتاح 

هذ� �لنوع من �حلقوق �ل�شمانية �ملُعطاة للبائع عادة �إل يف �لدول �لتي قّررت �أي�شا �أن جتيز للمقِر�شني 

�أن يح�شلو� على حقوق �شمانية غري حيازية يف �ملمتلكات �مللمو�شة.

39- وعادة ما كان تطور �حلقوق �ل�شمانية غري �حليازية ل�شالح �لبائع م�شحوبا بتطور �آخر. فالبائع 

�ل�شماين على جميع  �أولوية حقه  يثّبت  �أن  �ملنا�شبة،  �لإجر�ء�ت  �تبع  �إذ�  ي�شتطيع،  ياأخذ �شمانا  �لذي 

تن�شاأ  �لتي يجري �حتيازها. وغالبا ما  �لتي منحها �مل�شرتي يف �ملوجود�ت  �حلقوق �ل�شمانية �لأخرى 

هذه �ملطالبات �ملتناف�شة يف �حلالة �لتي يكون قد �شبق فيها للم�شرتي �أن منح مقِر�شاً حقاً �شمانياً يف 

موجود�ت �آجلة من �لنوع �جلاري �حتيازه. ويعرف هذ� �حلق �ل�شماين �خلا�ض للبائع يف بع�ض �لدول 

�أو "حق �ملوّرد"؛ ويدعى يف  با�شم "�لرهن غري �حليازي للبائع"، ويُدعى يف دول �أخرى "�متياز �ملوّرد" 

�أخرى غريها "�مل�شلحة �ل�شمانية يف ثمن �ل�رش�ء". ولي�ض لال�شم �أهمية تُذكر، بل �ملهم هو: )�أ( �أّن �حلق 

ياأخذه  �أن  يجوز  �لذي  �حليازي  �ل�شماين غري  للحق  �ل�شكل  مطابق يف  للبائع  �حليازي  �ل�شماين غري 

مقِر�ض عادي؛ و)ب( �أّن �لبائع �لذي ياأخذ حقا �شمانيا من هذ� �لقبيل ي�شتطيع عادة �أن يطالب مبركز 

ل يف �لأولوية ي�شمح له بالتفوق على �أي د�ئن م�شمون �آخر يثّبت حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت منحه  مف�شّ

�مل�شرتي للبائع.

)و( متويل �لحتياز بو��شطة �ملقِر�شني

40- �أ�شبح �ملقِر�شون يف معظم �لقت�شاد�ت �حلديثة يوفرون ن�شبة كبرية من �لتمويل �لحتيازي. ولكّن 

�لعديد من �لدول كان يفر�ض فيما م�شى قيود� ل ي�شتهان بها على قدرة �ملقِر�ض على توفري �لتمويل 
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�لحتيازي. وعلى �شبيل �ملثال، مل يكن يف مقدور �مل�شرتي �أحيانا كثرية �أن مينح حقا �شمانيا غري حيازي 

يف �ملوجود�ت �لتي يكون يف معر�ض �رش�ئها. و�ليوم، ما ز�لت عدة من �لدول �لتي ت�شمح للمقِر�شني باأخذ 

�شمان غري حيازي ل ت�شمح لهم باحل�شول على �أولوية خا�شة عند توفريهم �لتمويل �لحتيازي. ومعنى 

هذ� �أنه حتى يف �حلالت �لتي يكون فيها �لغر�ض �ملحدد من �ملال �ملقَر�ض للم�شرتي هو �أن يُ�شتخدم يف 

�رش�ء موجود�ت وقد ��شتُخدم يف �لو�قع لذلك �لغر�ض، فاإن �ملقِر�ض �لذي ياأخذ �شمانا يف تلك �ملوجود�ت 

يعترب د�ئنا م�شمونا عاديا يخ�شع لقو�عد �لأولوية �لعادية �لتي حتكم �حلقوق �ل�شمانية. وموؤّدى ذلك 

�أن �ملقِر�ض �لذي ميّول �حتياز موجود�ت معّينة يحتل مرتبة �أدنى من مرتبة مقِر�ض م�شمون موجود من 

قبُل له حق �شماين يف موجود�ت �مل�شرتي �لآجلة من �لنوع �جلاري �رش�وؤه.

لة  41- ويف هذه �لدول، كانت �لآلية �لوحيدة �لتي ميكن للمقِر�شني �أن يحرزو� بو��شطتها �لو�شعية �ملف�شّ

نف�شها �لتي يتمّتع بها �لبائعون و�ملوؤّجرون هي �كت�شاب حقوق �لبائع �أو �ملوؤّجر. وهكذ�، يف �حلالت �لتي 

يلجاأون  �ملقِر�شون  كان  بال�شد�د،  بالتز�مه  �مل�شرتي  وفاء  ل�شمان  بامللكية  فيها  يحتفظون  �لبائعون  كان 

�إحالة حلق �لبائع يف �ل�شد�د مبقت�شى  �أحيانا �إىل دفع ثمن �ل�رش�ء مبا�رشة �إىل �لبائع ويح�شلون على 

ن فيها  �تفاق �لبيع، �إىل جانب حق �لبائع يف �لحتفاظ بامللكية. وباملثل، يف �حلالت �لتي كان �لقانون مُيكِّ

�لبائعني من �حل�شول على حق �شماين ر�شائي مقرون مبرتبة �أولوية خا�شة يف �ملوجود�ت �جلاري بيعها، 

كان با�شتطاعة �ملقِر�ض �أن ي�شرتي �حلق �ل�شماين �خلا�ض بالبائع. و�أخري�، يف �حلالت �ملتعلقة بالإيجار 

�لتمويلي، كان �ملقِر�ض يلجاأ �أحيانا �إىل �رش�ء عقد �لإيجار من �ملوؤّجر. ولئن كانت حقوق �ملقِر�شني هذه 

�مل�شتمّدة من �لبائعني ت�شمح للمقِر�شني بدخول �شوق �لتمويل �لحتيازي، فاإنها ل تعّزز �ملناف�شة �حلرة 

بني مقّدمي �لقرو�ض �لئتمانية لل�شببني �لتاليني: )�أ( لأنه �إما �شيلزم �حل�شول على ر�شا �لبائع، بتكلفة 

تقع �أحيانا كثرية على عاتق �ملقِر�ض )ويتحملها �مل�شرتي يف نهاية �ملطاف(، و�إما �شي�شطر �ملقِر�ض �إىل 

�لدخول يف معامالت متعددة، ت�شمل على �شبيل �ملثال �رش�ء حقوق �لبائع و�حللول حملّه فيها، لتحقيق 

�لنتيجة �ملرغوبة؛ و)ب( لأنه �شيلزم �أن ي�شبح �ملقِر�ض مالكا للموجود�ت �جلاري �حتيازها، وهي و�شعية 

قد ل يرغب يف �تخاذها لأ�شباب تتعلق بال�رش�ئب �أو �لتعّر�ض للم�شوؤولية �خلا�شة باملنتجات وغري ذلك 

من �لأ�شباب.

42- ومن �أجل تعزيز �ملناف�شة على توفري �لتمويل �لحتيازي، ت�شمح بع�ض �لدول للمقِر�ض �لذي يوّفر 

متويال �حتيازيا مل�شرتي موجود�ت ملمو�شة باأن يح�شل با�شمه �خلا�ض على حق �شماين ذي �أف�شلية يف 

تلك �ملوجود�ت. وبعبارة �أخرى، �أ�شبح من �ملمكن يف هذه �لدول �أن يح�شل �ملقِر�ض على و�شعية �لأولوية 

�لتي مل تكن من قبُل متاحة له �إل باكت�شاب �حلق �لتف�شيلي �لذي يتمّتع به �لبائع. ولكن لن يكون مبقدور 

�رش�ء  �ملطاف يف  نهاية  تُ�شتخدم يف  قد  �لتي  �لأمو�ل  �لتجارية  للمن�شاآت  يوّفرون  �لذين  �ملقِر�شني  كل 

موجود�ت ملمو�شة، �أن يطالبو� بحق �شماين �حتيازي. فلكي يتمّكنو� من ذلك، يجب �أن يقّدم �ملقِر�ض 

�لئتمان لتمكني �مل�شرتي من �حتياز �ملوجود�ت، ويجب �أن يُ�شتخدم �لئتمان فعال لذلك �لغر�ض؛ ويف كل 

�حلالت، ل ميكن �ملطالبة بهذ� �حلق �إل يف �ملوجود�ت �ملحتازة على ذلك �لنحو.

43- وبالرغم من �أن هذ� �لنوع �خلا�ض من �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �ملتاحة للمقِر�ض قد يوجد يف 

عدد من �لدول، فاإن فكرة متكني �ملقِر�ض من �أن يطالب مبا�رشة بحق �شماين �حتيازي تف�شيلي لي�شت 

مقبولة لدى �لكثريين. و�لو�قع �أن معظم �لدول �لتي ت�شمح للبائعني ب�شمان �شد�د ثمن �رش�ء �ملوجود�ت 

�لتي يبيعونها بو��شطة حق ممّيز يف �لحتفاظ بامللكية، ل ت�شمح للمقِر�شني باملطالبة بحقوق �شمانية 

�حتيازية تف�شيلية. ويجوز يف هذه �لدول �أن ياأخذ �ملقِر�شون وكذلك �لبائعون �شمانا غري حيازي، ولكن 

�لبائع وحده هو يف �لعادة من يُ�شمح له باملطالبة بحق �شماين �حتيازي تف�شيلي، وهو خيار قد يلجاأ �إليه 

كبديل عن �لحتفاظ بامللكية.
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4-  �لنهوج �ملّتبعة يف متويل �حتياز �ملوجود�ت �مللمو�شة

)�أ( ��شتعر��ض عام

44- �ّتبعت �لدول يف �ملا�شي طائفة عري�شة من �لنهوج يف تنظيم معامالت متويل �لحتياز. ومع ذلك، 

فحماية حقوق �لبائعني كانت تُعترب عادة �لهدف �ملحوري يف تلك �لنهوج. وعالوة على ذلك، فقد ظل 

�أن مينح �مل�شرتي حقا �شمانيا غري حيازي يف  حتى عهد قريب من غري �ملمكن يف �لعديد من �لدول 

�ملوجود�ت �مللمو�شة، حتى ولو للبائع. ولهذين �ل�شببني، �أ�شبحت طريقة �لحتفاظ بحق �مللكية ممار�شة 

يومية يف نظامي �لقانون �ملدين و�لقانون �لعام وغريهما من �لنظم. وكانت �لدول �أحيانا ت�شّن ت�رشيعات 

لالعرت�ف بهذه �لطريقة يف متويل �لحتياز وتنظيمها. ولكنها مل تفعل ذلك يف �أغلب �لأحيان، مما �أدى 

�إىل ن�شوء �لقانون �ملعا�رش �خلا�ض بتمويل �لحتياز يف تلك �لدول من �ملمار�شات �لتعاقدية �لتي �أقّرتها 

�ملحاكم �إقر�ر� �رشيحا فيما بعد وز�دتها تف�شيال.

45- وبغية �إدر�ك �خليار�ت يف �ل�شيا�شات �لعامة �ملتعلقة بتمويل �لحتياز �ملتاحة حاليا �أمام �لدول، من 

�ملفيد �لنظر باإيجاز يف ثالثة من �لنهوج �ل�شائع �تباعها حتى �لآن يف جمال متويل �لحتياز، وهي: )�أ( 

�لنهوج �ملوؤّيدة للتمويل �لحتيازي �ملقّدم من �لبائع؛ و)ب( �لنهوج �لر�مية �إىل تعزيز �لتمويل �لحتيازي 

متكاملتني  �آليتني  باعتبارهما  �ل�شو�ء  على  �ملقِر�ض  من  �ملقّدم  �لحتيازي  و�لتمويل  �لبائع  من  م  �ملقدَّ

ولكنهما متمّيزتان؛ و)ج( نهج مرتكز على روؤية متكاملة متاما لتمويل �لحتياز ل مُيّيز من حيث �ملفهوم 

بني �لبائعني و�ملقِر�شني.

)ب( �لنهوج �ملوؤّيدة لتمويل �لحتياز �ملقّدم من �لبائع

46- مثلما ُذكر �أعاله، �ن�شب �لرتكيز يف تطوير قانون متويل �لحتياز يف �لعديد من �لدول على حماية 

�لبائعني. ومل يكن يف نية �مل�رّشع ول �ملحاكم يف �أي دولة منع �ملوؤ�ش�شات �ملالية من توفري �لتمويل �لحتيازي. 

�ملعادلة  و�لأدو�ت  بامللكية  �لحتفاظ  �أد�ة  كانت  �لبيع،  بقانون  ملَحقا  يُعترب  كان  �ملجال  لأن هذ�  ولكن 

�أ�شبحت  ونتيجة لذلك،  �لدول.  �ملالية، يف هذه  �ملوؤ�ش�شات  للبائعني، دون  �قت�شاديا متاحة ح�رش�  لها 

هذه �لأدو�ت هي �أدو�ت متويل �لحتياز �لرئي�شية، �إن مل تكن �لوحيدة، �لتي مُتّكن �مل�شرتين من �حتياز 

�ملوجود�ت �لتي ي�شرتونها.

47- وتختلف �شمات �آليات �لحتفاظ بامللكية و�آثارها �ختالفا كبري� بني دولة و�أخرى. و�لعديد من هذه 

�لختالفات هو نتاج �ملا�شي و�ملمار�شات �لتعاقدية �ملحّددة �لتي كانت تُّتبع ��شتجابة للقيود �لتي تفر�شها 

�لقو�عد �لقانونية �ملعتمدة يف بع�ض �لدول، و�أحيانا كثرية من �أجل �لتغلب على هذه �لقيود. ومن ثم، 

تطور �لقانون يف هذ� �مل�شمار غالبا كيفما �تفق �حلال، فابتُكرت �شيئا ف�شيئا، مع ن�شوء �حلاجة، عقود 

جديدة و�رشوط �إ�شافية �أخرى لأنو�ع �لتفاق �ل�شائعة لت�شبح مبثابة نظام تام �لتطوير يحكم معامالت 

متويل �لحتياز. ونتيجة لذلك، فاإن �ملمار�شات �لتعاقدية �ليومية ل تّت�شق �أحيانا مع �ل�شيا�شة �لت�رشيعية 

�ملن�شاآت  تعتمدها  �أن  ميكن  �لتي  �ملمار�شة  �أنو�ع  مُتّثل  ول  �لدولة،  يف  �حلايل  �لقانون  يُج�ّشدها  �لتي 

ما لتعزيز فعالية �لئتمان �مل�شمون. �لتجارية لو كان �لنظام �لقانوين م�شمَّ

بع�ض  ي�شتند يف  كان  �لحتياز  لتمويل  �لرئي�شي  �مل�شَدر  باعتباره  �لبائع  يرّكز على  �لذي  48- و�لنهج 

�لأحيان �إىل قر�ر �شيا�شاتي يهدف �إىل حماية �ل�رشكات �ل�شغرية و�ملتو�شطة �لتي تورِّد �ملوجود�ت �مللمو�شة 

من موؤ�ش�شات �لتمويل �لكربى. ويعرتف هذ� �لنهج باأهمية �رشكات �لت�شنيع و�لتوزيع لالقت�شاد �لد�خلي 

�لقر�ر  ينطلق  ما  وكثري�  �لئتمان.  �أ�شو�ق  يف  �لكربى  �لتمويل  موؤ�ش�شات  حتتله  �لذي  �ملهيمن  وباملركز 
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للموّردين م�شلحة يف  �أّن  �أحدها  �لفرت��شات.  معاملة خا�شة من عدد من  �لبائعني  �ل�شيا�شاتي مبنح 

توفري �لئتمان باأ�شعار منخف�شة لزيادة حجم مبيعاتهم. و�آخر �أّن تكلفة هذ� �لئتمان مي�شورة لأن �لعديد 

من �ملوّردين ل يطلبون دفع فائدة قبل �لتق�شري. وثالثها �أّن وجود عدة موّردين، عادة، ر�غبني يف بيع 

موجود�ت ملمو�شة لأي م�شرت معنّي يجعل هوؤلء �ملوردين يعر�شون �أ�شعار� تناف�شية على �مل�شرتين.

49- ول بد للدولة �لتي تفّكر يف �إ�شالح قانون �ملعامالت �مل�شمونة من �أن تقّيم هذه �لفرت��شات تقييما 

متاأّنيا. فقد يكون لبع�شها مربر ول يكون لبع�شها �لآخر �أي مربر. فالفرت��ض �لأول �فرت��ض �شحيح 

د�ئما، على �شبيل �ملثال. ولكن فيما يتعلق بالفرت��ض �لثاين، فاأْن يبيع �ملوّرد موجود�ت للم�شرتي �شمن 

ترتيب �لحتفاظ بامللكية، ل يعني بال�رشورة �أن �رشوط �لئتمان �لتي يفر�شها �لبائع ل تُكّبد �مل�شرتي 

�إتاحة �رشوط �لئتمان  �أجل  �لأمو�ل من  يتكّبد تكلفة يف �حل�شول على  بتاتا. فاملوّرد نف�شه  �أي تكلفة 

هذه، ويُفرت�ض �أن يُ�شّمن تكلفته تلك يف �شعر �ملوجود�ت �جلاري بيعها وينقلها بذلك �إىل �مل�شرتي. �أما 

يف �لفرت��ض �لثالث فمع �أّن �ملناف�شة قد تن�شط فيما بني �لبائعني، ف�شتن�شاأ مناف�شة �إ�شافية )ميكن �أن 

نت �أي�شا جهات من غري �لبائعني من متويل �حتياز  توؤدي �إىل زيادة �نخفا�ض تكلفة �ملوجود�ت( �إذ� ُمكِّ

هذه �ملوجود�ت.

50- وحتى عندما تكون للدولة �ملهتمة بتعزيز ت�شنيع �ملوجود�ت �مللمو�شة وتوريدها رغبٌة يف ت�شجيع 

�لبائعني على �ل�شطالع بدور �جلهات �ملوّفرة لالئتمان، فلي�ض عليها ول ينبغي لها �أن تقوم بذلك بدرجة 

ت�شبح معها �لأطر�ف �لأخرى مق�شّية من توفري �لتمويل لالحتياز باأ�شعار تناف�شية. �إذ كما �أن �لتناف�ض 

بني �لبائعني يوؤدي عادة �إىل �نخفا�ض �لأ�شعار �لتي �شيدفعها �مل�شرتون، فاإن �لتناف�ض بني �جلهات �لتي 

توّفر �لئتمان يوؤدي عادة �إىل �نخفا�ض تكلفته على �ملقرت�شني و�زدياد تو�فره. وت�شجيع �لتناف�ض بني كل 

رة لالئتمان لن يوؤدي فح�شب �إىل �إتاحة �لئتمان للم�شرتي باأي�رش �لأ�شعار، بل يرّجح �أي�شا  �جلهات �ملوفِّ

�رش�ء  قدرتهم على  بدوره من  و�شيزيد هذ�  �مل�شرتين.  ل�شالح  �ئتمان جديدة  مل�شادر  �ملجال  يف�شح  �أن 

موجود�ت ملمو�شة دون �رشورة توفري �لبائعني �أنف�شهم �لتمويل لكل من يق�شدهم من �مل�شرتين �ملحتملني.

51- و�إن �حلو�جز �لقانونية �لتي متنع �ملمّولني من غري �لبائعني و�ملوؤّجرين من تقدمي �لئتمان مبا�رشة 

�إىل �مل�شرتين، �أو �لتي تقت�شي من هوؤلء �ملمّولني �لآخرين �أل يقّدمو� �لئتمان �إل عن طريق �لبائع �أو 

�لإيجار  �ملوؤّجر يف  �أو حلق  بامللكية  �لبائع يف �لحتفاظ  �إحالة حلق  �ملوؤّجر، من خالل �حل�شول على 

معاملة  �أن  ذلك  و�لأهم من  �أي�شا.  �أخرى  نو�ح  تكون حو�جز عدمية �جلدوى من  �أن  �لتمويلي، ميكن 

متويل �لحتياز باعتباره جمرد و�شيلة حلماية حقوق �مللكية لدى �لبائعني و�ملوؤّجرين قد يف�شي يف �لو�قع 

�إىل تقلي�ض نطاق �حلقوق �لتي ميكن بخالف ذلك �أن يطالب بها �أولئك �لبائعون و�ملوؤّجرون. وذلك لأّن 

�لعديد من �لنظم �حلديثة للمعامالت �مل�شمونة يتيح للد�ئنني �مل�شمونني عدد� من �حلقوق �لتي كثري� 

ما مل تكن، �أو مل تكن د�ئما، متاحة للبائعني �لذين ي�شتخدمون و�شيلة �لحتفاظ بامللكية ل�شمان �لوفاء 

مبطالباتهم. وت�شمل هذه �حلقوق، على �شبيل �ملثال، ما يلي: )�أ( حقا تلقائيا يف �ملطالبة بحق �شماين يف 

�أي منتجات تُ�شنع من �ملوجود�ت �لتي ُمِنح فيها حق �شماين، ويف �أي عائد�ت تتاأتى من بيع �ملوجود�ت 

ي�شتحق على  �لتي قد  �لديون  �شد�د جميع  ل�شمان  �ل�شماين  ��شتخد�م �حلق  �إمكانية  و)ب(  �ملرهونة؛ 

�مل�شرتي �أن ي�شددها للبائع.

م من �لبائع ومن �ملقِر�ض على �ل�شو�ء )ج( �لنهوج �لر�مية �إىل تعزيز �لتمويل �لحتيازي �ملقدَّ

لالحتياز، من جهة،  �لالزم  �لتمويل  للم�شرتين  توفر  �أن  �لتي ميكنها  نطاق �جلهات  تو�شيع  52- بغية 

ولتمكني �لبائعني من �ل�شتفادة من جمموعة كاملة من �حلقوق �ملتاحة �شابقا للمقِر�شني �لذين كانو� 

ياأخذون حقوقا �شمانية، من جهة �أُخرى، عمدت دول عديدة �إىل �إعادة ت�شميم نظمها �خلا�شة بتمويل 
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�لحتياز لكي تعمل على ترويج �لتمويل �لحتيازي �شو�ء �ملقدم من �لبائعني �أو �ملقدم من �ملقر�شني. وقد 

�تُّبعت نهوج خمتلفة لتحقيق هذه �لنتيجة.

53- ففي بع�ض �لدول �لتي تعرتف بتمتع �لبائعني بحقوق �حتيازية خا�شة بناًء على �لحتفاظ بامللكية، 

�أ�شبح باإمكان �لبائعني �ملحتفظني بحق �مللكية �لآن �أن يو�شعو� نطاق حقوقهم بالتعاقد من خالل �إدر�ج 

�رشوط �إ�شافية يف �تفاق �لبيع. وكثري� ما يُ�شمح يف هذه �لدول للبائعني �ملحتفظني بحق �مللكية باإدر�ج 

�رشط يف عقد �لبيع يو�ّشع نطاق حق �لبائع لي�شمل �ملوجود�ت �مل�شّنعة من �ملوجود�ت �ملبيعة �أ�شال، �أو 

باأن يكون �لحتفاظ مبلكية موجود�ت  ي�شمح  �ملبالغ"(  "�رشط جميع  بعبارة  �إليه  يُ�شار  �رشط )كثري� ما 

ملمو�شة معّينة مبثابة �شمان للوفاء بجميع �للتز�مات �لتي يَدين بها �مل�شرتي للبائع. ويف حالت نادرة، 

ت�شمح �لدولة �أي�شا لبائع حمتفظ بامللكية بت�شمني عقد �لبيع �رشطا يو�ّشع نطاق حق ذلك �لبائع لي�شمل 

�مل�شتحقات �أو غريها من �لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ل�شلع. ومع ذلك، ففي معظم �لدول �لتي تُوؤيد متتع 

�لبائعني بحقوق خا�شة قائمة على �لحتفاظ بامللكية، ل يُعامل �شوى �لحتفاظ �لب�شيط بحق �مللكية 

باعتباره �أد�ة لالحتفاظ بذلك �حلق، يف حني �أن ترتيبات �لحتفاظ بامللكية �لأخرى هذه �لأكرث تعقيد� 

�إما �أنها ل حتظى بالعرت�ف، و�إما �أنها تُعاَمل باعتبارها ترتيبات تن�شاأ عنها حقوق �شمانية �أو �ئتمانية 

�أو حقوق �أخرى. و�جلدير باملالحظة �أي�شا �أن بع�ض �لدول قد عّززت كذلك حقوق �مل�شرتين مبقت�شى 

�ملحتازة مبقت�شى  �ملوجود�ت  للم�شرتي يف  �ملتوّقع  باحلق  بالعرت�ف  وذلك  بامللكية،  �لحتفاظ  ترتيب 

ترتيب �لحتفاظ بامللكية، و�ل�شماح للم�شرتي مبنح حق �شماين �أدنى مرتبًة يف �ملوجود�ت )�أو، يف حالة 

ع ت�شلُّم هذه �ملوجود�ت( ل�شالح د�ئن �آخر. �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملر�د �حتيازها يف �مل�شتقبل، توقُّ

54- وقد �أ�شلحت قلة من �لدول ت�رشيعاتها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة وذلك لتمكني �لبائعني من 

�تخاذ حقوق �شمانية �حتيازية تف�شيلية، ولكنها ما ز�لت جتيز وجود �أدو�ت �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار�ت 

�لأدو�ت  ولكّن  لتمويل �لحتياز.  �إىل جنب كمعامالت م�شتقلة  �لأدو�ت جنبا  �شابهها من  �لتمويلية وما 

�ملختلفة �لتي ت�شتخدم بها �مللكية يف تلك �لدول ل�شمان وفاء �مل�شرتي بالتز�مه، تُنظمها عادة وبدرجة 

كبرية جمموعة �لقو�عد ذ�تها �لتي ت�رشي على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �لتي يتمّتع بها �لبائع. وهناك 

دول �أخرى حتافظ على حقوق �لبائعني �لتقليدية يف �لتمويل �لحتيازي �إىل جانب حقوقهم �ل�شمانية 

ولتجّنب  �ملبيعة.  �ملوجود�ت  يف  �شمانية  بحقوق  باملطالبة  للمقِر�شني  �أي�شاً  ت�شمح  ولكنها  �لحتيازية، 

�ملخاطرة يف ق�شور �لتن�شيق بني خمتلف �أنو�ع متويل �لحتياز، كثري� ما تذهب تلك �لدول �إىل �أبعد من 

ذلك فتفر�ض على �لبائعني �أن ي�شّجلو� �إ�شعار� بحق �لحتفاظ بامللكية يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية، و�أن 

يّتبعو� يف �لإنفاذ نف�ض �لإجر�ء�ت �ملنطبقة على �إنفاذ �حلق �ل�شماين.

55- وي�شتند هذ� �لنهج �لأخري �إىل قر�ر �شيا�شاتي باتخاذ كل ما ميكن من �لتد�بري لكي تُعامل جميع 

تلك  �لهدف، يف  �أن  �أي  متكافئة؛  معاملة  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  �حتياز  لتمويل  تُ�شتخدم  �لتي  �ملعامالت 

�لدول، هو �أن يعود نظام �حلقوق �ل�شمانية بالنفع على �لبائعني �لذين يحتفظون بحق �مللكية، ويف �لوقت 

ي�شهم  �أن  ويُفرت�ض  �ملقِر�شني.  يُطّبق على  �لذي  نف�شه  �لإجر�ئي  للنظام  �لبائعني  �أولئك  �إخ�شاع  نف�شه 

�ل�شعي �إىل �إيجاد فر�ض متكافئة ن�شبياً جلميع مقدمي �لئتمان على هذ� �لنحو يف تعزيز �لتناف�ض بينهم، 

مما يزيد من مقد�ر �لئتمان �ملتو�فر ويخف�ض تكلفته ل�شالح �لبائعني و�مل�شرتين على �ل�شو�ء. ومن ثم 

فاإن هذه �لأنو�ع من �لنظم �ملُ�شلحة تُدرج حقوق �لبائعني و�ملوؤّجرين يف نظام �ملعامالت �مل�شمونة، مي�رّشة 

بذلك �لتمويل بناًء على �شمان توّقع �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، غري �أنها متنع يف �لوقت نف�شه �ملقِر�شني �لذين 

يقّدمون �لتمويل �لحتيازي من �لتناف�ض مبا�رشة من �أجل �حل�شول على حق ذي مرتبة �أوىل يف �ملوجود�ت 

�جلاري �رش�وؤها. وبعبارة �أخرى، فرغم �عتماد هذه �لدول نُظما قطعت �شوطا طويال يف �شبيل حتقيق 

فر�ض متكافئة من �أجل توفري �لئتمان �لحتيازي، ل يز�ل �لبائعون مُينحون و�شعية يف �لأولوية مف�شلة 

على �ملقِر�شني �لذين يقّدمون �لتمويل �لحتيازي.
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)د( �لنهوج �ملرتِكزة على �ملفهوم �ملتكامل متاما للحقوق �ل�شمانية يف "ثمن �ل�رش�ء"

56- �تخذت بع�ض �لدول خطوة �إ�شافية. فلم تعتمد فح�شب نهجا يجيز ويعّزز �لتمويل �لحتيازي من 

جانب �لبائع و�ملقِر�ض على �ل�شو�ء، و�إمنا �شّنت �أي�شا نظماً قانونية تُعامل جميع ممّويل �لحتياز معاملة 

متكافئة. ففي هذه �لدول، ميكن للمقِر�شني �حل�شول على �لأولوية �لتف�شيلية نف�شها �لتي يحظى بها 

�لبائعون �لذين يتخذون حقوقا �شمانية يف �ملوجود�ت �لتي يبيعونها. ولالأغر��ض �لتنظيمية، فاإن خمتلف 

حقوق �ملالكني يف �إطار �لتمويل �لحتيازي )�لحتفاظ بامللكية، و�لإيجار�ت �لتمويلية، و�لأدو�ت �ملماثلة(: 

�لحتيازية  �ل�شمانية  �حلقوق  معاملة  تُعامل  و)ب(  و�حد؛  وظيفي  �شماين  حق  يف  متاما  �أُدجمت  )�أ( 

�ملعيارية �ملتاحة للبائعني و�ملقِر�شني. ويف �لعديد من �لدول �لتي �عتمدت هذ� �لنهج، تُو�شف جميع هذه 

�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �ملختلفة بكونها حقوقا �شمانية يف "ثمن �ل�رش�ء".

57- ويخ�شع تطبيق نهج �حلقوق �ل�شمانية يف "ثمن �ل�رش�ء" ملبد�أين ُمهّمني حيثما جرى �عتماده. فاأما 

�أولهما، فهو �أن �حلق �ل�شماين يف ثمن �ل�رش�ء، �لذي ي�شري �إليه �لدليل بتعبري "�حلق �ل�شماين �حليازي"، 

مفهوم �شامل عام؛ مبعنى �أنه ينطبق على �أي معاملة يوّفر فيها �أحد �ملمّولني �لئتمان ملُ�شرٍت متكينا لـه 

من �رش�ء موجود�ت ملمو�شة ويحتفظ بحق يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة ل�شمان �شد�د ذلك �لقر�ض �لئتماين. 

و�أما �لثاين، فهو �أن �حلق �ل�شماين يف ثمن �ل�رش�ء �شنف من �حلقوق �ل�شمانية؛ �أي �أن جميع �لقو�عد 

�ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية ت�رشي بوجه عام �أي�شا على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية، ما مل تقت�ض 

"�حلق  م�شطلح  )�نظر  �حلقوق  على هذه  معّينة  قاعدة  تطبيق  �لحتيازي  للتمويل  �خلا�شة  �لظروف 

�ل�شماين �حليازي" �ملقدمة، �لباب باء، �مل�شطلحات و�لتف�شري(.

58- وفيما يلي �ل�شمات �لرئي�شية لنظام �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية يف �لدول �لتي �عتمدت �لنهج 

�ملرتكز على �ملفهوم �ملتكامل متاما للحقوق �ل�شمانية يف ثمن �ل�رش�ء:

لغريهم من مقدمي  �أي�شا  يُتاح  بل  �مللمو�شة فح�شُب،  �ملوجود�ت  ملوّردي  )�أ( يُتاح هذ� �حلق ل 

�لتمويل �لحتيازي، مبن فيهم �ملقِر�شون و�ملوؤّجرون �لتمويليون؛

)ب( لأغر��ض �ملعامالت �مل�شمونة، يُعطى �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي حّقا �شمانيا، 

ب�رشف �لنظر عّما �إذ� �حتفط هذ� �لد�ئن �أم مل يحتفظ مبلكية �ملوجود�ت �ملر�د �حتيازها؛

)ج( يجوز للم�شرتي �أن يعر�ض حقا �شمانيا �أدنى مرتبًة يف �ملوجود�ت نف�شها على د�ئنني �آخرين 

ويتمّكن بذلك من ��شتخد�م كامل قيمة حقوقه يف �ملوجود�ت �ملحتازة للح�شول على �ئتمان �إ�شايف؛

�لد�ئنني  �شائر  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنه  �حتيازي،  �شماين  بحق  �مل�شمون  �لد�ئن  على  )د( يتعنّي 

�مل�شمونني، �أن يقوم عادة بت�شجيل �إ�شعار بحقه �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، �شو�ء �ُشّمي 

�لتفاق �لذي ين�شئ �حلق �ل�شماين �حليازي حقا �شمانيا، �أو حقَّ �حتفاظ بامللكية �أو حقَّ �إيجار متويلي؛

ل �لإ�شعار باحلق �ل�شماين �حليازي يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، ي�شبح هذ�  )هـ( حاملا يُ�شجَّ

�حلق �ل�شماين �حليازي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛

قبل  �أو  للم�شرتي،  �ملوجود�ت  ت�شليم  بعد  ق�شرية  زمنية  فرتة  �لإ�شعار يف غ�شون  ل  �ُشجِّ )و( �إذ� 

�لت�شليم يف حالة �ملخزون، تكون للحق �ل�شماين �لحتيازي عادة �أولوية على حقوق �ملطالبني �ملناف�شني، 

مبن فيهم �أي د�ئن له حق �شماين قائم من قبل يف موجود�ت �مل�شرتي �لآجلة؛

)ز( يجوز للد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي، �شو�ء كان بائعا �أو موؤّجر� متويليا، �أن ينِفذ حقه، 

�شمن �إطار �إجر�ء�ت �لإع�شار �أو خارجه، بالطريقة نف�شها �لتي ينفذ بها �أي د�ئن م�شمون �آخر حقوقه، 

ولي�ض له �أي حقوق �إنفاذية قائمة على �مللكية.
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و�لع�رشين،  �لقرن �حلادي  �لأول من  و�لعقد  �لع�رشين  �لقرن  �ملا�شية من  �لقليلة  �لعقود  59- وخالل 

�إز�ء متويل �لحتياز. وميكن مالحظة هذ�  �ملتكامل متاما  �لنهج  �لدول هذ�  �عتمد عدد متز�يد من 

�لجتاه �أي�شا على �ل�شعيد �لدويل. فعلى �شبيل �ملثال، يف حالة �أنو�ع معّينة من �لطائر�ت وغريها من 

 م�شاألة نفاذ 
)1(

�ملعد�ت �ملتحركة �ملرتفعة �لقيمة، تنّظم �تفاقية �ل�شمانات �لدولية على �ملعّد�ت �ملنقولة

�لبيع مع �لحتفاظ بامللكية جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�لإيجار�ت �لتمويلية بقو�عد منف�شلة لكنها ت�شبه 

ع نطاق �ل�شجل �لدويل �لذي تتوّخاه  جوهريا �لقو�عد �لتي تنظم �حلقوق �ل�شمانية. ومن ثم، فهي تو�شِّ

�لتفاقية لي�شمل، �إىل جانب �حلقوق �ل�شمانية، ترتيبات �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار �لتمويلي. وعالوة 

 �لقو�عد نف�شها على: )�أ( �لإحالت 
)2(

على ذلك، تنطبق مبوجب �تفاقية �لأمم �ملتحدة لإحالة �مل�شتحقات

)�أ( من  �لفرعية  �لفقرة  �لكلية )�نظر  �ل�شمانية؛ )ج( �لإحالت  �ل�شمانية؛ )ب( �لإحالت لالأغر��ض 

�ملادة 2(، وتتجنب �لتفاقية بذلك �لتمييز بني �حلقوق �ل�شمانية و�لأدو�ت �لقائمة على �مللكية. و�لو�قع 

�أن �ملادة 22 من �لتفاقية، �لتي ت�شمل �رش�حة خمتلف �لنـز�عات على �لأولوية، ت�رشي �أي�شا على نز�ع 

�لذي متتد حقوق  �مل�شتحقات،  تلك  �أحال  �لذي  �ل�شخ�ض  ود�ئن  م�شتحقات  �إليه  �أُحيلت  �شخ�ض  بني 

�حتفاظه مبلكية �ملوجود�ت �مللمو�شة لت�شمل �مل�شتحقات �لناجمة من بيع تلك �ملوجود�ت. و�أخري�، يّتبع 

نف�ض هذ� �لنهَج �إز�ء متويل �لحتياز كل من �مل�رشف �لأوروبي لالإن�شاء و�لتعمري يف قانونه �لنموذجي 

�مل�شمونة  للمعامالت  �لنموذجي  قانونها  يف  �لأمريكية  �لدول  ومنظمة   
)3(

�مل�شمونة، �ملعامالت  ب�شاأن 

)5(
 وم�رشف �لتنمية �لآ�شيوي يف دليل �شجالت �ملنقولت.

)4(
للبلد�ن �لأمريكية،

5-  �لختيار�ت �لرئي�شية يف �ل�شيا�شة �لعامة

)�أ( ��شتعر��ض عام

60- ي�شتعر�ض �لدليل، يف �لباب جيم من �لف�شل �لأول، �لنهوج �لأ�شا�شية يف جمال �ل�شمان، ويو�شي 

بنهج قد تعتمده دولٌة ت�شعى �إىل �إ�شالح قانونها �خلا�ض باملعامالت �مل�شمونة. ومن �مل�شائل �لرئي�شية 

�لتي يبحثها ذلك �لف�شل كيفية معاجلة �ملعامالت �لتي توؤدي �لوظيفة �لقت�شادية لأد�ة �شمانية ولكنها 

ذ من خالل ��شتخد�م �حلق يف ملكية موجود ل�شمان �لوفاء �لكامل باحلق �لذي يطالب به �ملمّول.  تُنفَّ

وتن�شاأ هذه �مل�شاألة يف �شياق �لإع�شار وخارج �شياقه على �ل�شو�ء. وهناك �أربعة نهوج خمتلفة �شائعة فيما 

بني �لدول �لتي قامت موؤخر� باإ�شالح قو�نينها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة.

�لتمويل يف كل �حلالت.  �أدو�ت  �أ�شكال  تنّوع  �لدول يحافظ على  �لعديد من هذه  يز�ل  61- �أولً، ل 

�أنها تعرتف باأدو�ت �ل�شمان كما تعرتف باأدو�ت من قبيل �لحتفاظ بحق �مللكية و�لنقل �لئتماين  �أْي 

للملكية و�لرهون و�لبيع مع حق �ل�شرتد�د حني يُ�شتخدم نقل ملكية موجود�ت مقرت�ضٍ ما ل�شمان �لوفاء 

باللتز�م. ويف هذه �لدول، يحكم كلَّ معاملة �ملنطُق �ملفاهيمي �ملعنيَّ �خلا�ض بها، �شو�ء �أكانت �شمانا �أم 

بيعا �أم �إيجار�.

�ملرتبطة  غري  �حلالت  يف  �لتمويل  �أدو�ت  �أ�شكال  يف  �لتنّوع  هذ�  على  �أخرى  دول  تُبِقي  62- ثانياً، 

�مللكية  حق  فيها  يُ�شتخدم  �لتي  �ملعامالت  كل  بالإع�شار  �خلا�شة  نظمها  يف  ت�شف  ولكنها  بالإع�شار، 

كل  �لدول  هذه  يف  تُعترب  �لإع�شار،  ولأغر��ض  �شمانية.  �أدو�ت  بكونها  �لد�ئن  مطالبة  �شد�د  ل�شمان 

�ملعامالت �لتي توؤدي �لدور �لقت�شادي لل�شمان متكافئة وظيفيا.

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 8.
 )1(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 7.
 )2(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 3.
 )3(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 9.
 )4(

�نظر �ملقدمة، �حلا�شية 6.
 )5(
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�لإع�شارية وغري  �ل�شياقات  لي�شمل  هذ�  �لوظيفي"  "�لتعادل  نهج  نطاق  �أخرى  دول  و�ّشعت  63- ثالثاً، 

�لإع�شارية على �ل�شو�ء. وتعرتف �لنظم �ملعمول بها يف تلك �لدول بال�شمات �ملمّيزة لكل من هذه �ملعامالت 

�لحتفاظ  مع  �لبيع  معامالت  �لدخول يف  للبائعني  م�شموحا  يز�ل  فال  �مللكية:  بحق  �ملتعلقة  �ملختلفة 

�لدخول يف معامالت  للمقِر�شني  ز�ل م�شموحا  �ل�شد�د، وما  �لف�شخ يف حالة عدم  �أو مع حق  بامللكية 

�ملحكم بني هذه  �لتن�شيق  �أن �حلر�ض على كفالة  بيد  �ل�شرتد�د.  �لبيع مع حق  �أو معامالت  م�شمونة 

�ملعامالت �ملختلفة، و�حلر�ض كذلك على كفالة معاملتها بقدر �لإمكان معاملة متكافئة ، قد حد� بتلك 

�لدول �إىل �إخ�شاع جميع هذه �ملعامالت، كائنة ما كانت ت�شميتها، لإطار تنظيمي �شامل يوؤدي �إىل نتائج 

متعادلة وظيفيا.

64- ر�بعاً، ي�شل عدد متز�يد من �لدول بهذ� �ملنطق �لوظيفي �إىل نهايته فيعتمد ما قد ي�شّمى نهجا 

�ملعامالت  جميع  �شماناً  يَعترب  �مل�شمونة  للمعامالت  فنظامها  "وحدويا".  نهجا  �أو  وظيفيا  متكامال 

�ملختلفة �لتي توؤدي �لوظيفة �لقت�شادية لل�شمان، ب�رشف �لنظر عن �شكلها، ويُ�شّميها �رش�حة باحلقوق 

�آليات �مللكية  �أّن �لنظام �لقانوين يف هذه �لدول ل يعتمد فح�شب طائفة متنوعة من  �ل�شمانية. �أي 

كل  تو�شيف  يعيد  �لو�قع  �إنه يف  بل  �مل�شمونة،  �ملعامالت  مع  متعادلة وظيفيا  �أنها  تُعاَمل على  �لتي 

�آليات �مللكية هذه باعتبارها حقوقا �شمانية ما د�مت توؤدي �لوظيفة �لقت�شادية �لتي توؤديها �ملعاملة 

�مل�شمونة.

غري  �مل�شمونة  �ملعامالت  يخ�ض  فيما  �لأخري  �لنهج  هذ�  �لدول  تعتمد  باأن  �لدليل  65- ويو�شي 

�لحتيازية. فكل �ملعامالت �مل�شمونة غري �لحتيازية �لتي تُ�شتخدم فيها حقوق يف موجود�ت �ملانح، 

مبا فيها �مللكية، ل�شمان �لتز�م عادي على �ملقرت�ض بال�شد�د ملقّدم �لئتمان، ينبغي �أن تُعاَمل كاأدو�ت 

د بكونها كذلك، يف �شياق �لإع�شار وخارج �شياقه على �ل�شو�ء )�نظر �لتو�شية 8(. ويطلق  �شمانية، وحُتدَّ

�لدليل على هذه �لطريقة ��شم �لنهج �ملتكامل و�لوظيفي و�ل�شامل )�نظر �لف�شل ب�شاأن نطاق �لنطباق، 

�أو�شح يف  )�أ( �لإ�شهام على نحو  �لنهج بثالث مز�يا رئي�شية هي:  �لفقر�ت 110-114(. ويتَّ�شم هذ� 

مي �لئتمان على �أ�شا�ض �لثمن، ومن ثم رجحان زيادة تو�فر �لئتمان �مل�شمون؛  تعزيز �ملناف�شة بني مقدِّ

)ب( �لتمكني على نحو �أف�شل من �تخاذ قر�ر�ت بخ�شو�ض �ل�شيا�شة �لت�رشيعية على �أ�شا�ض �لكفاءة 

�ملقارنة؛ و)ج( �شهولة �شنِّ هذ� �لنظام �لقانوين وتطبيقه لأن جميع �ملعامالت �ملن�ِشئة للحقوق �ل�شمانية 

تُعاَمل معاملة و�حدة.

66- وعندما يكون �للتز�م �مل�شمون هو ت�شديد ثمن �رش�ء موجود�ت ملمو�شة )�أي عندما يكون �ملو�شوع 

د� من حيث �ملفهوم، لأن �لأطر�ف �ملعنية لي�شو�  متعلقا مبعاملة متويل �حتيازي(، تن�شاأ م�شاألة �أكرث تعقُّ

�لنهج  �شتعتمد  كانت  �إذ�  ما  �لدول يف قر�رها حول  و�شتحتاج  بائعون.  �أي�شا  بل هم  جميعا مقِر�شني؛ 

�ملتكامل وظيفيا �إىل حتديد �أحد �أمرين هما: )�أ( ما �إذ� كان ينبغي �أن يعلو منطق �ملعامالت �مل�شمونة 

على منطق قانون �لبيع و�لإيجار )�أو منطق قانون �مللكية بالأخ�ض( عندما يلجاأ �لبائعون و�ملوؤّجرون �إىل 

��شتخد�م تلك �ملعامالت ل�شمان ت�شديد �شعر �رش�ء �ملوجود�ت �مللمو�شة )�أو �ملكافئ �لقت�شادي لذلك 

�ل�شعر( ؛ �أو )ب( ما �إذ� كان ينبغي �أن يعلو منطق �لبيع و�لإيجار على منطق �ملعامالت �مل�شمونة باعتباره 

�ملبد�أ �لتنظيمي �لأ�شا�شي يف هذه �حلالت. وبغية �تخاذ قر�ر ب�شاأن هذه �مل�شائل، يتعنّي على �لدول �أن 

تنظر، �أول وقبل كل �شيء، فيما �إذ� كان ينبغي �عتماد �لنهج �لر�مي �إىل حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا، 

باعتباره �أجنع �ل�شبل لبلوغ هدف �مل�شاو�ة �جلوهرية بني ممّويل �لحتياز؛ وثانيا، �إذ� كان �لأمر كذلك، 

يتعنّي على �لدول �أن تنظر فيما �إذ� كان ينبغي �عتماد �لنهج �ملتكامل باعتباره �أجنع �ل�شبل لو�شع �إطار 

من �لقو�عد يحّقق �لتعادل �لوظيفي يف �لنتائج.
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)ب( �لتعادل �لوظيفي كمفهوم عام لتمويل �لحتياز

67- توجد �أ�شباب وجيهة من منظور �ل�شيا�شة �لقت�شادية لعلّها حتدو بالدول �إىل �عتماد �لنهج �ملتكامل 

وظيفيا �إز�ء متويل �لحتياز. ففي �قت�شاد�ت �ل�شوق، يوؤدي تكافوؤ �لفر�ض �أمام جميع مقدمي �لئتمان 

�إىل زيادة �لتناف�ض بينهم، وقد يزيد بالتايل من مقد�ر �لئتمان �ملتو�فر ويقلل تكلفته. ولي�ض ثمة من �شبب 

وجيه م�شتند �إىل مبد�أ �قت�شادي يف�رش ملاذ� ينبغي �أن يحتكر �شانع �ملوجود�ت �مللمو�شة �أو موزعها تقدمي 

بالئتمان  �مل�شرتين  تزويد  �لتناف�ض على  �ملمولني من  �لقبول بوجوب متكني  للم�شرتين. وعند  �لئتمان 

�لحتيازي، ينبغي للنظام �لقانوين �لذي يُز�ِول يف �إطاره هوؤلء �ملمولون ذلك �لن�شاط �أّل ين�شئ حو�فز 

لو�حدة �أو �أخرى من �لفئات �لفرعية للممولني. و�أجنع �شبيل لكفالة ��شتناد �لتناف�ض على تقدمي �لئتمان 

�إىل �لأحكام و�ل�رشوط �لتي يعر�شها �ملمول دون غريها �إمنا هو �إن�شاء قو�عد قانونية يُعاَمل جميُع هوؤلء 

�ملمولني مبقت�شاها معاملة توؤدي �إىل نتائج متعادلة وظيفيا.

�شفقة ممكنة  �أف�شل  على  �حل�شول  �إىل  ي�شعو�  �أن  �مل�شرتين  مقدور  يف  يكون  �أن  ذلك  68- وي�شتتبع 

لتلبية �حتياجاتهم �إىل �لتمويل �لحتيازي. وينبغي �أن تكون لهم فر�ض متكافئة للتفاو�ض مع �أي ممّول 

حمتمل على مدة �لقر�ض �أو غريه من �أ�شكال �لإقر��ض �لئتماين، مبا يف ذلك �رشوط �لت�شديد و�لفو�ئد 

على �لقر�ض و�حلالت �لتي تدخل يف باب �لتق�شري ونطاق �ل�شمان �لذي يتيحونه. ولكّن هذ� �لتكافوؤ 

�حل�شول  �ملمولني  لبع�ض  يجيز  �لقانوين  �لنظام  كان  �إذ�  للخطر  معّر�شا  ي�شبح  �لتفاو�ض  فر�ض  يف 

على حقوق �شمانية �أف�شل من �حلقوق �ل�شمانية �ملتاحة لغريهم. وبعبارة �أُخرى، ل يوجد من �ملنظور 

�لقت�شادي �أي �شيء فريد يف متويل �لحتياز يجعل �أي دولة تاأخذ بنهج �إز�ء �ملناف�شة �لئتمانية يختلف 

عن �لنهج �لذي تعتمده بخ�شو�ض �لتمويل �لعادي غري �لحتيازي.

�لنهج  �عتماد  يف  ترغب  �لدولة  �لقانونية جلعل  �ملوؤ�ش�شات  ب�شكل  مت�شلة  �أ�شباب  �أي�شا  69- وهناك 

�لهادف �إىل حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا. فمثلما ُذكر �أعاله )�نظر �لفقر�ت 36-39(، درجت �لدول 

تقليديا على تنظيم �لئتمان مل�شرتي �ملوجود�ت �مللمو�شة باإتاحة ��شتحقاقات حمددة للبائعني )رمبا على 

مون �جلزء �لأوفر من �لتمويل �لحتيازي، و�أن معظم عمليات �لبيع يتم يف �إطار  �فرت��ض �أن �لبائعني يقدِّ

معاملة و�حدة ل تتكرر وتتعلق ببنود معّينة(. ويف �شوء ذلك �لفرت��ض، كان �ل�شاغل �لأول هو بب�شاطة 

�ملبيع ب�رشعة  ��شتعادة �ملوجود  �ل�رش�ء، من  �لبائع، يف حال عدم ت�شديد �مل�شرتي ثمن  �أن يتمّكن  كفالة 

وفعالية وخلو�ً من �أي حقوق لأطر�ف ثالثة. وذلك يعني �أن �لئتمان كان جمرد �شيء ملَحق بالبيع و�أن 

�لهتمام �لرئي�شي للبائع كان �حل�شول على قيمة �ملوجود�ت �لتي وّفرها للم�شرتي. وحدث خالل �لعقود 

�لقليلة �ملا�شية تطور�ن �ثنان ��شتوجبا من �لدول �أن تعيد �لنظر يف هذ� �ملوقف 

�أنهم يعجزون  �إىل �لتمويل �لحتيازي ووجد �لبائعون  70- �أولً، مع تو�ّشع �لقت�شاد�ت، منت �حلاجة 

�أحيانا كثرية على تلبية �حتياجات زبائنهم �إىل �لئتمان. و�أ�شبح من �ل�شائع ب�شكل متز�يد، وخا�شة عندما 

يريد م�شّنعون وبائعون باجلملة و�لتجزئة �رش�ء كميات كبرية من �ملو�د �خلام و�ملخزون، �أن تقوم �مل�شارف 

د هو  و�رشكات �لتمويل وغريها من �جلهات �ملقِر�شة بتقدمي قرو�ض �ئتمانية �إىل �مل�شرتين لغر�ض حمدَّ

متكينهم من �حتياز تلك �ملو�د �خلام و�ملخزون. ثانياً، �أ�شبحت �أنو�ع �ملعّد�ت �لالزمة للت�شنيع و�لتوزيع 

متطورة وباهظة �لثمن ب�شكل متز�يد. و�أ�شحى �ملوّردون يعجزون �أحيانا كثرية عن توفري �لتمويل �لالزم 

لزبائنهم �ملحتملني. وعالوة على ذلك، ولأ�شباب �رشيبية يف �لغالب، �كت�شف �مل�شرتون �أن �حل�شول على 

�ملعّد�ت �ملطلوبة مبعاملة تُبنى �شيغتها يف �شكل عقد �إيجار وت�شّمى بهذ� �لإ�شم عو�شا عن معاملة �رش�ء، 

بطريقة  م  ت�شمَّ هذه  �لإيجار  معامالت  كانت  ما  وكثري�  �لقت�شادية.  �لناحية  من  �أجدى  �أحيانا  يكون 

جتعلها مكافئة �قت�شاديا للبيع بالئتمان.
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ر �لتمويل �لحتيازي  71- ويف كلتا هاتني �حلالتني، �أ�شبح �شخ�ض �آخر غري بائع �ملوجود�ت �ملبا�رش يوفِّ

للم�شرتي )�أو للم�شرتي �لنظري، يف حالة �لإيجار(. وعندئذ وجدت �لدول نف�شها م�شطرة لأن تقرر ما 

�إذ� كان ثمة مربر ل�شتمر�ر �لإ�شارة �إىل حقوق �لبائع باعتبارها معاملة �لتمويل �لحتيازي �لنموذجي. 

وكانت �لأ�شباب �لرئي�شية �لد�عية للقلق تكمن يف: )�أ( �أن �لبائعني كانو� قادرين تقليديا على �حل�شول 

على حق �شماين مبرتبة عليا يف �ملوجود�ت ��شتناد�ً �إىل �متالكهم �إياها، ولكّن ممويل �لحتياز �لآخرين، 

م  كاملقر�شني، كانو� ممنوعني عادة من �حل�شول على حق عايل �ملرتبة؛ )ب( وعندما كانت �ملعاملة تُ�شمَّ

يف �شكل �إيجار عو�شا عن بيع ينقل فيه �لبائع �مللكية �إىل �مل�شرتي ويح�شل مقابل ذلك على �حلق يف 

�إبطال �لبيع يف حال عدم ت�شديد ثمن �ل�رش�ء، مل يكن باإمكان �مل�شتاأجر عموما �أن ي�شتخدم �ملوجود�ت 

�ملوؤّجرة ك�شمان للح�شول على �ئتمان �آخر. وقد حملت هذه �ل�شو�غل �لدول على �أن تنظر يف �خليار 

�ل�شيا�شاتي �لأّول: ما �إذ� كان من �لأف�شل لتنظيم هذ� �لفرع من قانون �ملعامالت �مل�شمونة �عتماد مفهوم 

عام ملعاملة �لتمويل �لحتيازي.

72- وقد ��شتنتجت دول عديدة �أن �لنظام �لقانوين �شيكون �أقل غمو�شا و�أقل �إثارة للتقا�شي �إذ� مل مييِّز 

ر�شميا بني �حلقوق �ملتاحة ملختلف موّفري �لئتمان �لحتيازي؛ �أي حتى عندما قّررت هذه �لدول �أن 

يظل با�شتطاعة �لبائعني حماية حقوقهم عن طريق �لحتفاظ مبلكية �ملوجود�ت �ملبيعة �إىل حني ت�شديد 

�مل�شرتي ثمنها بكامله، قررت تب�شيط ت�شميم هذ� �لنظام باعتماد �لنهج �لذي يوؤدي �إىل نتائج متعادلة 

وظيفيا: مما يعني �أن كل �ملعامالت �لتي تُ�شتخَدم لتمويل �حتياز �ملوجود�ت �مللمو�شة تعاَمل بالطريقة 

نف�شها �أ�شا�شا ب�رشف �لنظر عن �شكلها وب�رشف �لنظر عن �لو�شع �لقانوين للد�ئن )�شو�ء كان بائعا �أم 

موؤّجر� �أم مقِر�شا(.

غري  �مل�شمونة  �ملعامالت  يف  وظيفيا  �ملتكامل  �لنهج  �لدول  تعتمد  باأن  �لتو�شية  مع  73- و�ن�شجاما 

�لحتيازية )�نظر �لتو�شية 8(، يو�شي �لدليل يف هذ� �لف�شل باأن تعتمد �لدول �لنهج �ملتكامل وظيفيا 

فيما يخ�ض جميع معامالت متويل �لحتياز، �أيا كانت ت�شميتها )�نظر �لتو�شية 9 وبياين �لغر�ض �ل�شابقني 

للتو�شيات يف �خليارين �ألف وباء يف نهاية هذ� �لف�شل(. وهذ� يعني �أن �لدليل يو�شي باأن ت�شرتع �لدول 

نُظما حتقق نتائج متكافئة وظيفيا، ب�رشف �لنظر عّما �إذ� قررت �عتماد �لنهج �لوحدوي �أو �لنهج غري 

�لوحدوي �إز�ء �لتعادل �لوظيفي ملعامالت �لتمويل �لحتيازي وغري �لحتيازي )�نظر �لتو�شية 178 فيما 

يخ�ض �لنهج �لوحدوي و�لتو�شية 188 فيما يخ�ض �لنهج غري �لوحدوي(.

)ج( �لنهجان �لوحدوي وغري �لوحدوي فيما يتعلق بالتعادل �لوظيفي

ت�شلكها يف  �لتي  بالطريقة  فيتعلق  �لدول  تو�جهه  �لذي  �لثاين  �لرئي�شي  �ل�شيا�شاتي  74- �أما �لختيار 

ت�شميم �لت�رشيعات لتحقيق نتائج متعادلة وظيفيا. ومرة �أخرى فاإن �لهدف �لرئي�شي هو �حلر�ض، قدر 

�لإمكان، على �أن ي�شاغ �لنظام �لقانوين �لذي يحّقق هذ� �لتعادل �لوظيفي بطريقة تُي�رّش توفري �لئتمان 

باإحدى  قانوين  نظام  �أي  �لفعالية يف  �لنوع من  بلوغ هذ�  ثمن. وميكن  وباأقل  نطاق ممكن  �أو�شع  على 

طريقتني.

وتعتمَد  �لحتياز  �أ�شكال معامالت متويل  �لتمييز بني خمتلف  �إز�لة  �لدول  تختار  �أن  75- �أولً، ميكن 

تو�شيفا و�حد� لتلك �لأدو�ت. وهذه هي �ل�شيا�شة �لعامة �لتي يو�شي �لدليل باتباعها فيما يخ�ض �حلقوق 

�ل�شمانية عموما. ويُ�شار يف هذ� �لف�شل �إىل هذه �لطريقة يف حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا بو�شفها 
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�لنهج "�لوحدوي" يف متويل �لحتياز. ويف �لنهج �لوحدوي، كل معامالت متويل �لحتياز تن�شئ "حقوقا 

�شمانية �حتيازية" وكل �ملمّولني يعتربون "د�ئنني م�شمونني بحق �شماين �حتيازي".

76- ثانياً، ميكن �أن تختار �لدول �لإبقاء على �شكل معامالت متويل �لحتياز �حلالية، وعلى �لو�شف 

�أو قر�شا(، ما مل تق�ِض  �أو تاأجري�  �لذي يعطيه �لطرفان لالتفاق �ملربم بينهما )كاأن ي�شفاه بكونه بيعا 

حمكمة خمت�شة بزيف ذلك �لو�شف، يف ق�شية معّينة. بيد �أنه �شيكون لز�ماً على �لدول �أي�شا، و�حلالة 

ط قو�عدها �لتقنية لكل معاملة من �أجل حتقيق �لتعادل �لوظيفي يف �لنظام باأكمله.  هذه، �أن تُعّدل وتب�شِّ

�لوحدوي".  "غري  �لنهَج  بو�شفها  وظيفيا  متعادلة  نتائج  حتقيق  يف  �لطريقة  هذه  �إىل  �لدليل  وي�شري 

و"حقوق  ويف �لنهج غري �لوحدوي، ين�شاأ عن معامالت متويل �لحتياز �إما "حقوق �لحتفاظ بامللكية" 

�لإيجار �لتمويلي" حيث تُ�شتخدم �أد�ة من �أدو�ت �مللكية، و�إما "حقوق �شمانية �حتيازية" ل�شالح �لد�ئنني 

�مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي عند �إن�شاء حق �شماين )�شو�ء ل�شالح �ملقِر�ض �أو ل�شالح �لبائع �لذي 

ينقل �مللكية �إىل �مل�شرتي(.

77- ورهنا بقانون غري قانون �ملعامالت �مل�شمونة، ميكن �أن يكون للقر�ر ب�شاأن �أي هذين �لنهجني ينبغي 

�عتماده تبعات مهمة. �إذ قد يوؤّثر هذ� �لقر�ر، مثال، يف حقوق �لأطر�ف �لثالثة يف �إجر�ء�ت �لإع�شار 

وخارجها على �ل�شو�ء )تِرد مناق�شة �مل�شائل �ملتعلقة بالإع�شار يف �لباب �ألف-13 �أدناه ويف �لف�شل �لثاين 

ع�رش(. و�إ�شافة �إىل ذلك، �شيكون على �لدول، بعد �أن تقّرر �عتماد �أحد هذين �لنهجني، �أن تبُتَّ على وجه 

�لدقة يف كيفية ت�شميم �لقو�عد �خلا�شة �لتي �شتحكم كل جو�نب معامالت متويل �لحتياز، و�إدماج هذه 

�لقو�عد �خلا�شة يف �لقانون �لعام �ملتعلق بالبيع و�لإيجار.

'1' �لنهج �لوحدوي

78- يوؤدي قر�ر �لدول �عتماد �لنهج �لوحدوي �إىل ثالث نتائج رئي�شية. �أولً، كل �أدو�ت متويل �لحتياز 

�شتُعترب، ب�رشف �لنظر عن �شكلها، �أدو�ت �شمانية وتُخ�َشع للقو�عد ذ�تها �لتي حتكم �حلقوق �ل�شمانية 

�ملوجود�ت  يف  �لد�ئن  حق  ثانيا،  �لأولوية(.  على  بالتنازع  �ملتعلقة  �حلالت  )با�شتثناء  �لحتيازية  غري 

�مللمو�شة يف معامالت �لبيع مع �لحتفاظ بامللكية، �أو �لبيع مبقت�شى �ل�رشط �لفا�شخ، �أو �تفاق �لتاأجري 

�أو �أي معاملة مماثلة، �شيُعترب حقا �شمانيا �حتيازيا و�شيخ�شع  �أو �لإيجار �لتمويلي،  مع خيار �ل�رش�ء، 

لنف�ض �لقو�عد �لتي �شتحكم �حلق �ل�شماين �حليازي �ملمنوح لأي مقِر�ض. ثالثا، �شيَُعدُّ �مل�شرتي يف مثل 

هذه �حلالت حائز� ملكية �ملوجود ب�رشف �لنظر عما �إذ� كان �لبائع �أو �ملوؤّجر يّدعي �حتفاظه بامللكية 

مبوجب �لعقد.

79- وميكن �أن ت�شلك �لدول �أحد م�شلكني يف ��شرت�ع �لنهج �لوحدوي يف �حلالت �لتي ي�شتخدم فيها 

�ملالَك يف جميع  �مل�شرتي  ي�شبح  �أن  تن�ض على  فقد  �لتمويلي.  �لإيجار  �أو  بامللكية  �لحتفاظ  �لبائعون 

�لأغر��ض، ويكون عليها و�حلالة هذه �أن تعّدل �لت�رشيعات �لأخرى )كالقو�نني �ل�رشيبية �إن كانت ترغب 

يف �أن يخ�شع �لبائع يف تلك �ملعامالت لل�رشيبة ب�شفته مالكا(. �أو قد تن�ض على �أّن �مل�شرتي ل ي�شبح 

مالكا �إل لأغر��ض قانون �ملعامالت �مل�شمونة و�مليادين �ملت�شلة به )�لقانون �ملنّظم للعالقة بني �لد�ئن 

و�ملدين وقانون �لإع�شار، على وجه �خل�شو�ض(. ولكن من �جلدير باملالحظة �أّن �ت�شاق �لنظام يقت�شي 

من �لدول �أن ت�شلك فيما يتعلق مبعامالت متويل �لحتياز نف�ض �مل�شلك �لذي ت�شلكه بخ�شو�ض معامالت 

�لتمويل غري �لحتيازي.
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'2' �لنهج غري �لوحدوي

�ملقِر�شني  معامالت  فاإن  �لحتيازي،  �لتمويل غري  يخ�ض  فيما  وحدويا  نهجا  يعتمد  �لدليل  80- لأن 

تُعترب جميعها  للملكية،  للبائع و�لنقل �لئتماين  �لتاأجري  �لتقليدية، كالبيع مع حق �ل�شرتد�د و�لبيع مع 

يتعلق مبعامالت  فيما  �إل  وحدوي  غري  نهج  �ّتباع  �إمكانية  �لدليل  يتوّخى  ول  عادية.  �شمانية  حقوقا 

�لبائعني )و�ملعامالت "�ل�شبيهة مبعامالت �لبائعني" مثل �لإيجار�ت �لتمويلية(. وبناء عليه، فحتى عندما 

تعتمد �لدول نهجا غري وحدوي فيما يتعلق مبعامالت متويل �لحتياز، ينبغي لها �أن ت�شمم نظامها بحيث 

ير�عي مبد�أ �لتعادل �لوظيفي )�نظر �لتو�شية 188(. وعلى �شبيل �ملثال، ينبغي للنظام �أن يعامل جميع 

�جلهات �لتالية من مقّدمي �لئتمان �لحتيازي معاملة متكافئة وظيفيا: �لبائع �لذي يحتفظ بحق �مللكية؛ 

و�لبائع �لذي ل يحتفظ بحق �مللكية ولكنه يحتفظ باحلق يف �إبطال �لبيع؛ و�لبائع �لذي ل يحتفظ بحق 

�مللكية ولكنه ياأخذ حقا �شمانيا �حتيازيا عاديا يف �ملوجود�ت �ملبيعة؛ و�ملوؤّجر �لذي يحتفظ بحق �مللكية؛ 

و�ملوؤّجر �لذي ياأخذ حقا �شمانيا �حتيازيا عاديا يف �ملوجود�ت �ملبيعة �أو �ملوؤّجرة.

�أن حتّقق �لتعادل �لوظيفي بني  81- ومن حيث �ملبد�أ، ميكن للدول �لتي تعتمد �لنهج غري �لوحدوي 

بحق  �مل�شمون  �لد�ئن  وحقوق  ناحية،  من  �لتمويلي  و�ملوؤّجر  �مللكية  بحق  يحتفظ  �لذي  �لبائع  حقوق 

�ملمنوحة  �حلقوق  ت�شوغ  �أن  )�أ(  �إما  فيمكنها  طريقتني.  باإحدى  �أخرى،  ناحية  من  �حتيازي  �شماين 

للمطاِلب �ملحتفظ بحق �مللكية ومن ي�شبهه من �ملطالبني، على منو�ل �حلقوق �ملمنوحة للد�ئن �مل�شمون 

�لآخر  �لد�ئن  �أن ت�شوغ حقوق هذ�  و�إما )ب(  �أو موؤّجر�؛  بائعا  �لذي ل يكون  بحق �شماين �حتيازي، 

�مل�شمون بحق �شماين �حتيازي على منو�ل �حلقوق �ملتاحة من قبُل للد�ئن �ملحتفظ بحق �مللكية. ففي 

�حلالة �لأوىل، يُعاَمل جميع ممّويل �لحتياز معاملة و�حدة )�أي ب�شفتهم د�ئنني م�شمونني بحق �شماين 

�حتيازي(، ولكّن ممّويل �لحتياز �لذين يحتفظون بامللكية �شيكون لهم عندئذ حقوق خمتلفة قليال عن 

�مل�شمونني بحق  و�لد�ئنني  يُعاَمل جميع ممّويل �لحتياز  �لثانية،  �لعاديني. ويف �حلالة  �ملالكني  حقوق 

�شماين �حتيازي معاملة و�حدة )�أي ب�شفتهم مالكني(، ولكّن �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي 

و�لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي �شيخ�شعون عندئذ لقو�عد خمتلفة قليال. ومع �أن هذين 

�خليارين قد يبدو�ن من �لناحية �ل�شكلية مت�شاويني يف �جلدوى، فبالنظر �إىل �لهدف �لعام �ملتمثل يف 

متكني �لأطر�ف من �حل�شول على �ئتمان م�شمون بطريقة ب�شيطة وناجعة، توجد عدة �أ�شباب تدعو �إىل 

تف�شيل �لنهج �لأول يف حتقيق �لتعادل �لوظيفي يف �لنظام غري �لوحدوي.

تو�فر �لئتمان  �أكرث يف  ي�شهم  �أن  �لنهجني يحتمل  �أيُّ  �لدول هو  ت�شاأله  �أن  ينبغي  �لذي  82- و�ل�شوؤ�ل 

من  جمموعة  ت�شميم  �ل�شعب  من  �شيكون  �أول،  م�شَدره.  عن  �لنظر  ب�رشف  تكلفة،  وباأدنى  ب�شفافية 

�شيانة  �أو  بيع  ذ� خربة يف  يكون عادة  �ملقِر�ض ل  لأن  )وبخا�شة  كمالك  �ملقِر�ض  تعامل  �لتي  �لقو�عد 

�ملوجود�ت �لتي ميّولها(. ثانيا، مع �أن هذ� �ملقِر�ض �شيو�شف بكونه مالكا، فاإن ملكيته لن تكون مطابقة 

ل حلماية حقوق �أطر�ف ثالثة معّينة رمبا تكون قد ح�شلت  للملكية �لعادية مبا �أن حقوقه �لإنفاذية �شتُعدَّ

على �شمان يف �حلق �ملتوقع للم�شرتي. ثالثا، �شيكون من �ل�شعب ت�شميم جمموعة من �لقو�عد �لتي مُتيِّز 

�مل�شمونون بحق �شماين عادي  �ملقِر�شون  �ملقِر�شني، هما  لفئتني من  �ملمنوحة  �لتكميلية  بني �حلقوق 

و�ملقِر�شون �مل�شمونون بحق �شماين �حتيازي. ر�بعا، من �لأب�شط بكثري �أن تُ�شاغ حقوق وو�جبات �لبائع 

�مل�شتفيد من حق نابع من متويل �حتيازي )فيما يتعلق، مثال، باإن�شاء هذ� �حلق ونفاذه جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة و�أولويته على حقوق �ملطالبني �ملناف�شني و�إنفاذه( على منو�ل حقوق وو�جبات �لبائع �أو �ملقِر�ض 

�مل�شتفيد من حق �شماين �حتيازي )�لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي(. و�ل�شبب يف ذلك �أن هذ� 

�لنهج �شيُ�شهم يف تعزيز �لت�شاق �لعام لنظام �ملعامالت �مل�شمونة، �إ�شافة �إىل متكني �لدول من �إدخال 
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�لبيع  قانون  يف  عليه  �ملن�شو�ض  بامللكية  �خلا�ض  نظامها  �ت�شاق  على  للحفاظ  �ل�رشورية  �لتعديالت 

فيما  نهج غري وحدوي  �عتماد  تختار  �لتي  �لدول  ت�شعى  باأن  �لدليل  يو�شي  �لأ�شباب  ولهذه  و�لإيجار. 

يتعلق مبعامالت متويل �لحتياز، �إىل حتقيق �لتعادل �لوظيفي ب�شياغة حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق 

�لإيجار �لتمويلي على منو�ل �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية ولي�ض �لعك�ض )�نظر �لتو�شية 188(. وب�رشف 

�لنظر عن �لنهج �لذي تختاره �لدولة من بني هذين �لنهجني، �شيكون ل بد لها من تعديل نظامها �لقائم 

�خلا�ض بحقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي على �لنحو �ملبنّي يف هذ� �لف�شل لكي حتقق 

�لتعادل �لوظيفي.

'3' �ملقارنة بني �لنهجني

83- يو�شي �لدليل باأن تعتمد �لدول �لنهج �لوحدوي لتحقيق �لتعادل �لوظيفي بني معامالت �لتمويل 

�لحتيازي ومعامالت �لتمويل غري �لحتيازي. وبالنظر �إىل هذ� �لتوّجه �لعام، يقرتح �لدليل �أن تعتمد 

�لدول �أي�شا، �إن �أُتيحت لها �لفر�شة، �لنهَج �لوحدوي لتحقيق �لتعادل �لوظيفي فيما بني �آليات متويل 

�لحتياز كلها. على �أن �لدليل يُقّر، بالرغم من هذ� �لقرت�ح، باأن بع�ض �لدول قد ت�شعر باحلاجة �إىل 

�لإبقاء على �أ�شلوب �أدو�ت �إثبات حق �مللكية لتنظيم حقوق �لبائعني و�ملوؤّجرين �لتمويليني و�شائر �ملوّردين 

)�نظر �لتو�شية 9(. ولهذ� �ل�شبب، يبحث كل من �لأبو�ب �لفرعية �لتالية من هذ� �لف�شل )�ألف-6 �إىل 

�لقانونية �ملعا�رشة. ويختتم كل من هذه �لأبو�ب  �لنظم  �مل�شائل ذ�ت �ل�شلة كما تعرفها  �ألف-13( يف 

�لفرعية با�شتعر��ض لكيفية �إ�شالح قانون �لتمويل �لحتيازي على �أف�شل وجه يف حال �عتماد هذ� �لنهج 

�أو ذ�ك )�لوحدوي �أو غري �لوحدوي( لتحقيق �لتعادل �لوظيفي.

84- وتعر�ض �لتو�شيات �ملتو�زية يف �شكل �خليار �ألف و�خليار باء. ويقّدم �خليار �ألف تو�شيات ب�شاأن 

�لطريقة �لتي ينبغي �أن تتبعها �لدول يف ت�شميم تفا�شيل �لنهج �لوحدوي و�ملتكامل وظيفياً يف معامالت 

متويل �لحتياز. و�شتجد �لدول �لتي تقوم لأول مرة ب�شّن ت�رشيعات لتنظيم طائفة �ملعامالت �مل�شمونة 

برمتها �أّن �خليار �ألف �أ�شهل تنفيذ�، مع �أّن �لدول �لتي لديها نظام �شامل للمعامالت �مل�شمونة ميكنها 

بكل تاأكيد �أن ت�شتفيد من هذ� �لنهج �أي�شا. ويتناول �خليار باء �لطريقة �لتي ينبغي للدول �لتي تختار 

�أدو�ت  �لحتياز من خالل  تنظم متويل  قو�عد  ت�شميم  تتبعها يف  �أن  �لوحدوي  بالنهج غري  �لحتفاظ 

�ل�شمان �لقائمة على حق �مللكية، وخ�شو�شا �ملعامالت �لقائمة على �لحتفاظ بحق �مللكية ومعامالت 

�لإيجار �لتمويلي، وكذلك �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية، لكي يت�شنى يف �إطار �لنهج غري �لوحدوي كذلك 

حتقيق �ملز�يا �لقت�شادية لنظام متكامل وظيفيا.

6-  �إن�شاء �حلق �ل�شماين )نفاذه بني �لطرفني(

85- يناق�ض �لدليل، يف �لف�شل �لثاين �ملتعلق باإن�شاء �حلق �ل�شماين، ��شرت�طات جعل �حلق �ل�شماين 

نافذ �ملفعول بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون. وكما ي�رشح ذلك �لف�شل، تهدف �ل�شيا�شة �لعامة �لأ�شا�شية 

�إىل جعل ��شرت�طات حتقيق نفاذ �حلق �ل�شماين ب�شيطة قدر �لإمكان )�نظر �لف�شل �لثاين، �لفقرة 6، 

و�نظر �أي�شا �لتو�شية 1، �لفقرة �لفرعية )ج((. �أما �لطريقة �لدقيقة �لتي ميكن �أن تن�شحب بها هذه 

�ل�شرت�طات على تنظيم نفاذ مفعول �حلقوق �لنابعة من معاملة متويل �حتيازي بني �لطرفني فتتوّقف 

على ما �إذ� كانت �لدولة �ملعنية تعتمد �لنهج "�لوحدوي" �أو �لنهج "غري �لوحدوي". ي�شاف �إىل ذلك �أنه يف 

�لدول �لتي ما ز�لت تعرتف باملعامالت �لقائمة على �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار�ت �لتمويلية باعتبارهما 
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�أد�تي �شمان متمّيزتني، لي�ض من �لو��شح �أن كلمة "�لإن�شاء" هي �للفظ �لأن�شب لو�شف كيفية "ح�شول" 

�لبائع يف معاملة قائمة على �لحتفاظ بامللكية و�ملوؤّجر يف معاملة �إيجار متويلي على حقوقهما. فالبائع 

�ملحتفظ بامللكية، مثال، ل "ين�شئ" حقا جديد� ل�شاحله؛ بل �إنه يو��شل فح�شُب تثبيت حق �مللكية �لذي 

كان لديه قبل �لدخول يف �لتفاق مع �مل�شرتي. وباملثل، فاإن حقوق ملكية �ملوؤّجر ل "تُن�شاأ" مبوجب عقد 

�لتاأجري، فاملوؤّجر يكون �ملالك �أ�شا�شا وقت دخوله يف �تفاق �لإيجار مع �مل�شتاأجر. ومع ذلك، فحر�شا على 

�شهولة �لتعبري، �شيُلجاأ �أحيانا �إىل و�شف �لتفاقات �لتي جتيز للبائع و�ملوؤّجر مو��شلة تثبيت ملكيتهما 

جتاه �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر �لذي منحاه حيازة موجود ملمو�ض، على �أنها �تفاقات "تن�شئ" حقوق �لتمويل 

�لحتيازي مو�شع �لبحث. وبالطبع، قد يقال رد� على ذلك باأنه يف �لدول �لتي يح�شل فيها �مل�شرتي، 

مبقت�شى �تفاق قائم على �لحتفاظ بامللكية، على ملكية متوّقعة، ين�شاأ نوع جديد من �مللكية �لثنائية. 

ومبقت�شى هذ� �لتحليل، ي�شبح من �ملنا�شب �حلديث عن "�إن�شاء" حق �حتفاظ بامللكية، لأن حق �مللكية 

�لذي يحتفظ به �لبائع لي�ض ملكية تقليدية بكل معنى �لكلمة.

86- و�لدول �لتي ل تعامل جميع معامالت متويل �لحتياز معاملة و�حدة، تفر�ض ��شرت�طات �شديدة 

�لختالف جلعل �حلقوق �لحتيازية نافذة �ملفعول بني �لطرفني. و�بتد�ًء، قد تختلف هذه �ل�شرت�طات 

�شمن �لدولة �لو�حدة تبعا لنوع معاملة متويل �لحتياز )�حتفاظ بامللكية، �إيجار متويلي، حق �شماين( 

�ملعنية. وميكن، ف�شال عن ذلك، �أن تختلف هذه �ل�شرت�طات �ختالفا كبري� بني دولة و�أخرى حتى فيما 

يتعلق بالنوع ذ�ته من معامالت متويل �لحتياز. ومعنى ذلك �أن �لدول ل تعترب كلها حقوق �لحتفاظ 

بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي حقوقا و�حدة، وبناء على ذلك ل تفر�ض كلها نف�ض �ل�شرت�طات على 

�إن�شاء هذ� �حلق �أو �لحتفاظ به.

87- وباعتبار �لحتفاظ بامللكية حقا من حقوق �لتمويل �لحتيازي، فهو يُنظر �إليه عادة على �أنه حق يف 

ملكية ين�شاأ مبوجب و�حد من بنود عقد �لبيع. وهذ� يعني �أن �ل�شرت�طات �ل�شكلية لإن�شاء حق �لحتفاظ 

بامللكية تكون، يف �لعديد من �لدول، هي �ل�شرت�طات �لو�جب تطبيقها على عقود �لبيع عموما، دومنا 

لزوم �إىل �إجر�ء�ت �شكلية �إ�شافية معّينة. ومن ثم، �إذ� كانت �لدولة تقبل بجو�ز �إبر�م عقد بيع موجود�ت 

ملمو�شة �شفهيا، فمن �ملمكن �أن يكون بند �لتفاق �لذي ين�ض على �حتفاظ �لبائع بامللكية �إىل حني ت�شديد 

ثمن �ل�رش�ء بالكامل بند� �شفهيا �أي�شا. ويف هذه �حلالت، يجوز �أن يُتَّفق على حق �حتفاظ �لبائع بامللكية 

�تفاقا �شفهيا �أو بالإ�شارة �إىل مر��شلة بني �لطرفني �أو �إىل طلبية �رش�ء �أو فاتورة طبعت عليها �لأحكام 

�أل حتمل تلك �مل�شتند�ت توقيع �مل�شرتي، ولكّن �مل�شرتي قد يقبل  و�ل�رشوط �لعامة. ومن �جلائز حتى 

�شمنا بالأحكام و�ل�رشوط �لتي تن�ض عليها تلك �مل�شتند�ت من خالل ت�شلّمه �ملوجود�ت وت�شديد جزء من 

ثمن �ل�رش�ء �ملبنّي يف طلبية �ل�رش�ء �أو �لفاتورة مثال. وقد تُ�شرتط يف دول �أخرى، رغم جو�ز �إبر�م عقد 

عادي �شفهيا، �لكتابة )ولو بحد �أدنى( �أو تاريخا معينا �أو �لتوثيق �لعديّل �أو حتى �لت�شجيل، لكي ي�شبح 

بند �لحتفاظ بامللكية يف عقد �لبيع نافذ �ملفعول حتى بني �لطرفني.

مو �لئتمانات �لذين ي�شتخدمون �لإيجار�ت �لتمويلية و�تفاقات �لتاأجري مع خيار �ل�رش�ء وما  88- ومقدِّ

يت�شل بذلك من �أنو�ع �ملعامالت يحتفظون �أي�شا بامللكية ب�شبب طبيعة تلك �لعقود. فنفاذ مفعول حق 

�ملوؤّجر بني �لطرفني، مثال، يتوقف على �متثالهما لالإجر�ء�ت �ل�شكلية �لعادية �لو�جب تطبيقها بالذ�ت 

على �تفاق �لإيجار �لتمويلي �أو �لتاأجري مع خيار �ل�رش�ء مو�شع �لبحث.

89- ويف معظم �لدول، ل يجوز �أن ي�شتفيد من حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي �إل �لبائع 

�لفعلي �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �لفعلي، ويكون لز�ماً عليه �ّتباع �لإجر�ء�ت �ل�شكلية �ملرتبطة بهذ� �حلق. ولكن 

�لتمويل �لحتيازي �لآخرين، مثل �ملقِر�شني، �حل�شول مبا�رشة �شو�ء على  مي  قد ل يجوز لبع�ض مقدِّ

حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي. بل لكي يتاأتى لهم ذلك يجب �أن يح�شلو� على �إحالة 
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�ل�شكلية لنفاذ  �إحالة لعقد �لإيجار من �ملوؤّجر. ومن ثم فاإن �لإجر�ء�ت  �أو على  �لبائع  �لبيع من  لعقد 

مفعول �حلق �لذي يُطالب به �ملقِر�ض هي، �أولً، �لإجر�ء�ت �ملنطبقة على �ملعاملة �لأ�شلية مع �مل�شرتي 

�أو �مل�شتاأجر، وهي، ثانيا، �لإجر�ء�ت �ملنطبقة على �إحالة ذلك �لنوع من �لعقود.

90- ويف �لعديد من �لدول �لتي ت�شمح بف�شل حقوق �لحتفاظ بامللكية عن حقوق �لإيجار �لتمويلي، من 

�ملمكن �أي�شاً للبائعني و�ملوؤّجرين و�ملقِر�شني �لذين يقّدمون �لتمويل �لحتيازي �أن ياأخذو� حقا �شمانيا 

يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة �أو �ملوؤّجرة. وهذه �لدول متنح �لبائع �لذي ياأخذ ذلك �حلق �ل�شماين، عادة، حقا 

يف �لأولوية يعادل حق �لبائع. غري �أنها ل ت�شمح للمقِر�شني �لذين يوفّرون �لتمويل �لحتيازي باملطالبة 

لة �لتي يحظى بها بائع يحتفظ بامللكية �أو ياأخذ حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة. باحلقوق �ملف�شّ

91- وخمتلف �لدول �لتي ل تعامل �لبيع �ملقرتن ب�رشط �لحتفاظ بامللكية �أو �لإيجار �لتمويلي باعتبارهما 

�أخرى من �ملوجود�ت.  �أنو�ع  �إىل  �إز�ء �متد�د تلك �حلقوق  متباينة  نهوجاً  �أي�شاً  حقوقا �شمانية ت�شلك 

�أخرى،  بامللكية مبوجود�ت  �لحتفاظ  �ملوجود�ت �خلا�شعة حلق  �متزجت  �إذ�  �لدول،  تلك  بع�ض  ففي 

بَُطل حق �لحتفاظ بامللكية. ولكّن حق �لحتفاظ بامللكية يظل نافذ� بني �لطرفني يف ب�شع دول �أخرى؛ 

ففي هذه �لدول، على �شبيل �ل�شتثناء من �ملبادئ �لعامة لقانون �مللكية، ل يحتاج �لبائع �إىل �تخاذ �أي 

�إجر�ء �شكلي �إ�شايف لالحتفاظ بحقه يف �مللكية، ما د�مت يف يد �مل�شرتي موجود�ت مماثلة. وعلى غر�ر 

ذلك، فاإّن حق �لحتفاظ بامللكية يف معظم �لدول ل ميتد �إىل موجود�ت عوجلت �أو ُحوِّلت �شناعياً �إىل 

منتوجات جديدة، يف حني �أّن هذ� �حلق يُحفظ تلقائيا يف عدد قليل من �لدول �لأخرى عندما حُتّول 

�ملوجود�ت �شناعيا �إىل منتوج جديد. ويف بع�ض �لدول �لتي تاأخذ بالنهج �لأخري، يحق تلقائياً للبائع �أن 

يطالب بحق �حتفاظه بامللكية يف �ملنتوج �جلديد، بينما ي�شبح �لبائع يف دول �أخرى جمرد د�ئن م�شمون 

عادي ل يتمتع بالأولوية �خلا�شة �لتي ميكن �أن يطالب بها بائع حمتفظ بحق �مللكية. وجتيز بع�ض �لدول 

�أي�شا للموؤّجرين مو��شلة �ملطالبة مبلكية �ملوجود�ت �ملوؤّجرة �لتي مت تعديلها قلياًل �أو، رهنا باأحكام عقد 

�لإيجار، مبلكية عائد�ت �لت�رشف �ملاأذون يف تلك �ملوجود�ت. ويف هذه �حلالت كذلك، ل يلزم عادة 

�تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية يف �شبيل �حلفاظ على نفاذ �حلق �ل�شماين بني �لطرفني يف �ملوجود�ت �ملعّدلة 

�أو يف �لعائد�ت.

92- ويوجد ت�شابه �أكرب بني خمتلف �لدول �لتي �عتمدت نهجا متكاماًل متاماً، وذلك يف �ملبادئ �لتي 

حتكم ��شرت�طات نفاذ �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية بني �لطرفني. و�لو�قع �أنه يكاد ل يوجد �أي �ختالف 

يف هذه �ل�شرت�طات. وعالوة على ذلك، فاإن �ل�شرت�طات �ل�شكلية جلعل �حلق �ل�شماين �حليازي نافذ� 

موؤّجر  �أو  بائع  �لتمويل مقدما من  كان  �إذ�  عّما  �لنظر  دولة ب�رشف  كل  �لطرفني متطابقة �شمن  بني 

متويلي �أو مقِر�ض �أو �أي �شخ�ض �آخر. و�إ�شافة �إىل ذلك، مبا �أّن �لئتمان �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي 

يعامل باعتباره جمرد فئة خا�شة من فئات �حلق �ل�شماين، فاإن هذه �ل�شرت�طات �ل�شكلية �شتكون نف�ض 

)�نظر  قبُل  ُذكر من  ومثلما  �مل�شمونة غري �لحتيازية.  �ملعامالت  �ملطلوبة يف  ن�شبيا  �لقليلة  �ل�شكليات 

�تفاق  هي جمرد  �ل�شكليات  هذه  فاإن   ،)29-26 �لفقر�ت  �ل�شماين،  �حلق  �إن�شاء  ب�شاأن  �لثاين  �لف�شل 

مكتوب وموّقع يبنّي هوية �لطرفني ويت�شّمن و�شفا معقول للموجود�ت �ملبيعة وثمنها، �أو �تفاق �شفهي 

�أّن �حلق  م�شفوع بنقل حيازة �ملوجود�ت �إىل �لد�ئن �مل�شمون )�نظر �لتو�شيات 13-15(. و�أخري�، مبا 

�مللحقات و�ملوجود�ت �مل�شّنعة ويف عائد�ت  تلقائيا يف  �ل�شماين �حليازي هو حق �شماين، ف�شيُحَفظ 

�لت�رّشف فيها )�نظر �لتو�شيات 22-19(.

93- ونادر� ما يكون �لختالف بني هذين �لنهجني وفيما بني �لنظم �لقانونية �ملحّددة �مل�رشوحة �آنفا 

�أو ما  �أو طلبية �ل�رش�ء،  �أو �لفاتورة  �أن معظمها يقبل �ملر��شلة  كامنا يف ��شرت�ط �ل�شكل �لكتابي. ذلك 

با�شرت�ط  تفي  باعتبارها  �إلكرتوين،  �أو  ورقي  �شكل  كانت يف  �شو�ء  �لعامة،  و�ل�رشوط  بالأحكام  �شابهها، 
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�ل�شكل �لكتابي. وهذ� هو، ف�شال عن ذلك، �ملوقف �لعام �لذي يو�شي به �لدليل فيما يتعلق با�شرت�ط 

�لكتابة )�نظر �لتو�شيتني 11 و12(. ولكن يبدو �أّن �لختالف يكمن �أكرث فيما �إذ� كان �لتوقيع مطلوبا 

�لبائع �ملحتفظ  �لتوقيع �رشوريا ما د�م بو�شع  لنفاذ �ملفعول بني �لطرفني. ففي بع�ض �لدول ل يكون 

بحق �مللكية �أو �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �أن يربهن باأدلة �إثبات �أخرى 

�أّن �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر �لتمويلي قد قبل �أحكام �لتفاق. وميكن �أن تتكّون تلك �لأدلة �لإثباتية من جمرد 

ت�شلّمه  �أي �حتجاج عقب  �إياها من دون  �ملوجود�ت و��شتخد�مه  �لتمويلي  �مل�شتاأجر  �أو  �مل�شرتي  �حتياز 

�لن�ض �ملكتوب. وي�شاف �إىل ذلك �أن هذه �مل�شاألة نادر� ما تن�شاأ، لأن �لعديد من �ملعامالت �ملتعلقة ب�رش�ء 

موجود�ت ملمو�شة تكون يف �لو�قع موّثقة توثيقا جيد� لأ�شباب �أخرى.

نف�شها  �ل�شرت�طات  هي  �لطرفني  بني  �ملفعول  نفاذ  ��شــرت�طات  تكون  �لوحدوي،  �لنهج  94- ويف 

�ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية، ب�رشف �لنظر عن �ل�شكل �لقانوين للمعاملة )�نظر 

�لتو�شية 178(.

95- �أما يف حال �عتماد �لنهج غري �لوحدوي، ف�شيكون على �لدول �ل�شاعية �إىل حتقيق منافع نظام 

قانوين يحِدث تناف�شا متكافئا على توفري �لئتمان، �أن ت�شع نظاما لإن�شاء حق �ل�شمان �لحتيازي ي�شمح 

ل �ملمنوح للبائعني �ملحتفظني بحق �مللكية و�ملوؤّجرين  للمقِر�شني باأن يح�شلو� على نف�ض �لو�شع �ملف�شّ

حتكم  �لتي  �لقو�عد  تكون  �أن  تكفل  �أن  �لدول  هذه  على  �شيكون  �لنتيجة  لهذه  وحتقيقاً  �لتمويليني. 

نفاذ �ملفعول بني �لطــــرفني متعادلة وظيفّياً، ب�رشف �لنظر عن �شكـــل معاملة متـــويل �لحـــتياز )�نظر 

�لتو�شية 188(. ول بّد خ�شو�شاً من �أن تُن�شق ب�شفة وثيقة �لقو�عد �لناظمة للم�شائل �لتي مت�ض ما يلي: 

)�أ( �أهلية طريف �لعقد؛ و)ب( �ل�شفة �ملحّددة لاللتز�م �مل�شمون وطر�ئقه؛ و)ج( �ملوجود�ت �لتي ميكن 

�أن يوؤخذ فيها حق �لتمويل �لحتيازي؛ و)د( �لأدلة �لإثباتية �مللِزمة مثل �لكتابة و�لتوقيع؛ و)هـ( وقت 

نفاذ مفعول �لتفاق بني �لطرفني، وذلك منعا لتحبيذ نوع من معامالت متويل �لحتياز على نوع �آخر.

7-  �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة

)�أ( ��شتعر��ض عام

96- ميّيز �لدليل بني نفاذ �حلق �ل�شماين بني �ملانح و�لد�ئن �مل�شمون، ونفاذ ذلك �حلق جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة )�نظر �لف�شل �لثاين ب�شاأن �إن�شاء �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 1-7، و�لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق 

�ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 6-8(. ولهذه �مل�شاألة �أهمية خا�شة فيما يتعلق بحقوق متويل 

�لحتياز، تبعا ملا �إذ� كان �لنهج �ملعتمد وحدويا �أو غري وحدوي، لأن �لتمييز بني هذين �لنوعني من �لنفاذ 

قد ل يوجد يف و�قع �لأمر.

97- ومعظم �لدول �لتي ل تعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي باعتبارها حقوقاً 

�شمانية ل ت�شرتط ت�شجيل هذه �ملعامالت. كما �أنها ل ت�شرتط على �لبائع �أو �ملوؤّجر �أن يتخذ، لكي يكفل 

نفاذ �حلق جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أّي خطوة �شكلّية �أخرى عد� ما هو �رشوري جلعله نافذ� بني �لطرفني. 

بل على �لعك�ض، ففي هذه �لدول، عندما يدخل �لبائع و�مل�شرتي يف �تفاق �حتفاظ بامللكية، يكون حق 

�لبائع يف ملكية �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي بيعت نافذ� جتاه جميع �لأطر�ف.
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98- ويف �ملقابل، يُ�شرتط يف بع�ض �لدول ت�شجيل حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي، �إما 

عموماً و�إما لأنو�ع معّينة من �ملوجود�ت �مللمو�شة. ويف هذه �لدول، كثري� ما يكون �لت�شجيل مطلوبا ملجرد 

جعل حق �لبائع يف �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ومع ذلك، 

فقد ل مُييَّز �أحيانا بني نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي بني �لطرفني ونفاذه جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة. �أي �أّن ت�شجيل هذه �حلقوق يُعترب يف بع�ض �لدول �رشطا لنفاذها حتى بني �لطرفني.

99- ومبقت�شى كل �أنظمة �لحتفاظ بحق �مللكية هذه، يحتفظ �لبائع مبلكية �ملوجود�ت �ملبيعة و�مل�شلَّمة 

�إىل �مل�شرتي. ونتيجة لذلك، ل يكون للم�شرتي يف �لعادة �أّي حقوق ملكية يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة �إىل �أن 

تنتقل �إليه ملكيتها، وهذ� ما يحدث عادة عندما يُ�شدد ثمن �ل�رش�ء بكامله. وهذ� يعني �أْن ل د�ئن �آخر من 

د�ئني �مل�شرتي ميكنه �أن يطالب بحقوق يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شرت�ة ما د�م �لبائع حمتفظا مبلكيتها، 

�إل يف �لنظم �لقانونية �لتي يكون فيها للم�شرتي حق ملكية متوّقع يجوز له رهنه. وتنطبق هذه �حلالة 

�مل�شرتي �خلا�شعة  �ملوجود�ت وكانت قيمة موجود�ت  للم�شرتي لبتياع  �ئتمانا  �آخر  وّفر د�ئن  لو  حتى 

حلق �لحتفاظ بامللكية �أعلى من مبلغ ثمن �ل�رش�ء �لذي ما ز�ل يدين به للبائع. ويف مثل هذه �حلالت، 

تكون موجود�ت �مل�شرتي �لوحيدة �لتي ميكن لد�ئن �آخر �أن يطالب بحقوق �شمانية فيها هي موجود�ت 

غري ملمو�شة )حق �مل�شرتي يف قيمة ثمن �ل�رش�ء �ملدفوع(. وتتاأتي �لنتيجة ذ�تها �أي�شا يف حالة �لإيجار 

�لتمويلي. فما مل ين�ّض عقد �لإيجار على حق �مل�شتاأجر يف �رش�ء �ملوجود �ملوؤّجر يف نهاية مدة �لإيجار ومن 

ثم مينح �مل�شتاأجر حق ملكية متوّقع يجوز له رهنه، كان �ملوجود �لوحيد لدى �مل�شتاأجر �لذي ميكن لد�ئنيه 

�أن يطالبو� بحقوق �شمانية فيه موجود� غري ملمو�ض )وهو حق �مل�شتاأجر يف ��شتخد�م �ملوجود �مل�شتاأجر 

خالل �لفرتة �ملتبقية من عقد �لإيجار(.

100- �أما يف �لدول �لتي ل تعرتف بحق �مل�شرتي �لذي يح�شل على موجود�ت مبقت�شى معاملة قائمة 

على �لحتفاظ بامللكية، �أو بحق �مل�شتاأجر مبقت�شى �إيجار متويلي، يف �أن مينح حقا �شمانيا يف �ملوجود�ت 

�مل�شرت�ة �أو �مل�شتاأجرة، فاإن عدم �عرت�فها هذ� يوؤدي �إما �إىل منع �ملقرت�شني من ��شتخد�م �لقيمة �لكاملة 

�لحتفاظ  �خلا�شعة حلقوق  �مللمو�شة  موجود�تهم  ملكية  يف  �كت�شبوها  يكونو�  �أن  ميكن  �لتي  للح�شة 

�أّن �ملنطق  �أي  �لقيمة �شعبا عليهم.  ��شتخد�م هذه  �إىل جعل  و�إما  �لتمويلي،  �أو حقوق �لإيجار  بامللكية 

�ملفاهيمي لتفاق �لحتفاظ بامللكية �أو �تفاق �لإيجار �لتمويلي يحول دون متّكن �مل�شرتي من منح حق 

�أّن هذه �لدول ذ�تها  �ملوؤّجرة. ولكن من �ملثري لالهتمام  �أو  �شماين غري حيازي يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة 

جتيز عموما للم�شرتي �أن مينح رهوناً متعّددة على �ملوجود�ت غري �ملنقولة )رهون عقارية �أو رهون غري 

حيازية �أو رهون �أخرى( تكون �لأولوية فيها مرتكزة على وقت �لت�شجيل، حتى عندما تكون �ملمتلكات غري 

�ملنقولة قد بيعت مبوجب معاملة قائمة على �لحتفاظ بحق �مللكية ومل ي�شّدد ثمن �ل�رش�ء بكامله بعد. ويف 

�لدول �لتي تتبع �لآن نهجاً متكاماًل متاما، يخ�شع �لحتفاظ بحق �مللكية ومعادلته �لقت�شادية لت�شجيل 

�إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، �أو لإجر�ء �شكلي �آخر جلعل �حلق نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

بالطريقة نف�شها �ملّتبعة ب�شاأن �أّي حق �شماين �آخر. وي�شاف �إىل ذلك �أنه مبقت�شى هذ� �لنهج يتحّول حق 

�لبائع �لذي يحتفظ بامللكية مبوجب عقد �أو �ملوؤّجر �لذي يظل مالكا بحكم طبيعة �لإيجار، �إىل حق د�ئن 

م�شمون بحق �شماين �حتيازي. ونتيجة لذلك، يكون يف مقدور �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر �أن ي�شتخدم �حل�شة 

�لتي ميتلكها يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة �أو �مل�شتاأجرة ك�شمان للح�شول على �ئتمان �إ�شايف. وهذ� يعني، يف 

هذه �لدول، �أن حق �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �لذي يُجعل نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

لي�ض حق ملكية؛ بل هو حق �شماين نافذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة نف�ض �لنفاذ �لذي ين�شاأ يف حالة �لبائع 

�لذي يبيع �ملوجود�ت �مللمو�شة بيعا تاما وياأخذ حقا �شمانيا يف هذه �ملوجود�ت �ملبيعة.
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101- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، تكون ��شرت�طات نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة )با�شتثناء 

�ل�رشوط  هي  �أدناه(   115-112 و�لفقر�ت   ،179 �لتو�شية  �نظر  �ل�شتهالكية؛  �ل�شلع  باحتياز  يتعلق  ما 

نف�شها �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية وتكون و�حدة ب�رشف �لنظر عن �ل�شيغة �لقانونية 

للمعاملة )�نظر �لتو�شية 178(.

�ختالفات  وجود  عدم  تكفل  �أن  �لدول  على  ف�شيكون  وحدوي،  غري  نهج  �عتماد  حال  يف  102- �أما 

جوهرية يف ��شرت�طات �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة بني �لأنو�ع �ملختلفة من معامالت متويل �لحتياز 

)�نظر �لتو�شيتني 188 و192(. و�شيتعني تن�شيق عدد من �لقو�عد تن�شيقا دقيقا بحيث ل يُحبَّذ �شكل من 

�ملعامالت على �آخر، وخ�شو�شاً �لقو�عد �لتي حتكم ما يلي: )�أ( �لطر�ئق �لتي ميكن �أن يُحّقق بها �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة؛ و)ب( توقيت �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة عند ��شتيفاء �ل�شرت�طات؛ و)ج( تبعات 

�لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة على حق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر يف منح حقوق يف �ملوجود�ت؛ و)د( �لنظام 

�لقانوين �لذي يحكم �ل�شلع �ل�شتهالكية. وعلى وجه �لتحديد، من �أجل تعظيم قدرة �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر 

على �ل�شتفادة من �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملحتازة يف �إطار �لنهج غري �لوحدوي، �شيتعني على �لدول �أن 

�ملوجود�ت �خلا�شعة حلق �لحتفاظ  لهما �شالحية منح حق �شماين يف  �أن  ت�رشيعاتها على  تن�ض يف 

بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي )�نظر �لتو�شية 190(.

)ب( نفاذ �ملفعول جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �إطار معامالت متويل �لحتياز عموماً

103- مثلما ُذكر من قبُل )�نظر �لف�شل �لثالث ب�شاأن نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �لفقر�ت 

29-46(، فاإن �لآلية �لعامة �لتي ميكن بو��شطتها جعل �حلقوق �ل�شمانية �لعادية نافذة جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة هي �لت�شجيل )�نظر �لتو�شية 32(. وكما هي �حلال فيما يخ�ض ت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية �لعادية 

غري �لحتيازية، فاملق�شود من ت�شجيل �حلق �ل�شماين �حليازي �إمنا هو �إ�شعار �لأطر�ف �لثالثة باحتمال 

وجود مثل هذ� �حلق وتوفري �أ�شا�ض لتاأكيد �لأولوية بني د�ئن م�شمون ومطالب مناف�ض. وي�شهم �لت�شجيل 

عموماً يف تعزيز �ملناف�شة يف �شوق توفري �لئتمان وذلك بتوفري معلومات متّكن �ملمولني من تقييم �ملخاطر 

�لتي تو�جههم تقييما �أف�شل.

�لحتياز  متويل  معامالت  �أنو�ع  جميع  مفعول  نفاذ  يكون  باأن  �لدليل  يو�شي  �ل�شبب،  104- ولهذ� 

�لعام. وحيثما  �ل�شمانية  �شجل �حلقوق  �إ�شعار يف  ت�شجيل  متوّقفا عادة على  �لثالثة  �لأطر�ف  جتاه 

يو�شي �لدليل �أي�شا باآليات �أخرى لتحقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية �لعادية جتاه �لأطر�ف �لثالثة )مثل 

�ض، و�لتاأ�شري على �شهادة �مللكية(، ينبغي �أن تكون هذه �لآليات  �حليازة، و�لت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

متاحة كو�شيلة بديلة من �أجل حتقيق نفاذ �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر 

�لتو�شيتني 178 و188(.

�ل�شمانية  باحلقوق  �ملت�شلة  �لإ�شعار�ت  ت�شجيل  تن�شيق  �شيكون  �لوحدوي،  �لنهج  �إطار  105- ويف 

�لحتيازية وغري �لحتيازية يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �رشوريا لتعزيز �ليقني بخ�شو�ض �لأولوية 

�لن�شبية للمطالبني �ملناف�شني )لالطالع على �ملناق�شة �لتي تتناول �لأولوية يف �إطار متويل �لحتياز، �نظر 

�لفقر�ت 116-182 �أدناه و�لتو�شيات 180-185(. ومن �أجل حتقيق �أكرب قدر من �لكفاءة ل بد عموما 

من �أن يقف �ملمولون �ملوجودون �لذين يعتزمون �رشف قرو�ض م�شتقبال، على ما �إذ� كان هناك د�ئن 

م�شمون �آخر يطالب بحق �شماين �حتيازي. ويحدث ذلك �أحيانا لأّنه يجب على �لد�ئن �ملطالب بحق 

�لتو�شية 180،  �لد�ئنني �مل�شمونني �ملوجودين )�نظر  باإ�شعار  �لت�شليم،  �أن يقوم، قبل  �شماين �حتيازي 



345 �لف�شل �لتا�شع-  متويل �لحتياز 

�أحيانا  '2' ب، يف حالة �ملخزون(. ولكن قد ل يكون من �ل�رشوري  �لفقرة �لفرعية )ب(  �ألف،  �لبديل 

�إ�شعار �لد�ئنني �مل�شمونني �ملوجودين )�نظر �لتو�شية 180، �لبديل �ألف، يف حالة �ملوجود�ت �مللمو�شة 

غري �ملخزون �أو �ل�شلع �ل�شتهالكية، و�لتو�شية 180، �لبديل باء، يف حالة جميع �ملوجود�ت �مللمو�شة غري 

�ل�شلع �ل�شتهالكية(. ويف هذه �حلالت، وخ�شو�شا يف حالة �عتماد �لبديل باء من �لتو�شية 180، لعّل 

�لدول تود �لنظر يف �ل�شرت�ط على �لد�ئنني �ملطالبني بحق �شماين �حتيازي �أن يبّينو� يف �لإ�شعار �لذي 

ي�شجلونه يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أنهم يطالبون بحق �شماين �حتيازي.

106- ويف �إطار �لنهج غري �لوحدوي، كذلك، �شيكون ل بد من تن�شيق �لقو�عد �لناظمة لت�شجيل �إ�شعار 

فيما يتعلق بحقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي و�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية مع �لقو�عد 

�لعامة �ملتعلقة بت�شجيل �إ�شعار بخ�شو�ض �حلقوق �ل�شمانية. و�لقيام بذلك يتطلب �إما تعديل �لقو�عد 

�ملت�شلة بحقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي لتت�شق مع �لقو�عد �لناظمة لت�شجيل �حلقوق 

�ل�شمانية عموما، و�إما - وهذ� �حتمال �أ�شعف - تعديل �لقو�عد �لناظمة لت�شجيل �حلقوق �ل�شمانية 

عموما لتت�شق مع �لقو�عد �ملت�شلة بت�شجيل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي، و�إن�شاء 

�شجل عام للحقوق �ل�شمانية ميكن �أن تُ�شّجل فيه �لإ�شعار�ت �ملتعلقة بكل هذه �حلقوق. و�شتكفل هاتان 

�خلطوتان معاً �ليقني بخ�شو�ض �لأولوية �لن�شبية للمطالبني �ملتناف�شني �حلا�شلني على �أنو�ع خمتلفة من 

حقوق متويل �لحتياز )�نظر �لفقر�ت 116-182 �أدناه، و�لتو�شيات 191-193 و195 و198(. وي�شاف 

�إىل ذلك �أنه يف �حلالة �لتي يطالب فيها د�ئن بحق �حتفاظ بامللكية �أو بحق تاأجري متويلي، �شيكون من 

�لو��شح د�ئما للد�ئنني �لآخرين، من ��شتخد�م م�شطلحي "�لحتفاظ بامللكية" �أو "�لإيجار �لتمويلي"، �أّن 

�حلق �ملعني �إمنا يُطالب به بخ�شو�ض �حتياز موجود ملمو�ض، ب�رشف �لنظر عما �إذ� كانت �لدولة قد 

�ختارت �لبديل �ألف �أو �لبديل باء من �لتو�شية 192. و�أخري�، يف حال مطالبة د�ئن، يف �إطار �لنهج غري 

�لوحدوي، بحق �شماين �حتيازي عادي، تنطبق �لتو�شيتني �ملتعلقتني مبحتوى �لإ�شعار باحلق �ل�شماين 

�حليازي يف �إطار �لنهج �لوحدوي )�لتو�شية 180، �لبديل �ألف و�لبديل باء( )�نظر �لتو�شية 187، �لفقرة 

�لفرعية )�أ((. ويف هذه �حلالت، وخ�شو�شا يف حالة �عتماد �لبديل باء من �لتو�شية 180، لعّل �لدول 

تود �لنظر كذلك يف �ل�شرت�ط على �ملمولني �لذين يطالبون بحق �شماين �حتيازي �أن يبّينو� يف �لإ�شعار 

�لذي ي�شجلونه يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أنهم يطالبون بحق �شماين �حتيازي.

�أنو�ع �لتنازع �لتي �شتُعترب  �أن حتكم حتديد  �أدناه �ملبادئ �لتي ينبغي  �ألف-8  107- ويناق�ض �لباب 

تنازعات على �لأولوية يف �إطار �لنهج �لوحــدوي، مبا يف ذلك �لتنازعات على �لأولوية يف �حلالت 

�لتي تكون قــد ��شـــتخدمت فيها طر�ئق خمتلفة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شيات 

180-185(، و�لأمور �لتي كثري� ما تكون من م�شائل �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �إطار �لنهج غري 

�لوحدوي )�نظر �لتو�شيات 191-193 و195 و198(.

)ج( مهلة ت�شجيل بع�ضٍ من معامالت متويل �لحتياز

108- مل يكن �لعديد من �لدول فيما م�شى ي�شرتط على �لبائعني �تخاذ خطو�ت �إ�شافية جلعل حقوقهم 

نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. وكذلك يف �حلالت �لتي كان يحتفظ فيها �لبائع بحق �مللكية، مل يكن من 

�ل�رشوري عادة �أن ي�شجل حق �لحتفاظ بامللكية هذ�. لكْن يف �ملقابل، ومتا�شياً مع �لنهج �لذي �عتمدته 

معظم �لدول �لتي قامت موؤخر�ً بتحديث قو�نينها �خلا�شة باملعامالت �مل�شمونة، يو�شي �لدليل باأن يعمد 

�لبائعون �أو �ملوؤّجرون �لتمويليون �أو �ملقِر�شون �لذين يقّدمون متويال �حتيازيا �إىل ت�شجيل حقوقهم �أو 

�تخاذ �أي خطوة �أخرى لتحقيق نفاذها جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شيتني 178 و192(.
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109- وحيثما ت�شرتط �لدول �لت�شجيل يف �شياق �لتمويل �لحتيازي، ي�شعى معظمها �إىل تعزيز فعالية 

عملية �لت�شجيل باإعطاء �لبائعني وغريهم من مقّدمي �لتمويل �لحتيازي مهلة ق�شرية )20 �أو 30 يوماً، 

على �شبيل �ملثال(، بعد ت�شليم �ملوجود�ت �ملبيعة �أو �ملوؤّجرة، من �أجل ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن معاملة متويل 

�لحتياز �ملعنّية. وتُعطى مثل هذه �ملهلة يف �لدول �لتي ل تعترب حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار 

�لتمويلي حقوقاً �شمانية، كما تُعطى يف �لنظم �لتي تُعترب تلك �حلقوق كلها حقوقاً �شمانية �حتيازية. 

للبائعني  ت�شمح  �إذ  بفعالية،  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  تدفق  تي�رّش  �أنها  �ملهلة  ��شتخد�م هذه  مز�يا  بني  ومن 

�آخر من  �أّي طرف  �أو ي�شّجل  �أن ي�شطرو� لالنتظار حتى ي�شّجلو�  �إىل �مل�شرتي دون  بت�شليم �ملوجود�ت 

مقّدمي �لتمويل �لحتيازي �لإ�شعار �لالزم.

ل �لإ�شعار يف غ�شون �ملهلة �ملتاحة، يكون حلق �لد�ئن �مل�شمون  110- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، �إذ� �ُشجِّ

كان  �لتي  نف�شها  �لأولوية  �لآخرين  �ملطالبني  جتاه  �ملخزون  غري  موجود�ت  يف  �حتيازي  �شماين  بحق 

مبقدوره �أن يثّبتها لو �أنه قام بت�شجيل ذلك �حلق وقَت �لت�شليم �أو قبله. وهذه �لقاعدة قد تكون مق�شورة 

�ملخزون  و�إ�شعار ممّويل  �لت�شجيل  يتم  �أن  يجب  �ملخزون،  لأنه يف حالة  �ملخزون،  �ملوجود�ت غري  على 

�ملعلن عنهم قبل ت�شليم �ملوجود�ت �مللمو�شة، بغية حماية �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي 

�ملوجودين من قبل )�نظر �لتو�شية 180، �لبديلني �ألف وباء(.

111- و�إذ� �عتمدت �لدولة �لنهج غري �لوحدوي، ينبغي عندئذ �أن تنطبق على جميع معامالت متويل 

�لحتياز �لقو�عد نف�شها �ملتعلقة مبهلة �لت�شجيل و�آثارها ب�رشف �لنظر عن �ل�شيغة �لقانونية للمعاملة 

)�نظر �لتو�شية 192، �لبديلني �ألف وباء(.

)د( ��شتثناء معامالت �ل�شلع �ل�شتهالكية من �لت�شجيل

112- يف بع�ض �لدول �لتي يكون ت�شجيل �إ�شعار مت�شل مبعامالت متويل �لحتياز مطلوبا فيها، تُ�شتثنى 

�أو غريه من مقدمي  �لبائع،  �أن  يعني  بال�شلع �ل�شتهالكية. وهذ�  �ملتعلقة  �ملعامالت  �لت�شجيل  من ذلك 

�لتمويل �لحتيازي �ملت�شل مبوجود�ت ملمو�شة م�شرت�ة لأغر��ض �مل�شرتي �ل�شخ�شية �أو �ملنـزلية �أو �لأ�رشية 

�لئتمان  مقّدم  على  ول  �لبائع  على  ل  يجب، عموما،  ل  �أنه  كما  �لت�شجيل؛  ��شرت�ط  لعبء  يخ�شع  ل 

�لتمويلي يف هذه �حلالت �تِّباع �أّي من �خلطو�ت �لأخرى �لتي يتحّقق بها �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

يف �لعادة. فهذه �ملعامالت ت�شبح نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �لوقت نف�شه �لذي ت�شبح فيه نافذة 

بني �لطرفني. و�لفكرة هي �أن �حلاجة يف هذه �حلالت �إىل تنبيه �لأطر�ف �لثالثة من �ملمّولني �ملحتملني 

تكون �أقل حّدة، خا�شة عندما تكون �ل�شلع �ل�شتهالكية منخف�شة �لقيمة. ويف �لنظم �لقانونية �لأخرى 

�لتي ت�شرتط �لت�شجيل عموما، ل يُعفى من �رشط �لت�شجيل �شوى معامالت �ل�شلع �ل�شتهالكية �ملنخف�شة 

�لقيمة ن�شبيا )كمعامالت �ل�شلع �ل�شتهالكية �لتي ل تتعدى قيمتها 000 3 يورو �أو ما يعادلها �أو �ملعامالت 

�لتي تخ�شع لخت�شا�ض حماكم �ملطالبات �ل�شغرية، على �شبيل �ملثال(.

�لتمويلي  �لئتمان  تقدمي  على  �لقائمة  �لكبرية  �ل�شوق  تخ�شع  �لنظم،  من  �لنوعني  كال  113- ويف 

�ل�شمانية  �شجل �حلقوق  �لت�شجيل عادة ل يف  يقت�شي  لنظام  �شيار�ت  �رش�ء  �لر�غبني يف  للم�شتهلكني 

�مللكية.  �شهادة  على  �ل�شماين  �حلق  ب�شاأن  �لتاأ�شري  يقت�شي  لنظام  �أو  �ض،  متخ�شّ �شجل  يف  بل  �لعام 

و�جلدير باملالحظة عالوة على ذلك �أنه يف �لدول �لتي تُعفي �ل�شلع �ل�شتهالكية من �لت�شجيل، ل ي�رشي 

�ل�شتثناء �إل على معامالت �ل�شلع �ل�شتهالكية. وبعبارة �أخرى، ل ي�رشي هذ� �ل�شتثناء على نوع معنّي 

من �ملوجود�ت بحد ذ�ته )�أي �ل�شلع �ل�شتهالكية(، و�إمنا ي�رشي فقط على نوع من �ملعامالت يت�شل بتلك 

�ملوجود�ت )�أي بيع موجود�ت ملمو�شة لأغر�ض �مل�شرتي �ل�شخ�شية �أو �ملنزلية �أو �لأ�رشية(. ومع ذلك، ل 
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بد فيما يتعلق باملوجود�ت �لتي تُباع عادة للم�شتهلكني من ت�شجيل �إ�شعار لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة، وذلك يف حالة بيع تلك �ملوجود�ت كمخزون لبائع باجلملة �أو بالتجزئة.

114- وينطبق �لإعفاءُ من �لت�شجيل على �ملوجود�ت �مللمو�شة �مل�شرت�ة بقر�ض �ئتماين لأغر��ض �مل�شرتي 

�ل�شخ�شية �أو �لأ�رشية �أو �ملنـزلية. غري �أنه يف حال حتديد مهلة لت�شجيل �لإ�شعار مبعاملة لتمويل �حتياز 

معّد�ت يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، يجوز �أن تكون تلك �ملهلة بحد ذ�تها مبثابة �إعفاء للمعامالت 

�لناحية  لأنه، من  �ملحددة،  �ملهلة  بالكامل يف غ�شون  ت�شديدها  �لتي يجري  �لأمد  �لق�شرية  �لئتمانية 

�لعملية، لن يكون ممّول �لحتياز م�شطر� للت�شجيل قبل �نق�شاء تلك �ملهلة. �أما فيما يتعلق مبعامالت 

متويل �حتياز �ملعّد�ت �لتي تكون مدة ت�شديد ثمنها طويلة ن�شبيا، و�ملعامالت �ملت�شلة باملخزون عموما، 

فقد ل يكون �لإعفاء �رشوريا �إذ� كان يحق ملمّول �لحتياز �أن ي�شجل �إ�شعار� و�حد� يف �شجل �ملعامالت 

�مل�شمونة ي�شمل �شل�شلة من �ملعامالت �لق�شرية �لأمد، تقع خالل فرتة زمنية �أطول )خم�ض �شنو�ت، مثال( 

)�نظر �لتو�شيتني 178 و193(. وترد مناق�شة كاملة لهذه �مل�شائل يف �لباب �ألف-8 �أدناه.

115- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، ي�رشي �إعفاء �ل�شلع �ل�شتهالكية من �لت�شجيل )�أو من �أي طريقة �أخرى 

بحق  �مل�شمون  �لد�ئن  كان  �إذ�  عّما  �لنظر  ب�رشف  �لثالثة(،  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  من طر�ئق حتقيق 

�شماين �حتيازي بائعا �أو موؤّجر� �أو مقِر�شا لأن جميع هوؤلء �شيطالبون بحقوق متطابقة. و�أما يف حال 

�عتماد نهج غري وحدوي، فينبغي �أن ت�شفر �لقو�عد �ملت�شلة باإعفاء �ملعامالت �ملتعلقة بال�شلع �ل�شتهالكية 

من �لت�شجيل )�أو من �أي طريقة من طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، عن نف�ض �لنتائج �أيا 

كان �ل�شكل �لقانوين للمعاملة )�نظر �لتو�شيتني 179 و191(.

8-  �لأولوية

)�أ( ��شتعر��ض عام

لتناول حالت �لتناف�ض بني د�ئن م�شمون و�أي �شخ�ض �آخر  116- يعتمد �لدليل �مل�شطلح "�لأولوية" 

قد تكون له حقوق يف موجود�ت خا�شعة حلق �شماين. ومن ثم ي�شمل مفهوم �لأولوية حالت تناف�ض 

د�ئن م�شمون بحق �شماين �حتيازي مع �لد�ئنني �لآخرين )مبن فيهم �لد�ئنون �مل�شمونون، �شو�ء كانو� 

�أو مل يكونو� م�شمونني بحق �شماين �حتيازي، و�لد�ئنون �لذين يجوز لهم �ل�شتفادة من �أف�شلية قانونية، 

و�لد�ئنون بحكم �لق�شاء(، ومع �ملطالبني �لآخرين )مبن فيهم �ملالكون �ل�شابقون و�مل�شرتون و�مل�شتاأجرون، 

حقوق  تعترب  ل  �لتي  �لدول  بع�ض  وبخا�شة  �لدول،  بع�ض  �أن  غري  �لإع�شار(.  وممّثل  لهم،  و�ملرّخ�ض 

تقّيد مفهوم  يعتمد وجهة نظر  �لتمويلي حقوقا �شمانية �حتيازية،  �لإيجار  بامللكية وحقوق  �لحتفاظ 

�لأولوية بدرجة �أكرب. ذلك �أن �ملناف�شات بني �لد�ئن �مل�شمون ود�ئن �آخر غريه هي وحدها �لتي تعترب 

�لنز�عات �لأخرى �ملحتملة )ول �شيما  يف هذه �لدول مناف�شات ت�شتمل على مطالبات بالأولوية. و�أما 

�ملتعلّق منها مبالكني �شابقني وم�شرتين لحقني( فتُ�شّوى بالرجوع �إىل حق �مللكية. ومع ذلك، وكيفما ُو�شف 

�لتناف�ض بني خمتلف �ملطالبني �ملحتملني، يجب �أن حتدد �حلقوق �لن�شبية لكل منهم بعناية.

)ب( مرتبة مقّدمي متويل �لحتياز من حيث �لأولوية

للد�ئن  �جلائز  من  يكون  باأن  �ل�شماين  �حلق  باإن�شاء  �ملتعلق  �لثاين  �لف�شل  يف  �لدليل  117- يو�شي 

 .)13 �لتو�شية  )�نظر  �ل�شو�ء  على  و�لآجلة  �حلالية  �ملوجود�ت  يف  عادي  �شماين  حق  على  �حل�شول 
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ويو�شي �أي�شا يف �لف�شل �خلام�ض باأن حُتّدد �لأولوية عموما ��شتناد� �إىل تاريخ ت�شجيل �لإ�شعار بخ�شو�ض 

لذلك، من  ونتيجة  �لتو�شيتني 76 و99(.  )�نظر  �لآجلة  باملوجود�ت  يتعلق  �ل�شماين، حتى فيما  �حلق 

خا�شة  قو�عد  �إر�شاء  موجود�ت،  لحتياز  جديد  �ئتمان  تقدمي  على  �لت�شجيع  �أريد  ما  �إذ�  �ل�رشوري، 

�مل�شمونني  و�لد�ئنني  �لتمويليني  و�ملوؤّجرين  �مللكية  بحق  �ملحتفظني  �لبائعني  بني  �لتناف�ض  على  ت�رشي 

بحق �شماين �حتيازي من ناحية، وبني �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي قائم من قبل يف 

موجود�ت �آجلة خا�شة باملانح، من ناحية �أخرى.

118- ويف �لدول �لتي ل تُعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار�ت �لتمويلية على �أنها حقوق 

�شمانية، يُبّت يف �لأولوية �لن�شبية للحقوق بالرجوع �إىل حق �لبائع �أو �ملوؤّجر يف �مللكية. وتكون �لغلبة، 

�ملطالبني  �لتمويلي على جميع  �ملوؤّجر  �أو  �مللكية  بحق  �ملحتفظ  للبائع  �ملبيعة،  باملوجود�ت  يتعلق  فيما 

نية(.  �مل�شرتين بح�شن  )با�شتثناء بع�ض  �مل�شتاأجر  �أو  �مل�شرتي  �مل�شتمدة حقوقهم من  �لآخرين  �ملناف�شني 

�أن  �مل�شتاأجر  �أو  للم�شرتي  �آخر  د�ئن  لأي  �لنظم  هذه  معظم  �جلائز يف  من غري  ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة 

�مللكية  �مل�شتاأجر على حق  �أو  �مل�شرتي  �ملوؤّجرة، حتى يح�شل  �أو  �مل�شرت�ة  �ملوجود�ت  يطالب بحقوق يف 

�أو بدفع ق�شط �ل�شتئجار �لأخري، يف حالت معّينة. وعلى  يف �ملوجود�ت بت�شديد ثمن �ل�رش�ء بكامله، 

�خل�شو�ض، ل ي�شتطيع د�ئن م�شمون له حق �شماين يف موجود�ت �آجلة ول مقر�ض قّدم متويال �حتيازيا 

�أن يطالب بحق �شماين يف �ملوجود�ت �مل�شرت�ة. ويف �أف�شل �لأحو�ل، ي�شتطيع هوؤلء �لد�ئنون �مل�شمونون 

�أن يطالبو� بحق يف �لقيمة �مل�شددة من �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، �رشيطة �أن يكونو� قد �أدرجو� ذلك �لنوع 

من �ملوجود�ت غري �مللمو�شة يف و�شف �ملوجود�ت �مل�شمولة بالإ�شعار �لذي �شجلوه. وكذلك يجوز للد�ئنني 

بحكم �لق�شاء وممثل �لإع�شار تثبيت حقوق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، ولكن ل ي�شتطيع �شو�ء هم �أو �لد�ئنون 

ل باأن  �مل�شمونون �أن ي�شتولو� على �ملوجود نف�شه، ما مل ي�شمح �لنظام �لقانوين للم�شرتي �أو �مل�شتاأجر �ملموَّ

ينقل �أو يرهن حقه �ملتوّقع يف �مللكية.

119- و�أخري�، يف معظم هذه �لدول ل ميكن �أن تكون هناك مناف�شة بني مقر�ض مطالب ب�شفته مقدم 

متويل �حتيازي وبائع حمتفظ بحق �مللكية �أو موؤّجر متويلي. �أولً، ولالأ�شباب �ملبّينة �أعاله، لي�ض لدى 

�مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر يف �لو�قع �أي موجود�ت ي�شتطيع �ملقِر�ض تثبيت حق �شماين �حتيازي فيها. وثانياً، 

نادر� ما ي�شتطيع �ملقِر�ض �حل�شول على �حلق �ملتوّقع للم�شرتي �أو �مل�شتاأجر )باأن ياأخذ، مثال، �إحالة 

م�رشوطة للحق �خلا�شع للتز�م باإعادة نقله �إىل �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر عند �شد�د �لقر�ض بالكامل(؛ بل 

حتى �إذ� ��شتطاع �ملقر�ض �أن ياأخذ مثل هذ� �حلق، فاإن ذلك �حلق يُعترب عادة نوعا من �لرهنية، �أو بيعا 

مع حق �ل�شرتد�د، ولي�ض حقا نا�شئا يف معاملة متويل �حتيازي. ويف حال �شماح �أي نظام قانوين مبثل 

هذ� �لنوع من �ملعامالت، فاإن �ملقِر�ض �لذي ح�شل على حق �مللكية �ملتوّقع يكون لـه حق ميكن �إعماله 

جتاه �أي مطالبني �آخرين ي�شعون �إىل تثبيت حقوق لهم م�شتمّدة من حقوق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، مبن يف 

ذلك �مل�شرتون و�لد�ئنون �مل�شمونون و�لد�ئنون بحكم �لق�شاء وممثلو �لإع�شار. لكّن هذ� �حلق �شيكون 

د�ئما �أدنى مرتبة من حقوق �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي. وبعبارة �أخرى، ميكن �لقول 

ال  باأن �لطريقة �لرئي�شية �لتي ي�شتطيع بها �ملقِر�ض، يف هذه �لنظم �لقانونية، �أن يكت�شب و�شعا مف�شّ

جتاه �لد�ئنني و�ملطالبني �لآخرين، هي �أن ي�شرتي حق �لبائع �أو �مل�شتاأجر يف �لحتفاظ بامللكية �أو حق 

�لإيجار �لتمويلي.

يقّدم  �لذي  �ملوؤّجر  �أو  �لبائع  �أولوية  �ملتكامل متاما، حتظى حقوق  �لنهج  تتبع  �لتي  �لدول  120- ويف 

�أو لأي من  �أو �ملوؤّجر �لتمويلي  متويال �حتيازيا باحلماية بنف�ض �لقدر. وتكون للبائع �ملحتفظ بامللكية 

)با�شتثناء بع�ض  �لآخرين  �ملطالبني  �أولوية على جميع  لهما،  �مل�شابهني  �مللكية  �لآخرين بحق  �ملطالبني 

�مل�شرتين بح�شن نية(، �رشيطة �أن ي�شّجل �إ�شعار� يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف غ�شون مدة وجيزة 
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بعد ت�شليم �ملوجود�ت ويتخذ، يف حالة �ملخزون، خطو�ت معّينة �أخرى ترد مناق�شتها �أدناه. و�إ�شافة �إىل 

ذلك، يكون �ملقر�ض يف هذه �لدول �لذي يقّدم متويال لتمكني �مل�شرتي من �رش�ء موجود�ت �أي�شا د�ئنا 

م�شمونا بحق �شماين �حتيازي لـه �أولوية على �ملطالبني �لآخرين، مثله يف ذلك مثل �لبائع �أو �ملوؤّجر. 

وهذ� يعني �أنه، خالفا للحال يف �لدول �لتي ل تتبع �لنهج �ملتكامل متاما، ميكن �أن يكون هناك �أكرث 

من د�ئن و�حد يطالب بحق �شماين �حتيازي. ونتيجة لذلك، يلزم يف �لنهج �ملتكامل متاما وجود قاعدة 

�إ�شافية ب�شاأن �لأولوية من �أجل معاجلة هذه �حلالت. ومن ثم فاإن هذه �لدول تن�ض يف قو�نينها دون 

��شتثناء على �أن يكون للبائع �لذي يّدعي �لحتفاظ بامللكية و�ملوؤّجر �لتمويلي و�لبائع �لذي ينقل ملكية 

لكنه ياأخذ حقا �شمانيا �حتيازيا عاديا �أولوية على �أي مقّدم متويل �حتيازي �آخر، كامل�رشف مثاًل، حتى 

و�إن كان ذلك �ملمّول �لآخر قد جعل حقه �ل�شماين �لحتيازي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �أن يقوم 

�لبائع �أو �ملوؤّجر بذلك. وبناًء عليه، ميكن يف �لدول �لتي تتبع �لنهج �ملتكامل متاما، �أن يح�شل �لبائع 

و�ملوؤجر على نف�ض مرتبة �لأولوية �لتف�شيلية جتاه جميع �ملطالبني �لآخرين �لتي يح�شل عليها �لبائع 

�لذي يحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي يف �لنظم �لتي ل تعترب هذه �ملعامالت معامالت م�شمونة.

�لثالثة  �لأطر�ف  جتاه  نافذة  عادة  جُتعل  �لحتياز  متويل  معامالت  �إطار  يف  �حلقوق  �أن  121- ومع 

بت�شجيلها يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، فاإن دولً كثرية تتوّخى �أي�شا طر�ئق �أخرى لتحقيق �لنفاذ 

ِقَبل �لد�ئن �مل�شمون(، يف تلك �لدول،  �لثالثة. و�إحدى هذه �لطر�ئق )�أْي �حليازة من  جتاه �لأطر�ف 

حتّقق عموما نف�ض �لنتائج �لتي يحّققها �لت�شجيل، وميكن �عتبارها بديال عن �لت�شجيل. ونتيجة لذلك، 

يكون مبد�أ �لأولوية �لعام �شاريا �إذ� جعل مقّدم �لتمويل �لحتيازي، كالبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر 

�لتمويلي �أو �لبائع �لذي ياأخذ حقا �شمانيا �حتيازيا، حقوقه نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة باحليازة يف 

باحليازة هي،  �ملمّول  �حتفاظ  فكرة  فاإن  �لحتيازي،  �لتمويل  لأغر��ض  ونظر�  �ملحّددة.  �ملهلة  غ�شون 

بالطبع، فكرة م�شتبعدة جد� و�إن تكن ممكنة نظريا. وحيثما ت�شمح �لدول �أي�شا للمقِر�شني باحل�شول 

على حقوق �شمانية �حتيازية، تكون �لنتيجة مماثلة.

122- وبخ�شو�ض �حلالت �لتي يجعل فيها �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين غري �حتيازي حقه �ل�شماين 

نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيله يف �شجل متخ�ش�ض، تق�شي �لدول عادة باأن مينح �لت�شجيل يف 

ل �أولويًة حتى على �لت�شجيالت �ل�شابقة يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام  �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �لد�ئَن �مل�شجِّ

�أو �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لذي حتّقق بحيازة �شابقة. وبغية تعزيز فائدة �ل�شجالت �ملتخ�ش�شة، 

تعتمد هذه �لدول قاعدة مماثلة فيما يتعلق مبقّدمي �لتمويل �لحتيازي. ويرتتب على ذلك، ��شتنتاجيا، 

�أن �حلق �ل�شماين �حليازي �لذي يُ�شّجل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض لن تكون له �أولوية على حق �شماين غري 

�حتيازي �شبق ت�شجيله يف ذلك �ل�شجل �ملتخ�ش�ض.

123- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، يخ�شع جميع �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين 

نف�ض  يتخذو�  �أن  �لأولوية وعليهم  لنف�ض نظام  �أم مقِر�شني،  �أم موؤّجرين  بائعني  �أكانو�  �شو�ء  �حتيازي، 

بذلك،  �لتو�شية 178(. وعند قيامهم  )�نظر  �لأولوية  �شلّم  ل�شمان مرتبتهم على  �لإجر�ئية  �خلطو�ت 

�حتيازية يف  لهم حقوق �شمانية غري  �لذين  �ل�شابقني  �لد�ئنني  بالأولوية حتى على  �ملطالبة  لهم  يحق 

موجود�ت �ملانح �لآجلة. ولأن �حلق �ل�شماين �حليازي ل يخ�شع للقاعدة �لعامة �لتي حتّدد �لأولوية 

��شتناد� �إىل وقت �لت�شجيل، فاإن هذه �ملرتبة �لتف�شيلية للحق �ل�شماين �لحتيازي كثري� ما يُ�شار �إليها 

�تخذو�  �لذين  �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي  �لد�ئنني  �ملناف�شة بني  �لعليا". ويف  "�لأولوية  بالتعبري 

جميعا �خلطو�ت �ل�رشورية جلعل حقوقهم نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة، فاإن وقت �لت�شجيل هو �لذي 

يحّدد عموما �أولويتهم �لن�شبية مبقت�شى �ملبادئ نف�شها �لتي تُطّبق على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية 

)�نظر �لتو�شيتني 178 و180(. و�لفرق �لوحيد �لقائم بني خمتلف فئات �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين 
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�أو موؤّجر( ود�ئن �آخر ي�شعى كالهما �إىل  �أنه عندما تكون هناك مناف�شة بني موّرد )بائع  �حتيازي هو 

تثبيت حق �شماين �حتيازي، تكون �لأولوية د�ئما للموّرد، ب�رشف �لنظر عن �لتاريخ �لذي �شّجل كّل منهما 

حقه فيه )�نظر �لتو�شية 182(. وعندما يُجعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيله 

�ض �أو بالتاأ�شري ب�شاأنه على �شهادة ملكية، فاإن ذلك �لت�شجيل يف �ل�شجل �ملتخ�ش�ض �أو  يف �شجل متخ�شّ

ل �أولوية على مقّدمي �لتمويل �لحتيازي �لذين  ذلك �لتاأ�شري �شيوؤّدي، مع ذلك، �إىل �كت�شاب �لد�ئن �مل�شجِّ

�أو �أخذو� �حليازة يف غ�شون �ملهلة �ملحّددة )�نظر  �شّجلو� حقوقهم يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام 

ل يف �ل�شجل  �لتو�شية 181(. ويف حني �أن من �ملمكن �لن�ض على �أن �حلق �ل�شماين �حليازي �لذي يُ�شجَّ

�ض،  �ض تكون له �أولوية حتى على حق �شماين غري �حتيازي �شابق م�شّجل يف ذلك �ل�شجل �ملتخ�شّ �ملتخ�شّ

فمنعا لأي تدّخل يف هذين �ل�شجلني ل يقّدم �لدليل �أي تو�شية ب�شاأن هذه �جلزئية ويرتك �مل�شاألة لقانون 

�آخر يف هذ� �خل�شو�ض.

�لتعادل  حتقيق  بغية  �لأرجح،  يف  �لدول  على  �شيكون  �لوحدوي  غري  �لنهج  �عتماد  حال  124- ويف 

�أن  �أول، �شيكون من �ل�رشوري لها  �لوظيفي، �أن جتري تعديالت طفيفة يف نظمها �لقانونية �لقائمة. 

ت�شمح ملقدمي �لتمويل �لحتيازي، غري �لبائعني �ملحتفظني بحق �مللكية و�ملوؤّجرين �لتمويليني، باحل�شول 

على مرتبة �لأولوية �لتف�شيلية �لتي يتمّتع بها �لبائعون و�ملوؤّجرون، وذلك عن طريق �أخذ حق �شماين 

�حتيازي. ويف هذه �حلالت، من �ملهم �إر�شاء قو�عد معادلة تت�شل باأولوية حقوق �لبائع �أو �ملوؤّجر ب�رشف 

�لنظر عن �ل�شيغة �لقانونية للمعاملة )�نظر �لتو�شيتني 187 و188(. ثانيا، ويف �لوقت نف�شه، �شيكون 

على حق  يح�شل  بائع  �أو  موؤّجر متويلي  �أو  �مللكية  بحق  بائع حمتفظ  بني  مناف�شة  �أي  �لالزم، يف  من 

�شماين �حتيازي، من ناحية، ومقّدم �لتمويل �لحتيازي �لذي لي�ض بائعا ول موؤّجر�، من ناحية �أخرى، 

�إ�شعار مبختلف  �ُشّجل فيه  �لزمن �لذي  �لنظر عن  �ملوؤّجر، ب�رشف  �أو  �لبائع  �إىل  �لأولوية  كفالة ذهاب 

حقوق متويل �لحتياز و�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية هذه )�نظر �لتو�شية 187، �لفقرة �لفرعية )�أ(، 

و�لتو�شية 192(. ويتاأّتى ذلك عادة يف �حلالت �ملتعلقة ببائع حمتفظ بحق �مللكية �أو موؤّجر متويلي، ولكن 

يف �حلالت �لتي ينقل فيها �لبائع حق �مللكية �إىل �مل�شرتي ويح�شل على حق �شماين �حتيازي، �شيكون 

من �ل�رشوري �لن�ض على �أن �حلق �ل�شماين �حليازي �لذي يتمتع به �لبائع يكون لـه د�ئما �لأولوية على 

�شة، فاإن �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو  �أي حق �شماين �حتيازي �آخر. وفيما يتعلق بال�شجالت �ملتخ�شّ

�ض. ول ميكن لأي د�ئن �آخر للم�شرتي  ل ب�شفته �ملالك يف �ل�شجل �ملتخ�شّ �ملوؤّجر �لتمويلي هو �لذي يُ�شجَّ

�أو موؤّجر �آخر �أن ي�شّجل حقاً �شمانياً يف ذلك �ل�شجل، وبذلك فاإن �لبائع �أو �ملوؤّجر يكت�شب �لأولوية بحكم 

�شة �إل يف  حق ملكيته �مل�شّجل فح�شب. ول ينطبق �ملبد�أ �ملتعلق باأولوية �لت�شجيل يف �ل�شجالت �ملتخ�شّ

�حلالت �لتي ينقل فيها �لبائع حق �مللكية �إىل �مل�شرتي وياأخذ حقاً �شمانياً �حتيازياً.

)ج( �أولوية حقوق �لتمويل �لحتيازي يف �ل�شلع �ل�شتهالكية

125- تن�شئ مبادئ �لأولوية �لعامة �ملذكورة للتّو �إطار� لتنظيم حقوق مقّدمي �لتمويل �لحتيازي عندما 

بنف�ض  �مللمو�شة  �ملوجود�ت  �مللمو�ض ذ�ته. ولكن ل تفي كل  �ملوجود  �أكرث من و�حد منهم على  يتناف�ض 

�لغر�ض �لقت�شادي ول تخ�شع كلها لنف�ض �لتعامالت �لتجارية. وبناًء عليه، متّيز دول كثرية بني �أنو�ع 

هذه �ملوجود�ت )وخ�شو�شا بني �ملعد�ت و�ملخزون، ولكن �أحيانا كثرية بني �ملوجود�ت �لتجارية و�ل�شلع 

�ل�شتهالكية �أي�شا( يف �شياق �لتمويل غري �لحتيازي. ففي بع�ض �لدول، مثال، تُتاح �أدو�ت �شمان حتمل 

ونقل  �ملعد�ت،  حالة  يف  �لتجاري  �لرهن  �أو  �لزر�عي  )كالرهن  �ملوجود�ت  لنوع  تبعا  خمتلفة  ت�شميات 

�لأنو�ع �ملختلفة من  �ملثال(. وقد �ختفت هذه  �شبيل  �لعائم يف حالة �ملخزون، على  �ملمتلكات و�لرهن 

�أدو�ت �ل�شمان يف �لدول �لتي لديها نظم متكاملة متاما تعتمد مفهوما عاما للحق �ل�شماين. ولكن حتى 
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�أنو�ع �ملوجود�ت قائما عندما تثار م�شاألة �حلقوق �ل�شمانية  �لتمييز بني خمتلف  يف هذه �لدول يظل 

�لحتيازية. لذ�، من �ملفيد بحث �لكيفية �لتي عاجلت بها �لدول �لتمويل �لحتيازي فيما يتعلق مبختلف 

فئات �ملوجود�ت.

126- وتن�ض دول عديدة على قو�عد خا�شة فيما يتعلق بال�شلع �ل�شتهالكية، �شو�ء كانت �أو مل تكن قد 

�إطار �ملعامالت �مل�شمونة. ويف هذه �لدول،  �إز�ء �حلقوق �ل�شمانية يف  متكاماًل متاماً  �عتمدت نهجاً 

تكون حقوق مقّدمي �لتمويل �لحتيازي يف جمال �ل�شلع �ل�شتهالكية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة من دون 

ت�شجيلها يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو حيازة �لد�ئن لها، وذلك على �شبيل �ل�شتثناء من �ملبد�أ 

�لعام. ونتيجة لذلك، فاإن �لوقت �لذي يعّتد به لتحديد �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة هو �لوقت �لذي 

�أ�شبح فيه �لتفاق نافذ� بني �لبائع و�مل�شرتي �أو �ملوؤّجر و�مل�شتاأجر �أو �ملقِر�ض و�ملقرت�ض، تبعا للحالة. ومن 

ثم، فاإن �أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي �أو حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي على �أي حق 

�شماين غري �حتيازي ين�شئه �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر �أو �ملقرت�ض ينبغي �أن تُكت�َشب تلقائيا من �للحظة �لتي 

ي�شبح فيها هذ� �حلق نافذ� بني �لطرفني.

127- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، ي�شتطيع مقّدمو �لتمويل �لحتيازي يف جمال �ل�شلع 

�ل�شتهالكية �ملطالبَة بالأولوية على �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي دومنا حاجة �إىل جعل 

هذ� �حلق نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالت�شجيل �أو �حليازة. وبا�شتثناء �حلالت �لتي تخ�شع فيها �ل�شلع 

�ض �أو للتاأ�شري ب�شاأنها على �شهادة �مللكية، يكت�شب �ملمّول �لحتيازي  �ل�شتهالكية للت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

مرتبة �لأولوية مبجرد �إن�شاء �حلق �ل�شماين �حليازي )�نظر �لتو�شية 179(.

128- وعلى �لدول �لتي تعتمد نهجا غري وحدوي �أن ت�شع قو�عد معادلة تعطي �أولوية حلقوق �لبائع 

�شابقا يف  منحها  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  م�شرتي  يكون  �أن  يحتمل  �لتي  �ل�شمانية  �حلقوق  على  �ملوؤّجر  �أو 

بالت�شجيل  �شو�ء  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذة جتاه  �حلقوق  �إىل جعل هذه  دومنا حاجة  �لآجلة،  �ملوجود�ت 

�أو باحليازة. وقد تنبع هذه �لأولوية �إما من ملكية �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية و�إما من ملكية �ملوؤّجر 

�لتمويلي و�إما، يف �حلالة �لتي ياأخذ فيها �لبائع �أو �ملقِر�ض حقا �شمانيا �حتيازيا، من �ملبد�أ �لعام �ملنطبق 

على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية يف �ل�شلع �ل�شتهالكية )�نظر �لتو�شية 191(.

 )د(  �أولوية حقوق �لتمويل �لحتيازي يف �ملوجود�ت �مللمو�شة غري �ملخزون

 �أو �ل�شلع �ل�شتهالكية

129- يف معظم �لدول �لتي ل تعترب حق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي حقوقا �شمانية، 

�لحتيازي  �لتمويل  مقدمي  وبني  �لحتيازي  �لتمويل  مقّدمي  بني  فيما  �لتناف�ض  م�شاألة  عادة  تُثار  ل 

ومقدمي �لتمويل غري �لحتيازي. ونادر� ما يُ�شمح للد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي قائم 

من قبُل باحل�شول على حقوق يف موجود�ت مل ي�شبح �ملانح مالكا لها بعُد، ول يحق عموما للمقِر�شني 

�لآخرين �ملطالبة باأولوية خا�شة عندما ميّولون �حتياز �مل�شرتي موجود�ت ملمو�شة. وحتى عندما يكون 

من �ملمكن �أن يوؤخذ حق �شماين يف �مللكية �ملتوقعة، فاإن هذه �مللكية �ملتوقعة ل تتحّقق �إل عندما يتقا�شى 

�لبائع �أو �ملوؤّجر �لثمن كاماًل. وعند ذلك فقط ميكن �أن يكون هناك تناف�ض حقيقي بني �ملطالبني �لذي 

ي�شتمّدون حقوقهم من �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، مثل �لد�ئنني �مل�شمونني و�لد�ئنني بحكم ق�شائي وممثل 

�لإع�شار و�مل�شرتين من �لباطن و�مل�شتاأجرين من �لباطن. ولكن من �ل�رشوري �أن توّفر للحالة �لتي يح�شل 

فيها �لبائع نف�شه على حق �شماين �حتيازي بدل �لحتفاظ بحق �مللكية ويكون حقه هذ� متناف�شا مع 

حق �شماين غري �حتيازي قائم من قبُل، قو�عد يُحدد مبقت�شاها متى تعطى �لأولوية للحق �ل�شماين 
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�أو  يكون هناك عادة موجود وحيد،  باملعد�ت،  �ملو�شوع  يتعلق  �لبائع. وعندما  �لذي ميتلكه  �لحتيازي 

على �لأكرث عدد قليل ن�شبيا من �ملوجود�ت �لتي ميكن �لتمييز بينها، يجري بيعه �أو �إيجاره. ي�شاف �إىل 

ذلك �أنه عادة ما ل يتوخى �إعادة بيع هذه �ملوجود�ت يف �لأمد �لق�شري. ولهذ� �ل�شبب، ل تطلب معظم 

�لدول من بائعي �ملعد�ت �ملحتفظني بحق �مللكية �أو موؤّجريها �لتمويليني �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية عد� 

�خلطو�ت �لالزمة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ك�رشط لتثبيت ملكيتهم.

130- ويف �لدول �لتي تتبع نهجا متكامال متاما، يُ�شرتط على جميع �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين 

�حتيازي �تخاذ �خلطو�ت نف�شها متاما لكي يطالبو� باأولويتهم �خلا�شة. فحاملا يُ�شّجل �حلق �ل�شماين 

�حليازي يف �ملعد�ت �جلديدة، �شو�ء قبل ت�شليم �ملوجود�ت �مللمو�شة للمانح �أو يف غ�شون �ملهلة �لتي تلي 

ت�شليمها، تُ�شبح له �أولوية على �حلقوق �ل�شمانية �لقائمة من قبُل يف معد�ت �ملانح �لآجلة. وعالوة على 

ذلك، مبا �أّن متويل �ملعد�ت يتعلق عادة مبوجود وحيد )�أو بعدد قليل ن�شبيا من �ملوجود�ت �لتي ميكن 

�لتمييز بينها( ل يُتوخى عادة �أن يعاد بيعه يف �لأجل �لق�شري، فال يُطلب عادة يف هذه �لدول �أي�شا من 

�لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي �تخاذ �أي خطو�ت �إ�شافية غري تلك �لالزمة لتحقيق �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ك�رشط لتثبيت حقهم �ل�شماين �لحتيازي.

131- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، ي�شتطيع جميع �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين 

�حتيازي يف �ملعد�ت �أن يطالبو� باأولوية على �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي بخ�شو�ض 

حقهم �ل�شماين �لحتيازي، �رشيطة �أن يُ�شّجلو� �إ�شعار� يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف غ�شون �ملهلة 

�ملن�شو�ض عليها )�نظر �لتو�شية 180، �لبديل �ألف، �لفقرة )�أ(، و�لبديل باء(.

�أولوية  بخ�شو�ض  معادلة  قو�عد  توّفر  �أن  �لوحدوي  �لنهج غري  تعتمد  �لتي  �لدول  على  132- ويكون 

�لقائمة من قبُل يف �ملعد�ت �لآجلة، ب�رشف �لنظر عن �ل�شيغة  �ملوؤّجر على �حلقوق  �أو  �لبائع  حقوق 

�لقانونية للمعاملة. وهذ� يعني �أنه على �لرغم من كون �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر خموَّل مبنح حق �شماين يف 

معد�ت لن يكون له فيها �شوى حق متوّقع �إىل حني �شد�د ثمن �ل�رش�ء كامال �أو �نتهاء مدة �تفاق �لإيجار 

�لتمويلي، وحتى لو �شمل ذلك �حلق �ل�شماين معد�ت �آجلة وُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل تاريخ 

�إ�شعار� بحقوقه يف  �شّجل  �إذ�  �لتمويلي  �ملوؤجر  �أو  �مللكية  للبائع �ملحتفظ بحق  �لأولوية  �لبيع، ف�شتكون 

غ�شون �ملهلة نف�شها �ملتاحة لأي ممّول �حتيازي. ويف �إطار هذ� �لنهج كذلك، تكون �لأولوية �أي�شا للبائع 

�لذي ينقل �مللكية لكنه يحتفظ بحق �شماين �حتيازي �أو �ملقِر�ض �لذي يقّدم متويال �حتيازيا ويح�شل 

على حق �شماين �حتيازي، �إذ� �شجل �إ�شعار� يف غ�شون �ملهلة �ملبيَّنة )�نظر �لتو�شية 192، �لبديل �ألف، 

�لفقرة )�أ(، و�لبديل باء(.

)هـ( �أولوية حقوق متويل �لحتياز يف �ملخزون

133- كثري� ما تن�شاأ �ملناف�شة بني حقوق مقّدم �لتمويل �لحتيازي وحق �شماين غري �حتيازي فيما يتعلق 

�ملنطبقة على  �شيا�شاتية خمتلفة عن �لعتبار�ت  باعتبار�ت  �لأمر  يتعلق  باملخزون. ويف هذه �حلالت، 

�حتياز �ملعد�ت. فعلى عك�ض ممّويل �ملعد�ت، يُقِدم ممّولو �ملخزون �لئتمان عادة بالعتماد على ر�شيد 

من �ملخزونات �لقائمة �أو �لآجلة على �أ�شا�ض فرت�ت ق�شرية بل رمبا على �أ�شا�ض يومي. وقد يتغرّي هذ� 

�لر�شيد من �ملخزونات با�شتمر�ر نتيجة بيع بع�ض هذه �ملخزونات وت�شنيع �أو �قتناء خمزونات جديدة. 

ومن �أجل �حل�شول على كل دفعة جديدة من �لئتمان بخ�شو�ض �ملخزون، يقّدم �ملانح �إىل �ملقِر�ض عادة 

فو�تري �أو �شهادة تبنّي �حلالة �لر�هنة للمخزون �مل�شتخدم ك�شمان للدفعة �جلديدة من �لئتمان.
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134- ويف �لدول �لتي ل تعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي على �أنها حقوق �شمانية، 

يُبّت يف �لأولوية �لن�شبية للحقوق بالرجوع �إىل حق �لبائع �أو �ملوؤّجر يف �مللكية. ولي�ض من �ملعقول �أن حُتتاز 

�حلالت  ويف  للبيع.  موّجه  �أنه  هي  للمخزون  �لرئي�شية  �ل�شمة  لأن  �لتمويلي  �لإيجار  �إطار  �ملخزونات يف 

خا�ض.  بوجه  ه�شا  �حتياز خمزونات  ميّول  �لذي  �ملقِر�ض  و�شع  يكون  بامللكية  �لحتفاظ  بحقوق  �ملتعلقة 

فعادة ما تُقدم �ل�شلف �لآجلة على �فرت��ض �أن جميع �ملخزونات �جلديدة �شتُحتاز يف �إطار معاملة قائمة 

على �لحتفاظ بامللكية. وعندئذ يغدو من �ل�رشوري �أن يتبنّي �لد�ئن ما هي �ملخزونات �لتي �ُشدد ثمنها 

ت�شديد� كامال بالفعل. وهذ� ما يوؤدي �إىل عرقلة جهود �ملقرت�ض للح�شول على �شلف �آجلة م�شمونة بر�شيد 

�ملخزونات. ومع ذلك، �شتكون للبائع �لأولوية بناًء على ملكيته للمخزونات �لتي مل ي�شّدد ثمنها بعُد؛ ول يجوز 

للد�ئنني �لآخرين تثبيت حقوق �شمانية يف �ملخزونات �إل عندما ي�شّدد �مل�شرتي ثمن تلك �ملخزونات.

135- �أما يف �لدول �لتي تتبع �لنهج �ملتكامل متاما، فتكون حقوق مموِّل �ملخزونات �لعامة م�شمونة 

�ل�شماين  للحق  يكون  �ملانح خمزونات،  يحتازها  �لتي  �لإ�شافية  �ملوجود�ت  تكون  فحيثما  �أكرب.  بقدر 

�لحتيازي �أولوية على �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي يف �ملخزونات �لآجلة �إذ� مت ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأنه يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام قبل ت�شليم �ملخزونات للمانح. ويُ�شاف �إىل ذلك �أّنه يف بع�ض �لدول �لتي 

تتبع �لنهج �ملتكامل متاما يجب �إ�شعار ممّويل �ملخزونات �ملوجودين من قبل �لذين �شّجلو� حقوقهم �إ�شعار� 

توريدها.  �جلاري  �جلديدة  �ملخزونات  يف  مرتبة  �أعلى  �حتيازي  �شماين  بحق  مطالبة  بوجود  مبا�رش� 

و�ل�شبب يف هذه �لقاعدة �أنه من غري �لناجع �أن يفر�ض على ممّول �ملخزون غري �لحتيازي �لبحث يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام كل مرة يقدم فيها �ئتمانا بالعتماد على ر�شيد من �ملخزونات �ملتغرية 

با�شتمر�ر. ولكن لتفادي �إلقاء عبء ل د�عي له على �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي، يجوز 

توجيه �إ�شعار عام وحيد �إىل ممّويل �ملخزون غري �لحتيازيني �ملعروف �أنهم موجودون من قبُل، ي�رشي 

مفعوله على جميع �ل�شحنات �ملر�َشلة �إىل �مل�شرتي نف�شه يف غ�شون فرتة زمنية طويلة )خم�ض �شنو�ت مثال 

�أو فرتة �شالحية �لت�شجيل نف�شها �لالزمة جلعل �حلق �ل�شماين نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة(. ويعني 

ذلك �أنه مبجّرد �أن يوّجه �إ�شعار �إىل ممّويل �ملخزون غري �لحتيازيني �ملوجودين من قبُل، لن يكون من 

ه يف غ�شون �لفرتة �لزمنية �ملحددة �إ�شعار جديد بخ�شو�ض كل معاملة من معامالت  �ل�رشوري �أن يوجَّ

�ملخزون �ملتعددة �ملربمة بني �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي وم�شرتي �ملخزون.

136- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، تُعتمد بخ�شو�ض �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية يف �ملخزون �ملقت�شياُت 

�لإ�شافية �لتي توجد عادة يف �لدول �لتي تتبع �لنهج �ملتكامل متاما. ومعنى ذلك �أّن �لد�ئنني �مل�شمونني 

بحق �شماين �حتيازي ل ي�شتطيعون �ملطالبة بالأولوية �لعليا على ممّويل �ملخزون غري �لحتيازيني فيما 

يتعلق بحقهم �ل�شماين �لحتيازي، �إل �إذ� �شّجلو� �إ�شعار� يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام ووجهو� �إ�شعار� 

)�نظر  �ملانح  �إىل  �ملخزونات  ت�شليم  قبل  �لت�شجيل  �ل�شابقي  �لحتيازيني  �ملمّولني غري  �إىل  �أي�شا  كتابيا 

�لتو�شية 180، �لبديل �ألف، �لفقرتني )ب( و)ج((. ويف �إطار هذ� �لنهج، ل مُينح �لد�ئنون �مل�شمونون 

بحق �شماين �حتيازي مهلة بعد ح�شول �مل�شرتي على حيازة �ملوجود�ت ي�شتطيعون يف غ�شونها ت�شجيل 

�إ�شعار بحقهم �ل�شماين.

�أن جميع �لدول �لتي �عتمدت �لنهج �ملتكامل متاما تاأخذ بالر�أي �ملبنّي �أعاله، فمن  137- ويف حني 

�ملمكن ت�شّور نظام ل ميّيز بني �ملخزون و�ملوجود�ت غري �لتمييز بني �ملخزون و�ل�شلع �ل�شتهالكية. ولو 

�ل�شمانية  �ملخزون على �حلقوق  �ملوجود�ت غري  �لتي حتكم  �ملبادئ  كانت هذه هي �حلالة، لنطبقت 

�لحتيازية يف �ملخزون �أي�شا. وتنطبق هذه �لقاعدة نف�شها على جميع �ملوجود�ت �مللمو�شة. �أي �أّن ت�شجيل 

�إ�شعار يف غ�شون فرتة زمنية معّينة بعد ت�شليم �ملوجود�ت �مللمو�شة �شيكون كافيا )�نظر �لتو�شية 180، 

�لبديل باء(.
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138- ولو �عتمدت �لدولة نهجا غري وحدوي، ف�شتو�جه خيار� م�شابها. �إذ ينبغي، من ناحية، �أن تو�شع 

�لآجلة، ب�رشف  �ملخزون  قبُل يف  �لقائمة من  �لبائع على �حلقوق  باأولوية حقوق  تتعلق  قو�عد معادلة 

�لنظر عن �ل�شيغة �لقانونية للمعاملة. وهذ� يعني �أنه حتى و�إن ظل �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية مالَك 

ل �لقو�عد �لتي حتكم بيع �ملخزونات بحيث ل يكون حلق �لبائع يف  �ملوجود�ت �لتي �ُشلّمت، ينبغي �أن تعدَّ

�مللكية �أولوية على �حلقوق �لقائمة من قبُل يف �ملخزونات �لآجلة �إل وفق �ل�رشوط ذ�تها �لتي مُتنح حقوُقه 

�لأولويَة مبقت�شاها �إذ� ن�شاأت مبوجب حق �شماين �حتيازي ح�شل عليه ذلك �لبائع )�نظر �لتو�شية 192، 

�لبديل �ألف، �لفقرتني )ب( و)ج((. وبعبارة �أخرى، يُ�شرتط يف هذ� �لنهج على �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو 

�ملوؤجر �لتمويلي، �أو �لبائع �أو �ملقِر�ض �ملطالب بحق �شماين �حتيازي، �أن ي�شّجل، قبل ت�شليم �ملخزونات 

بحقه  �أو  بامللكية  �حتفاظه  بحق  �لعام  �ل�شمانية  �حلقوق  �شجل  يف  �إ�شعار�  �مل�شتاأجر،  �أو  �مل�شرتي  �إىل 

�ل�شماين، تبعا للحالة، و�أن يوّجه �إ�شعار� كتابيا �أي�شا �إىل �ملمّولني غري �لحتيازيني �ل�شابقي �لت�شجيل.

139- ومن ناحية �أخرى، قد تعتمد �لدول �أي�شا �ملوقف �لذي ل ميّيز بني �ملعد�ت و�ملخزون. ويف تلك 

ب  �حلالة، ل يكون مطلوبا من �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي، �أو �لبائع �أو �ملقِر�ض �ملطاِلِِِِِ

بحق �شماين �حتيازي يف �ملخزون، �شوى �أن ي�شجل �إ�شعار� بحقه �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام �إما قبل ح�شول �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر على حيازة �ملوجود�ت و�إما يف غ�شون �ملهلة �ملحددة �لتي تلي 

ذلك )�نظر �لتو�شية 192، �لبديل باء(.

)و( معامالت متويل �لحتياز �ملتعّددة

مي �لتمويل �لحتيازي، �لتمويل للتمكني من  140- يف �لعديد من �حلالت، يقّدم �لبائع، �أو غريه من مقدِّ

�حتياز عدة موجود�ت. وميكن �أن ي�شمل ذلك �لتمويل مثال عمليات بيع وت�شليم متعددة للمخزونات، �أو 

عمليات بيع متعددة لعدة قطع من �ملعد�ت. ومن �ل�رشوري يف هذه �حلالت �لبّت، من منطلق �ل�شيا�شة 

�لعامة، فيما �إذ� كان ينبغي �أن متتد �لأولوية �خلا�شة �ملمنوحة ملقّدم �لتمويل �لحتيازي لت�شمل جميع 

�ملعد�ت �أو �ملخزونات �لتي ميّولها، دومنا حاجة �إىل حتديد ثمن �ل�رش�ء �مل�شتحق يف كل عملية بيع على 

حدة. و�إذ� كان �لأمر كذلك، يُقال �إن �لنظام �لقانوين �ملعني يُجيز "تقاطع �ل�شمانات".

141- ويف �لعديد من �لدول �لتي ل تعترب معامالت �لحتفاظ بحق �مللكية و�لإيجار�ت �لتمويلية �أدو�ت 

�شمانية، ل تُثار عادة م�شاألة تقاطع �ل�شمانات. ويف �ملعاملة �لعادية من �ملعامالت �لقائمة على �لحتفاظ 

بامللكية �أو ما �شابهها من �ملعامالت �لتي ي�شتخدم فيها حق �مللكية، ل يُطّبق عقد �لبيع �أو �لإيجار �إل 

على �ملوجود�ت �ملحددة �ملبيعة �أو �ملوؤّجرة مبقت�شى ذلك �لعقد. ومن ثم، فمع �أن �لتفاق نف�شه ميكن 

�أن ي�شمل عمليات ت�شليم متعددة، فهو ل ي�شمل عمليات بيع متعددة. ذلك �أن مطالبة �لبائع �أو �ملوؤّجر 

بالأولوية باعتباره مالكا تت�شل بتفا�شيل كل عملية بيع �أو �إيجار. ولكّن بع�ض هذه �لدول يُجيز تو�شيع 

�أو �رشط  حق �لحتفاظ بامللكية بالن�ض، مثال، على جو�ز �تفاق �لطرفني على �رشط "جميع �لأمو�ل" 

"�حل�شاب �جلاري" يف حالة بيع خمزونات. ومتى ��شتخدمت �رشوط من هذ� �لقبيل، فاإن �لبائع يحتفظ 
ولي�ض فقط  عليه  �مل�شتحقة  �لديون  للبائع جميع  �مل�شرتي  ي�شّدد  �أن  �إىل  بيعت  �لتي  �ملوجود�ت  مبلكية 

�لديون �لنا�شئة عن عقد �لبيع ذ�ته. ولكّن حماكم بع�ض �لدول كثري� ما ت�شف عمليات �لبيع مع �لحتفاظ 

بحق �مللكية ب�رشط "جميع �لأمو�ل" �أو �رشط "�حل�شاب �جلاري"، على �أنها �أدو�ت �شمانية.

142- ويف �لدول �لتي تتبع �لنهج �ملتكامل متاما، فاإن �لقاعدة �ملاألوفة هي �أّن �لأولوية �لعليا �لتي حتظى 

بها �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية، يف �ملخزون على �لأقل، ل تتاأثر بتقاطع �ل�شمانات. وهذ� يعني �أنه 
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يجوز للد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �أن يطالب باأولويته �خلا�شة فيما يتعلق باملخزون �ملمّول من 

دون �أن يكون م�شطر� لأن يلجاأ حتديد� �إىل ربط �أي دين م�شتحق مبعاملة بيع �أو �إيجار معّينة �أو مبوجود 

مرهون معنّي. ومع ذلك، ل متتد �لأولوية �خلا�شة يف هذه �حلالت �إىل �ملخزون �أو �ملوجود�ت �لأخرى 

�لتي مل مُيّول �حتيازها ذلك �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي.

�ملرونة  من  قدر ممكن  �أكرب  �إتاحة  �لهدف يف  يتمثل  �لدليل،  �ملطروح يف  �لوحدوي  �لنهج  143- ويف 

للد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي �لذين يقّدمون �لتمويل لحتياز �ملخزون، و�لتقليل ما �أمكن من 

�لإجر�ء�ت �لورقية �ملرتبطة مبعامالت �لحتياز �ملتعددة �لتي ميّولها نف�ض �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين 

�حتيازي. ولهذ� �ل�شبب، يكفي ت�شجيل و�حد لي�شمل معامالت متعددة، كما �أن �إ�شعار� و�حد� ير�شل �إىل 

�لد�ئنني ذوي �حلقوق �ل�شمانية يف �ملخزونات �لآجلة من �لنوع �لذي يجري توريده قد ي�شمل �حلقوق 

�ل�شمانية �لحتيازية يف �إطار �ملعامالت �ملتعددة بني �لأطر�ف نف�شها دومنا حاجة �إىل حتديد كل معاملة 

على حدة )�نظر �لتو�شيات 68 و178 و180، �لبديل �ألف، �لفقرة �لفرعية )ج((. و�إذ� قّررت دولة عدم 

�لتمييز بني �ملخزون و�ملعد�ت، كان ت�شجيل و�حد كافيا و�نتفت �رشورة �إر�شال �إ�شعار �إىل ممّول خمزونات 

عامة م�شّجل من قبُل )�نظر �لتو�شيات 68 و178 و180، �لبديل باء، �لفقرة )ب((.

�أو �لإيجار ل ينطبق عادة  �لبيع  �لدليل، فالأّن عقد  �لنهج غري �لوحدوي �ملطروح يف  144- �أما يف 

رت، �شيكون من �ل�رشوري تعديل �لقو�عد �ملت�شلة بحقوق  جِّ
�إّل على �ملوجود�ت بعينها �لتي بيعت �أو �أُ

�لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي لل�شماح بتقاطع �ل�شمانات. وعالوة على ذلك، �إذ� ح�شل 

�حتيازي يف  �لبائعني، على حق �شماين  �حتيازي من غري  بحق �شماين  د�ئن م�شمون  �أي  �أو  �لبائع 

�ملوجود�ت، وجب متكني �لبائع �أو �ملمّول �لآخر من ممار�شة حق تقاطع �ل�شمانات بالطريقة نف�شها 

�لتي ميار�ض بها هذ� �حلق يف �إطار �لنهج �لوحدوي )�نظر �لتو�شية 192، �لبديل �ألف، �لفقرة )ج(، 

و�لتو�شية 193(. و�إذ� قّررت دولة عدم �لتمييز بني �ملخزون و�ملعد�ت، كان ت�شجيل و�حد كافيا و�نتفت 

�رشورة �إر�شال �إ�شعار �إىل ممّول خمزونات عامة م�شّجل من قبُل )�نظر �لتو�شية 192، �لبديل باء، �لفقرة 

)ب(، و�لتو�شية 193(.

)ز( �أولوية حقوق مقّدمي متويل �حتيازي على حقوق �لد�ئنني بحكم �لق�شاء

�لد�ئنني  تكون حلقوق  باأن  �ل�شماين،  باأولوية �حلق  �ملتعلق  �لف�شل �خلام�ض  �لدليل يف  145- يو�شي 

موجود�ت  على حقوق يف  للح�شول  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  ويتخذون  ق�شائي  على حكم  يح�شلون  �لذين 

لَف  بال�شُّ يتعلق  فيما  قبل  من  �ملوجودة  �ل�شمانية  �حلقوق  على  �لأولوية عموما  �لق�شاء،  بحكم  �ملدين 

�ملقّدمة بعد �إعالم �لد�ئنني �مل�شمونني �ملوجودين بحقوق �لد�ئن بحكم �لق�شاء )�نظر �لتو�شية 84(. 

وعندما يكون �حلق �ملناف�ض �ملعني حق �حتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو حقا �شمانيا �حتيازيا، 

وجب مر�عاة جمموعة �عتبار�ت خمتلفة �ختالفا طفيفا، ح�شب نوع �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملعنية. فاإذ� 

كانت �ملوجود�ت �مللمو�شة �شلعا ��شتهالكية، على �شبيل �ملثال، ل ي�شرتط على مقّدم �لتمويل �لحتيازي 

�أن ياأخذ �ملوجود�ت يف حيازته لكي يجعل حقوقه نافذة جتاه �لأطر�ف  �أو  �إ�شعار� بحقوقه  ل  �أن يُ�شجِّ

�لثالثة. ومن ثم، فاإن حقوق ملكية �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي، �شتكون نافذة جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة من بد�ية �ملعاملة، ول ميكن �أن تن�شاأ مناف�شة على �لأولوية مع �لد�ئن بحكم �لق�شاء. �إذ 

ل ميكن للد�ئن بحكم �لق�شاء �أن يحجز على موجود�ت �شخ�ض غري �ملدين له. وباملثل، يف حالة �ل�شلع 
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�ل�شتهالكية، يندر وقوع تنازع بني �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي و�لد�ئن بحكم �لق�شاء لأن 

معامالت �ل�شلع �ل�شتهالكية قلّما ت�شتمل على تقدمي قرو�ض �ئتمانية يف �مل�شتقبل.

146- و�إذ� كانت �ملوجود�ت يف �شكل خمزون، وجب �أن ياأخذها مقّدم �لتمويل �لحتيازي يف حيازته 

�أو �أن يكون قد �شّجل حقوقه ووجه )يف حال �عتماد �لبديل �ألف من �لتو�شيتني 180 و192( �إ�شعار� 

بها �إىل �لد�ئنني �مل�شمونني �ل�شابقي �لت�شجيل، قبل ح�شول �مل�شرتي على حيازة �ملخزون. وبناًء عليه، 

ل يح�شل �لد�ئن بحكم �لق�شاء �لذي ل ي�شتطيع �أن ي�شجل حكمه �لق�شائي �أو مل يقم بت�شجيله على 

�حتيازي.  �شماين  بحق  �مل�شمون  للد�ئن  �أو  �لحتياز  ملقّدم متويل  �ملحتملة  باحلقوق  يخطره  �إ�شعار 

�إ�شعار� بهذ� �حلكم يف �شجل �حلقوق  باأن ي�شّجل  �لد�ئن بحكم �لق�شاء  وحيثما ت�شمح �لدول لذلك 

�ل�شمانية �لعام وتُعاِمل �لد�ئنني بحكم �لق�شاء �لذين �شجلو� �إ�شعار�ت من هذ� �لقبيل معاملة �لد�ئنني 

�مل�شمونني، �شيتلقى هوؤلء �لد�ئنون بحكم �لق�شاء عندئذ �إ�شعار� من �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين 

�حتيازي لحق. ولكّن مقّدم �لتمويل �لحتيازي يُعطى، يف بع�ض �حلالت )كتلك �ملتعلقة ب�رش�ء معد�ت، 

يف �إطار �لبديل �ألف من �لتو�شيتني 180 و192، �أو ب�رش�ء خمزون ومعد�ت، يف �إطار �لبديل باء من 

�لتو�شيتني 180 و192(، مهلة لكي يُ�شجل يف غ�شونها حقوقه. ومثلما هي �حلال يف �ل�شلع �ل�شتهالكية، 

قلّما يحدث �أن يعمد مقّدم �لتمويل �لحتيازي ل�رش�ء معد�ت، �إىل تقدمي قر�ض �ئتماين يف �مل�شتقبل. 

ومع ذلك، عندما ي�شعى �لد�ئن بحكم �لق�شاء �إىل �إنفاذ �حلكم �ل�شادر ل�شاحله على موجود�ت مدينه، 

ينبغي �أل يكون بو�شعه عموما �أن يبطل حقوق مقّدم �لتمويل �لحتيازي �لذي يُ�شيف قيمة جديدة �إىل 

حوزة �ملدين بحكم �لق�شاء.

147- ويف �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، ما د�م �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي قد جعل 

حقوقه نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف غ�شون �ملهلة �ملحددة، ف�شتكون له �لأولوية حتى على �لد�ئنني 

بحكم �لق�شاء �لذين �شّجلو� حكمهم خالل تلك �ملهلة )�نظر �لتو�شية 183(.

�مللكية  بحق  �ملحتفظني  للبائعني  مماثلة  حماية  توفري  فينبغي  �لوحدوي،  غري  �لنهج  يف  148- �أما 

و�ملوؤّجرين �لتمويليني و�لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي �لذين �شّجلو� �إ�شعار� بحقهم يف غ�شون 

و�ملوؤّجر  �مللكية  بحق  �ملحتفظ  �لبائع  �أن  هو  �لأوليني،  �حلالتني  ذلك يف  �إىل  و�لد�عي  �ملحددة.  �ملهلة 

�لتمويلي يحتفظان مبلكية �ملوجود�ت. �أما �إذ� كان ممّول �لحتياز بائعاً �أو مقِر�شاً مطاِلبا بحق �شماين 

�حتيازي، فلن يحظى بالأولوية �خلا�شة �مل�شندة �إىل �حلق �ل�شماين �حليازي ما مل ي�شّجل ذلك �حلق يف 

غ�شون �ملهلة �ملحّددة )�نظر �لتو�شية 187، �لفقرة �لفرعية )�أ(، و�لتو�شية 183(.

)ح( �أولوية حقوق مقّدمي متويل �لحتياز يف �مللحقات مبمتلكات منقولة و�لُكتَل �أو �ملنتجات

149- يو�شي �لدليل يف �لف�شل �خلام�ض �ملتعلق باأولوية �حلق �ل�شماين باأن يكون للحق �ل�شماين يف 

ملحق مبوجود�ت منقولة، ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بت�شجيله يف �شجل متخ�ش�ض �أو بالتاأ�شري 

ب�شاأنه على �شهادة ملكية، �أولوية على �أي حق �شماين يف �ملوجود�ت ذ�ت �ل�شلة ي�شّجل لحقا يف �شجل 

�حلقوق �ل�شمانية �لعام �أو يوؤ�رشَّ ب�شاأنه يف �شهاة �مللكية )�نظر �لتو�شية 89(. وت�شتند هذه �لتو�شية �إىل 

كون �حلقوق �ل�شمانية �لنافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة تظل نافذة حتى بعد �أن تُ�شبح �ملوجود�ت �ملرهونة 

بها ُملحقة مبوجود�ت �أخرى. ويف هذه �حلالت، �إذ� كانت �ملوجود�ت مرهونة بحقني �شمانيني �ثنني 

�أو  بالكتل  يتعلق  �لإحلاق. وفيما  بعد  �لن�شبية  باأولويتها  �إحلاقها، �حتفظت هذه �حلقوق  �أكرث وقت  �أو 

�ملنتجات )�أو، بعبار�ت �أخرى، �ملوجود�ت �ملمزوجة(، يو�شي �لدليل باأن تظل �حلقوق �ل�شمانية قائمة يف 
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�لكتلة �أو �ملنتج، و�إذ� كان هناك حقان �شمانيان �ثنان �أو �أكرث، فاإنها حتتفظ باأولويتها �لن�شبية يف �لكتلة 

�أو �ملنتج )�نظر �لتو�شية 90(.

كلتيهما، حتديد  �ملمزوجة  و�ملوجود�ت  �مللحقات  فئتي  �أي�شا، يف حالة  �ل�رشوري  من  �أنه  150- على 

�لأولوية �لن�شبية للحقوق �ملاأخوذة يف خمتلف �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملمزوجة �أو �ملوحدة بالإحلاق. وين�ض 

�حلقوق  �شجل  يف  �لت�شجيل  بتاريخ  �لأولوية  تتحدد  لكي  �لعادية  �لأولوية  قو�عد  تطبيق  على  �لدليل 

�ل�شماين �حليازي  �حتيازيا. فاحلق  �ل�شمانية حقا �شمانيا  �أحد �حلقوق  يكن  مل  ما  �لعام،  �ل�شمانية 

�ل�شابق  �لحتيازي  �ل�شماين غري  �حلق  على  �أولوية  له  تكون  موجود�ت ممزوجة  من  �ملاأخوذ يف جزء 

�لت�شجيل )بل رمبا حتى على �حلق �ل�شماين �حليازي( �لذي منحه نف�ض �ملانح يف كل �لكتلة �أو �ملنتج 

�ل�شماين  للحق  تكون  �أن  ينبغي  كان  �إذ�  ما  ب�شاأن  موقفا  يتخذ  ل  �لدليل  ولكّن   .)92 �لتو�شية  )�نظر 

�لحتيازي يف ملحق �أولوية على حق �شماين غري �حتيازي �شابق �لت�شجيل )�أو حتى على حق �شماين 

�حتيازي( منحه نف�ض �ملانح يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي �أُل�شق بها �مللحق.

�شمانية،  حقوقا  �لتمويلي  �لإيجار  وحقوق  بامللكية  �لحتفاظ  حقوق  تعترب  ل  �لتي  �لدول  151- ويف 

باأولوية �حلق �ل�شماين  �لعامة �ملن�شو�ض عليها يف �لف�شل �خلام�ض �ملتعلّق  ل تنطبق قو�عد �لأولوية 

�أ�شكال  جميع  فيها  تُعامل  �لتي  �لأحو�ل  �لف�شل  ذلك  ويتناول  �لحتياز.  متويل  على  مبا�رش�  �نطباقا 

�ملعامالت �مل�شمونة على �أنها حقوق �شمانية مبقت�شى �لنهج �لوحدوي و�لوظيفي �لعام. ولكّن حقوق 

�لأطر�ف �لن�شبية، يف �شياق متويل �لحتياز، تتوقف على �لقو�عد �لعامة من قانون �مللكية �لتي حتكم 

�مللحقات. فاإذ� كان من �ملمكن �أن يُف�شل �ملوجود �ملُلحق دون �لإ�رش�ر باملوجود�ت �لتي �أحلق بها، فاإن 

�لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية ي�شتطيع، عادة، �أن يحتفظ مبلكيته يف هذ� �مللحق. �أّما �إذ� ��شتحال ف�شل 

ذلك �مللحق دون �لإ�رش�ر باملوجود�ت �لتي �أحُلق بها، فيكون من �ل�رشوري عندئذ حتديد �أّي �لثنني �أكرث 

قيمًة من �لآخر. فاإذ� كان �ملوجود �مللمو�ض �لذي �حتفظ �لبائع مبلكيته �أكرث قيمة، �آلت ملكية �لثنني 

معا �إىل �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية، �رشيطة �أن ي�شّدد قيمة �ملوجود �لآخر. و�لعك�ض �شحيح، فاإذ� كان 

�ملوجود �مللمو�ض �لذي �حتفظ �لبائع مبلكيته �أقل قيمة، فاإن هذ� �لبائع يفقد عندئذ ملكيته لهذ� �ملوجود 

ول يبقى لديه �شوى مطالبة جتاه �ملالك �جلديد بقيمة �ملوجود �ل�شابق.

152- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، ي�شتطيع �لد�ئنون �مل�شمونون بحق �شماين �حتيازي 

�لد�ئنني  على  خا�شة  باأولوية  عموما  �ملطالبَة  ممزوجة  موجود�ت  �أو  ملحقات  يف  حقوق  لهم  �لذين 

�لآخرين  �مل�شمونني  �لد�ئنني  على  �أولوية  لهم  �شيكون  �أنه  �أْي  �حتيازي.  �شماين غري  بحق  �مل�شمونني 

�ملطالبني بحق يف �مللحق �أو يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملمزوجة �أو �مل�شّنعة. و�شتكون لهم �أي�شا �أولوية �أي�شا 

�إليها �مللحق، وذلك على  على �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري �حتيازي يف �ملوجود�ت �لتي �ُشّم 

�لأقل فيما يتعلق بقيمة هذ� �مللحق، كما �شتكون لهم �أولوية على �لد�ئنني �مل�شمونني بحق �شماين غري 

�حتيازي �لذين لهم حق �شماين يف كل �لكتلة �أو �ملنتج )�نظر �لتو�شيات 92-90(.

153- ويف حال �عتماد �لدولة �لنهج غري �لوحدوي، ينبغي �إر�شاء قو�عد معادلة تتعلق باأولوية حقوق 

�لبائع على �حلقوق �لأخرى يف �مللحق �أو �ملوجود�ت �مللمو�شة �ملر�د مزجها �أو ت�شنيعها، ب�رشف �لنظر 

عن �ل�شيغة �لقانونية للمعاملة. وبعبارة �أخرى، رغم �أن �لبائع �ملحتفظ مبلكية ملحق مبيع ميكن �أن يفقد 

ملكيته عند �لإحلاق، ينبغي �أن يكون با�شتطاعته �ملطالبة باأولويته �إما يف ح�شة �لكتلة �أو �ملنتج �لذي باعه 

و�إما يف �مللحق �لذي باعه. وتتوقف �لآلية �لدقيقة �لتي �شيتعنّي �أن تعّدل بها قو�عد �مللحقات مبوجود�ت 

منقولة على تفا�شيل �لقانون يف كل و�حدة من �لدول �لتي تختار �عتماد �لنهج غري �لوحدوي. ويو�شي 

�شماين  بحق  �ملطالبة  من  �لتمويليني  و�ملوؤّجرين  بامللكية  �ملحتفظني  �لبائعني  ميّكن  عام  �لدليل مببد�أ 
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�حتيازي يف �حلالت �لتي ل تكون فيها حقوقهم يف �مللكية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 

194(. وميكن تطويع هذ� �ملبد�أ ليطبَّق على �حلالت �لتي ي�شقط فيها، بحكم �لقانون، حق �لبائع �أو 

�ملوؤّجر يف �مللكية.

)ط( �أولوية حقوق مقّدمي متويل �لحتياز يف �ملُلَحقات مبمتلكات غري منقولة

154- يو�شي �لدليل، يف �لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين، باأن يكون، بعد �لإحلاق، للحق 

�ل�شماين يف �مللحقات مبمتلكات غري منقولة، �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة مبقت�شى قانون 

�ملمتلكات غري �ملنقولة، �أولوية على �حلق �ل�شماين يف تلك �مللحقات �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف 

�لثالثة مبقت�شى قانون �ملعامالت �مل�شمونة. ومن �لناحية �لأخرى، �إذ� ُجعل �حلق �ل�شماين يف موجود�ت 

ملمو�شة نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة قبل �لإحلاق و�ُشجل يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، فينبغي �أن 

تكون لـه �أولوية على �حلقوق �ل�شمانية يف �ملمتلكات غري �ملنقولة، �مل�شجلة لحقا )�نظر �لتو�شيتني 87 

و88(. وينبغي �أن ي�رشي �لأ�شا�ض �ملنطقي لهذه �لأحكام كذلك على حقوق �لحتفاظ بامللكية، وحقوق 

�لإيجار �لتمويلي و�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية.

155- وينبغي �أن تكون حلقوق مقّدم �لتمويل �لحتيازي يف موجود ملمو�ض �شي�شبح ملحقا �لأولويُة على 

�لرهون �لقائمة يف �ملمتلكات غري �ملنقولة، �رشيطة ت�شجيل �إ�شعار بحق مقّدم متويل �لحتياز يف �شجل 

�ملمتلكات غري �ملنقولة يف غ�شون فرتة معقولة تلي �لإحلاق. ويف هذه �حلالة، يكون �ل�شخ�ض �لذي يثّبت 

رهنا قائما على �ملمتلكات غري �ملنقولة قد �رشف مبلغ �لئتمان ��شتناد� �إىل قيمة �ملمتلكات غري �ملنقولة 

وقت �رشف مبلغ �لئتمان هذ� ويُفرت�ض �أنه مل تكن لديه حينذ�ك �أي توقعات �شابقة باأّن �مللحق �شيكون 

متاحا للوفاء مبطالبته. ولكّن هذ� �لفرت��ض نف�شه ل ي�شّح يف �حلالت �لتي يكون فيها �لرهن �لقائم من 

قبُل يف �ملمتلكات غري �ملنقولة �شامنا لقر�ض ير�د به متويل بناء، وي�شبح �مل�شوِّغ �ملنطقي للحفاظ على 

�لأولوية �لتف�شيلية ملقّدم متويل �لحتياز عندئذ �أقل وجاهة.

هذه  حتكم  و�حدة  قاعدة  �عتماد  �ملمكن  من  �لدليل،  يف  �ملطروح  �لوحدوي  �لنهج  �إطار  156- ويف 

�حلالت �ملختلفة لأن مطالبة �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �شتكون د�ئما حقا �شمانيا. وتكون 

�لأولوية للد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �لذي يقوم باخلطو�ت �لالزمة جلعل حقه نافذ� جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة، �إل جتاه قر�ض �لبناء �مل�شمون باملمتلكات غري �ملنقولة )�نظر �لتو�شية 184(. وبالطبع، 

�إذ� تخلّف �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي عن ت�شجيل حقه يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف 

غ�شون �ملهلة �ملحددة، كان له جمرد حق �شماين غري �حتيازي خا�شع للتو�شيات �ملنطبقة عموما على 

�حلقوق �ل�شمانية.

157- ولكن، �إذ� �عتمدت �لدولة �لنهج غري �لوحدوي، ف�شيكون من �ل�رشوري تعديل �لقو�عد �ملتعلقة 

بامللحقات لكي تف�شي �إىل نتيجة يتحقق فيها �لتعادل �لوظيفي ب�رشف �لنظر عن �شيغة �ملعاملة. �أي 

�أنه من �ل�رشوري �لن�ض على �أن حق �لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي يظالن عادة نافذين جتاه 

�ملوؤجر  �أو  �لبائع  يُ�شّجل  �أن  �ملنقولة، �رشيطة  �ملمتلكات غري  �لقائمة يف  ذ�ت �حلقوق  �لثالثة  �لأطر�ف 

حقوقه يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة يف غ�شون فرتة ق�شرية بعد �أن ي�شبح �ملوجود ملحقا باملمتلكات 

غري �ملنقولة. ويف �ملقابل، يفقد �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية و�ملوؤّجر �لتمويلي �أولويتهما ل�شالح ممّول 

�لبناء حتى و�إن مل تنتقل ملكية �ملوجود�ت �مللحقة مبا�رشة �إىل �شاحب �ملمتلكات غري �ملنقولة )كما يحدث 

يف حالة �ملوجود�ت �ملبيعة يف �إطار ترتيبات �لحتفاظ بامللكية �أو �ملوؤّجرة يف �إطار �إيجار متويلي وتُدمج 
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كلية يف �ملمتلكات غري �ملنقولة( )�نظر �لتو�شية 195(. وباملثل، تكون للبائع �أو �ملقِر�ض �لذي لديه حق 

�شماين �حتيازي �لأولوية �إذ� �أعاد ت�شجيل حقوقه يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة خالل �لفرتة �لق�شرية 

نف�شها. و�أخري�، �شيكون من �ل�رشوري �لن�ض على �أنه �إذ� ق�رّش �لبائع �أو �ملوؤّجر يف ت�شجيل حقوقه يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف غ�شون �ملهلة �ملحددة )�نظر �لتو�شية 195(، فاإن ذلك �لبائع �أو �ملوؤّجر 

�شيكون له جمرد حق �شماين غري �حتيازي رهناً بالتو�شيات �ملنّطقة عموما على �حلقوق �ل�شمانية )�نظر 

�لتو�شية 196(.

)ي( �أولوية متويل �لحتياز يف �لعائد�ت عموما

�أن �مل�شرتي �شيعيد بيع ما يحتازه من  158- يعرف مقّدم �لتمويل �لحتيازي يف �لعديد من �حلالت 

موجود�ت. وهذ� ينطبق بد�هة على �ملخزون، ولكّن �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �أو �ملن�شاآت �لتجارية �لأخرى 

تبيع �أحيانا معد�تها �حلالية من �أجل �حتياز معد�ت متطورة. وكما جاء يف �لف�شل �لثاين �ملتعلق باإن�شاء 

�حلق �ل�شماين، عادة ما ميتد �حلق �ل�شماين �لعادي يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �إىل عائد�ت �لت�رشف فيها 

)�نظر �لتو�شية 19(. ويف حالة متويل �لحتياز، يثري �متد�د �حلق �ل�شماين �إىل �لعائد�ت ثالثة م�شائل 

�شيا�شاتية متميزة، تتعلق �مل�شاألة �لأوىل منها مبا �إذ� كان مثل هذ� �لمتد�د �إىل �لعائد�ت ممكنا حيثما 

يكون متويل �لحتياز عن طريق حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي. وتتعلق �مل�شاألة �لثانية 

مبا �إذ� كان ينبغي لالأولوية �خلا�شة لتمويل �لحتياز �أن ت�رشي على �لعائد�ت �أي�شا. �أما �مل�شاألة �لثالثة 

فتتعلّق مبا �إذ� كانت قو�عد تقدمي مثل هذه �ملطالبة ينبغي �أن تكون و�حدة ب�رشف �لنظر عما �إذ� كانت 

�ملوجود�ت �مل�شرت�ة معد�ت �أو خمزون.

159- وبع�ض �لدول �لتي ل تعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي على �أنها حقوق 

�شمانية ت�شمح للبائع �أو �ملوؤّجر �لتمويلي، و�إن يكن يف حالت نادرة جد�، باأن يو�ّشع مطالبته يف �مللكية 

لت�شمل �لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ملوجود�ت عندما تكون هذه �لعائد�ت موجود�ت ملمو�شة من �لنوع �ملبيع 

نف�شه، كاأن تكون، مثال، مركبة ت�شلمها �لبائع على �شبيل �ملقاي�شة عند �رش�ء مركبة جديدة. �أما عندما 

تكون عائد�ت �لت�رّشف يف �ملوجود على �شكل م�شتحقات، فيبطل حق �مللكية يف كل �حلالت. ومع ذلك، 

فاإّن حق �لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي يف �ملوجود�ت �ملرهونة يُحوَّلن يف بع�ض �لدول �إىل 

حقوق �شمانية يف �لعائد�ت غري �مللمو�شة، و�إن مل يكن ذلك �أي�شا �ملمار�شة �ل�شائعة.

160- ويو�شي �لدليل باأن ي�شمح حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي للبائع �أو �ملوؤّجر �لتمويلي 

باملطالبة بحق يف �لعائد�ت وباأن يكون هذ� �حلق د�ئما حقا �شمانيا ولي�ض ��شتمر�ر� حلق �مللكية، �ّت�شاقاً 

مع �ملوقف �ملتخذ يف ما يكاد يكون جميع �لدول �لقليلة �لتي تق�شي بامتد�د حق �لحتفاظ بامللكية �إىل 

�لعائد�ت )�نظر �لتو�شية 197(. وترد يف �لبابني �لفرعيني �لتاليني مناق�شة للم�شاألتني �لثانية و�لثالثة 

�ملت�شلتني بعائد�ت �ملوجود�ت �ملبيعة على �أ�شا�ض �لحتفاظ بامللكية �أو رهن �إيجار متويلي.

 )ك(  �أولوية متويل �لحتياز يف عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة غري �ملخزون 

�أو �ل�شلع �ل�شتهالكية

161- يف �لدول �لتي ل تعترب حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي حقوقا �شمانية، قلما 

تن�شاأ م�شاألة مطالبة �لبائع �أو �ملوؤّجر بحقوق خا�شة يف �لعائد�ت �ملتاأتية من بيع �ملعد�ت، و�إن كان ذلك 

ممكنا من �لناحية �لنظرية. و�ل�شبب يف هذ� هو �أن قانون �لبيع �أو �لإيجار يق�رش عادة حق �مللكية �لذي 
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يحتفظ به �لبائع �أو ملكية �ملوؤّجر �لتمويلي على �ملوجود�ت �ملبيعة �أو �ملوؤّجرة فح�شب. وقد ي�شتطيع �لبائع 

�أو �ملوؤّجر �لتمويلي ��شرتد�د �ملوجود�ت عينيا من �ل�شخ�ض �لذي نقلت �إليه، يف حالة �لت�رشف فيها بدون 

�إذن. غري �أنه يتعذر يف بع�ض �لأحيان �لعثور على �ملوجود�ت، حتى و�إن كان من �ملمكن ��شتبانة �ملوجود�ت 

�أو �لنقود �ملتقا�شاة فيما يت�شل بالت�رشف فيها. وعالوة على ذلك، ي�شمح �لبائع �أو �ملوؤّجر �أحيانا ببيع 

�أو �ملوؤّجر يف �مللكية على عائد�ت �لبيع. ويف هاتني �حلالتني،  �أن ي�رشي حق �لبائع  �ملوجود�ت ب�رشط 

ل يجيز �شوى عدد قليل جد� من �لدول للبائع �أو �ملوؤّجر �ملطالبة بامللكية ��شتناد� �إىل مبد�أ �حللول يف 

حقوق ملكية عائد�ت �ملوجود�ت �ملبيعة مبوجب معاملة قائمة على �لحتفاظ بامللكية �أو معاملة �إيجار 

�لأ�شلية. ومن  �ملرهونة  �ملوجود�ت  نوع  نف�ض  �لعائد�ت موجود�ت ملمو�شة من  متويلي، ما د�مت هذه 

�ل�شائع، عندما يكون �لعقد عقد بيع، �أن يُ�شار �إىل حقوق �لبائع بو�شفها "�حتفاظا ممتد� بامللكية". ولكن، 

يف معظم �حلالت �لتي يكون فيها هذ� �لمتد�د ممكنا، ل يظّل حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار 

�لتمويلي حقا يف �مللكية بل يُحّول �إىل حق �شماين يف �لعائد�ت.

�ل�شماين  للحق  �خلا�شة  �لأولوية  متتد  ل  متاما،  �ملتكامل  �لنهج  تتبع  �لتي  �لدول  بع�ض  162- ويف 

ل �حتيازها ولي�ض �إىل عائد�ت �لت�رشف يف هذه �ملوجود�ت. وهذ� يعني  �لحتيازي �إل �إىل �ملوجود�ت �ملموَّ

�أنه يف حني يحتفظ ممّول �لحتياز بحق �شماين يف �ملوجود�ت بحكم �ملبد�أ �لعام، فاإنه ل ي�شتطيع �أن 

يطالب بالأولوية �خلا�شة حلق متويلي �حتيازي. ولكن يجوز يف دول �أخرى �أن متتد هذه �لأولوية �خلا�شة 

�إىل �لعائد�ت �لقابلة للتحديد كذلك، على �لأقل يف حالة �ملعامالت �ملت�شلة باملعد�ت. فبما �أّن �ملانح 

ل يحتاز عادة �ملعد�ت ليعيد بيعها مبا�رشة، فال يخ�شى كثري� من �لإ�رش�ر باملدينني �مل�شمونني �لآخرين 

�إذ� �متدت �لأولوية �خلا�شة للحق �ل�شماين �لحتيازي يف �ملعد�ت �إىل �لعائد�ت �ملتاأتية من �لت�رشف 

فيها. و�إذ� �أ�شبحت �ملعد�ت عتيقة �أو مل يعد �ملانح يف حاجة �إليها، ثم قام لحقا ببيعها �أو �لت�رشف فيها 

ب�شكل �آخر، فاإن �ملانح غالبا ما يلتم�ض من �لد�ئن �مل�شمون حترير �ملعد�ت من �حلق �ل�شماين حتى 

يتمكن من �لت�رشف فيها وهي خال�شة من ذلك �حلق. فاإذ� مل يتحقق هذ� �لتحرير، يخ�شع �لت�رشف 

يف تلك �ملعد�ت للحق �ل�شماين، ويكون من �مل�شتبعد عندئذ �أن يدفع م�شرتيها، �أو �أي �شخ�ض �آخر تُنقل 

�إليه، �لقيمة �لكاملة حليازتها. ومقابل هذ� �لتحرير، ياأخذ �لد�ئن �مل�شمون عادة بزمام �ل�شيطرة على 

عملية ت�شديد �لعائد�ت في�شرتط، على �شبيل �ملثال، �أن تدفع عائد�ت �لت�رشف فيها �إليه مبا�رشة على 

�شبيل �شد�د �للتز�مات �مل�شمونة. ومن �مل�شتبعد يف هذه �لظروف �أن يعتمد د�ئن �آخر على حق �شماين 

ماأخوذ مبا�رشة يف موجود�ت للمانح متّثل عائد�ت �لت�رّشف يف �ملعد�ت �لتي كانت خا�شعة يف �لأ�شل 

حلق �شماين �حتيازي.

163- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، يُفرت�ض �أّن �ملعد�ت، خالفا للمخزون، ل تخ�شع 

عادة للتبديل �مل�شتمر. و�شيطرة �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي على �لت�رشف يف �ملوجود�ت توؤيد 

�ل�شتنتاج باأّن �لأولوية �خلا�شة �ملمنوحة للد�ئنني �مل�شمونني بحقوق �شمانية �حتيازية ينبغي �أن متتّد �إىل 

عائد�ت �لت�رشف يف �ملوجود�ت �مل�شمولة باحلق �ل�شماين �حليازي و�إىل منتجات هذه �ملوجود�ت )�نظر 

�لتو�شية 185، �لبديل �ألف، �لفقرة )�أ((. و�إذ� قّررت �إحدى �لدول عدم �لتمييز بني �ملخزون و�ملعّد�ت، 

ف�شيكون من �ل�رشوري عندئذ �أن تُقّرر ما �إذ� كان ينبغي �أن حتّدد �أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي لت�شمل 

�لعائد�ت. ولأّن معظم �ملبيعات �لتي تاأتي بالعائد�ت �شيكون من مبيعات �ملخزون، فاإّن �لدليل يو�شي 

باأن يكون للحق �ل�شماين يف �لعائد�ت، يف حالة �ملعد�ت، �أولوية �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي )�نظر 

�لفقرتني 169 و170 �أدناه و�لتو�شية 185، �لبديل باء(.
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164- و�إذ� ما �أخذت دولة بالنهج غري �لوحدوي، فاإن �لقو�عد �ملت�شلة بالحتفاظ بالأولوية �خلا�شة يف 

عائد�ت �ملعد�ت ينبغي �أن توؤدي �إىل �لتبعات نف�شها جتاه �ملطالبني �لآخرين ب�رشف �لنظر عن �ل�شيغة 

�لقانونية ملعاملة متويل �لحتياز. �أْي �أنه ينبغي �أن يكون مب�شتطاع بائع �ملعد�ت �ملحتفظ بحق �مللكية �أو 

موؤّجرها �لتمويلي �أن يطالب باأولويته �خلا�شة يف عائد�ت �لت�رشف يف تلك �ملعد�ت، �إما بامتد�د حق 

كل منهما يف �مللكية �إىل �لعائد�ت و�إما باإعطائه حقا �شمانيا بديال مينحه حق �ملطالبة بالأولوية �لتي 

يحظى بها �لبائع �أو �ملقِر�ض �لذي يح�شل على حق �شماين �حتيازي. ولـّما كان من �لنادر �أن جتيز �لدول 

للبائعني و�ملوؤّجرين تثبيت حقوق ملكيتهم يف �لعائد�ت غري �مللمو�شة، فاإن �لدليل يو�شي، بغية �حلفاظ 

على �لّت�شاق بخ�شو�ض جميع �أ�شكال �لعائد�ت، بتحويل �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية للبائع وللموؤّجر يف 

�ملوجود�ت �ملرهونة �لأ�شلية �إىل حق �شماين يف �لعائد�ت )�نظر �لتو�شية 197(.

165- و�شيكون من �ل�رشوري �أي�شا تاأمني نفاذ هذ� �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�لثالثة  �لأطر�ف  �لنفاذ جتاه  لتحقيق  �أخرى  طريقة  باأّي  �أو  �إ�شعار  بت�شجيل  تتعلق  قو�عد  من خالل 

)�نظر �لتو�شية 198(. و�أخري�ً، �شيكون من �ل�رشوري كذلك �لن�ّض على �أن يكون لهذ� �حلق، يف مثل 

هذه �حلالت، �لأولوية نف�شها جتاه �ملطالبني �لآخرين كما لو كان حقا �شمانيا �حتيازيا �أخذه بائع �أو 

مقر�ض. و�إذ� قّررت دولة ما وجوب �لتمييز بني �ملخزون و�ملعد�ت، فاإن �شيطرة �لبائع �ملحتفظ بحق 

على متتعه  �ملعد�ت،  حالة  �لدليل، يف  تقيم  �ملوجود�ت  �لت�رّشف يف  على  �لتمويلي  �ملوؤّجر  �أو  �مللكية 

�لبديل  �لتو�شية 199،  )�نظر  �حتيازي  �مل�شمونني بحق �شماين  للد�ئنني  �ملمنوحة  بالأولوية �خلا�شة 

�إذ� قّررت �لدولة عدم �لتمييز بني �ملخزون و�ملعد�ت، ف�شيكون من �ل�رشوري  �أما  �ألف، �لفقرة )�أ((. 

تقرير ما �إذ� كان ينبغي �أن تكون �أولوية حق �لحتفاظ بامللكية �أم �أولوية حق �لإيجار �لتمويلي قابلة 

لأْن يُطالب بها يف �لعائد�ت. ولأّن معظم �ملبيعات �لتي تاأتي بالعائد�ت �شيكون من مبيعات �ملخزون، 

فاإن �لدليل يو�شي باأن يكون للحق �ل�شماين يف �لعائد�ت �أولوية �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي )�نظر 

�لفقرتني 171 و172 �أدناه و�لتو�شية 199، �لبديل باء، �جلملة �لأوىل(. ولل�شبب ذ�ته، ينبغي �أن ي�رشي 

)�نظر  �ملرهونة  �ملوجود�ت  �أنو�ع  جميع  يف  �حلـــيازي  �ل�شـــماين  �حلق  عائـــد�ت  على  ممــاثل  مبد�أ 

�لتو�شية 199، �لبديل باء، �جلملة �لثانية(.

)ل( �أولوية متويل �لحتياز يف عائد�ت �ملخزون

لثالثة  وذلك  �ملعد�ت  لعائد�ت  بالن�شبة  �لو�شع  عن  �ملخزون  لعائد�ت  بالن�شبة  �لو�شع  166- يختلف 

�أن  وثانيها  �لتجارية،  للمن�شاأة  �ملعتاد  �لعمل  �شياق  يف  �ملخزون  يُباع  �أن  �ملتوّقع  من  �أنه  �أولها  �أ�شباب: 

عائد�ت بيع �ملخزون �شتكون يف معظمها من �مل�شتحقات ل من مزيج ما من �ملقاي�شة و�مل�شتحقات. وعلى 

�شبيل �ملثال، ل يحدث عادة �أن ي�شرتّد بائع �لأثاث ما لدى �مل�شرتي من �أثاث م�شتعمل لت�شديد جزء من 

ثمن �ل�رش�ء. وثالثها �أنه كثري� ما يعمد �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود من قبُل، يف تقدميه �لئتمان �إىل �ملانح 

لي�شتخدمه كر�أ�ض مال عامل، �إىل �رشف مبلغ �لئتمان للمانح على �أ�شا�ض دوري �أو حتى يومي، معوِّل 

�لقائمة و�لآجلة باعتبارها  �لتغري من �مل�شتحقات  يف ذلك على حقه �ل�شماين �ملتفوق يف ر�شيد د�ئم 

موجود�ت مرهونة �أ�شلية. ورمبا ل يكون من �ملمكن �أو �لعملي للمانح �أن يف�شل �مل�شتحقات �لتي هي 

عائد�ت �ملخزون �خلا�شع حلق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي �أو حلق �شماين �حتيازي، عن 

�مل�شتحقات �لأخرى �لتي �أخذ د�ئن موجود من قبُل حقا �شمانيا فيها. وحتى لو كان من �ملمكن �أو �لعملي 

للمانح �أن يُجري هذ� �لف�شل، ف�شيكون عليه عندئذ �أن يجريه على نحو يوفر �ل�شفافية لكال �ملمّولنَي 

ويقلل ما �أمكن من قيامهما بالر�شد.
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�لر�شد،  من  �أمكن  ما  ويقلل  �ملمّولنَي  لكال  �ل�شفافية  يوّفر  �لذي  �ل�رشيع  �لف�شل  هذ�  167- وبدون 

يكون هناك �حتمال كبري يف �أن يفرت�ض �لد�ئن �مل�شمون �ملوجود من قبل، �لذي يقدم �ئتمانا ب�شمان 

�مل�شتحقات، �فرت��شا خاطئا باأن له حقا �شمانيا �أعلى مرتبة يف جميع م�شتحقات �ملانح. ويحتمل كذلك 

�أو  �لتمويلي  �ملوؤّجر  �أو  بامللكية  �ملحتفظ  و�لبائع  قبل  �ملوجود من  �مل�شمون  �لد�ئن  نز�ع بني  ين�شب  �أن 

�لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي حول �أّي ممّول منهم له حق �لأولوية ويف �أي عائد�ت. وقد توؤدي 

كل تلك �لحتمالت وما يرتّتب عليها من تكاليف �لر�شد �إىل �لتوقف عن توفري �لئتمان �أو �إىل �إتاحته 

بتكلفة �أعلى. و�إذ� كانت �أولوية حق مقّدم �لتمويل �لحتيازي يف �ملخزون ل متتد �إىل �لعائد�ت، فاإن مقّدم 

�لتمويل �لحتيازي نف�شه قد يتوقف عن توفري �لئتمان �أو ل يتيحه �إل بتكلفة �أعلى.

168- ولكن ميكن �لتخفيف من ذلك �لحتمال ب�شكل ملمو�ض. فعلى �شبيل �ملثال، �إذ� كانت �أولوية حق 

�لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي �أو �حلق �ل�شماين �حليازي يف �ملخزون ل متتد �إىل �لعائد�ت 

�ملتاأتية يف �شورة م�شتحقات، كان با�شتطاعة �ملمّول ب�شمان �مل�شتحقات �ملوجود من قبل ولـه حق �شماين 

م�شبق يف م�شتحقات �ملانح �لآجلة، �أن يقّدم �لئتمان بال�شتناد �إىل هذه �مل�شتحقات علما منه باأّن له حقا 

�شمانيا يف هذه �مل�شتحقات �أعلى مرتبة من حق ممّول �حتياز �ملخزون. وهذ� ما يعود بالفائدة �أي�شا 

على ممّول �لحتياز لأّن �ملبالغ �لتي ي�رشفها �ملمّول ب�شمان �مل�شتحقات ميكن �أن تعطي �ملانح �لقدرة 

�مل�شمون  �لد�ئن  �ملقّدمة من  �ل�شلفة  �أن يكون مبلغ  وينبغي  ��شرت�ها.  �لتي  �ملوجود�ت  �شد�د ثمن  على 

�ملوجود من قبُل كافيا لتمكني �ملانح من �شد�د ثمن �رش�ء �ملخزون لبائعه يف حينه. وذلك لأّن �أ�شعار �ل�شلف 

�ملقّدمة ب�شمان �مل�شتحقات تكون عادة �أعلى بكثري من �أ�شعار �ل�شلف �ملقّدمة ب�شمان �ملخزون، ولأن مبلغ 

�مل�شتحقات ميثل �شعر �إعادة بيع يف �رش�ء �ملخزون يزيد كثري� على تكلفة �ملخزون �لتي حتّملها �لبائع. 

ومن ثّم فاإّن حّل م�شاألة �لأولوية هذه على هذ� �لنحو يعمل على تعزيز �لتمويل �لحتيازي يف �ملخزون 

كما يعمل على تعزيز �لتمويل ب�شمان �مل�شتحقات.

169- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، ت�شّكل �شعوبة ��شتبانة �مل�شتحقات �لنا�شئة من �لت�رشف يف �ملوجود�ت 

�شماين  تخ�شع حلق  كموجود�ت  �مل�شتحقات  ��شتخد�م  و�شيوع  فيها  �حتيازي  �شماين  حق  يوجد  �لتي 

م�شتقل، �شببني وجيهني يف�رّش�ن ملاذ� ينبغي ق�رش �لأولوية �خلا�شة �ملمنوحة للحقوق �ل�شمانية �لحتيازية 

�ل�شكوك  مثل  �ل�شد�د،  �مل�شتحقات وغريها من حقوق  فيها، عد�  �لت�رشف  عائد�ت  على  �ملخزون  يف 

�لعائد�ت  على  �حل�شول  وحقوق  ح�شاب م�رشيف  �ملودعة يف  �لأمو�ل  تقا�شي  وحقوق  للتد�ول  �لقابلة 

�ملتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل. ويرتتب على ذلك �أنه يف �حلالت �لتي متّيز فيها �لدول بني عائد�ت 

�ملعد�ت وعائد�ت �ملخزون فاإنها متّيز يف �لعادة �أي�شا بني �أنو�ع �لعائد�ت. ويف هذه �لدول، �إذ� �ّتخذت 

عائد�ت �ملخزون �شكل �مل�شتحقات وغريها من حقوق �ل�شد�د، كان للحق �ل�شماين �أولوية �حلق �ل�شماين 

غري �لحتيازي. �أما �إذ� �ّتخذت �لعائد�ت �أي �شكل �آخر، ف�شيظل للحق �ل�شماين �أولوية �حلق �ل�شماين 

�حليازي، ولكن �رشيطة �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون بحق �حتيازي قد وّجه �إ�شعار�ً ب�شاأن حقه �إىل �لد�ئنني 

تلك  ن�شوء  قبل  �لعائد�ت  نوع  نف�ض  من  موجود�ت  يف  �شماين  بحق  �إ�شعار�ً  �شّجلو�  �لذين  �مل�شمونني 

�لعائد�ت )�نظر �لتو�شية 185، �لبديل �ألف، �لفقرة )ب((.

170- ومع �أن جميع �لدول �لتي �عتمدت حتى �لآن �لنهج �ملتكامل متاما تاأخذ بوجهة �لنظر �ملذكورة 

�أعاله، فمن �ملمكن ت�شّور عدم وجوب �لتمييز بني عائد�ت �ملخزون وعائد�ت �ملوجود�ت غري �ملخزون 

و�ل�شلع �ل�شتهالكية. و�إذ� كانت هذه هي �حلالة، فاإن من �جلائز �أن تن�ض �لدول يف ت�رشيعاتها على �أن 

تكون �ملبادئ �لتي حتكم �ملوجود�ت غري �ملخزون و�ل�شلع �ل�شتهالكية �شارية �أي�شا على �حلقوق �ل�شمانية 

�لحتيازية يف �ملخزون. ولكن لأن �حلق يف �لعائد�ت من �شاأنه �أن ميتد �أي�شا �إىل �مل�شتحقات وغريها من 

حقوق �ل�شد�د فيما يتعلق باملخزون، حيثما تكون �ملناف�شة مع �ملمّولني ب�شمان �مل�شتحقات �أمر� ماألوفا، 
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فاإن �لدليل يو�شي باأّل تكون للحق �ل�شماين يف جميع �أنو�ع �لعائد�ت �لأولوية �خلا�شة �لتي يحظى بها 

�ملنطبقة على �حلقوق  �لعامة  للقو�عد  �أولوية فح�شب وفقا  لـه  �أن تكون  بل  �ل�شماين �حليازي،  �حلق 

�ل�شمانية غري �لحتيازية )�نظر �لتو�شية 185، �لبديل باء(.

171- و�إذ� �عتمدت �لدولة �لنهج غري �لوحدوي وفقا ملا يو�شي به �لدليل، فاإنها �شتو�جه �خليار نف�شه. 

للبائعني  �ملمنوحة  �خلا�شة  �لأولوية  تن�شحب  �أن  ينبغي  ل  و�ملخزون،  �ملعد�ت  بني  �لتمييز  حال  ففي 

�ملحتفظني بامللكية و�ملوؤّجرين �لتمويليني و�لد�ئنني �مل�شمونني بحقوق �شمانية �حتيازية �لذين ميّولون 

�حتياز �ملخزون على عائد�ت �لت�رشف �لتي تاأخذ �شكل م�شتحقات وغريها من حقوق �ل�شد�د، ب�رشف 

�أن حتتفظ بالأولوية  �أن �لدول قد تختار  �لنظر عن �ل�شيغة �لقانونية ملعامالت متويل �لحتياز. غري 

�خلا�شة �لتي يحظى بها �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �أو �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين 

�حتيازي يف عائد�ت �ملخزون �لتي تكون يف �شكل عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة �لأخرى، �رشيطة �أن يوّجه 

�لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �أو �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �إ�شعار�ً ب�شاأن حقه 

�إىل �لد�ئنني �مل�شمونني �لذين �شّجلو� �إ�شعار�ً بحق �شماين يف موجود�ت من نف�ض نوع �لعائد�ت قبل ن�شوء 

�لعائد�ت هذه )�نظر �لتو�شية 199، �لبديل �ألف، �لفقرة )ب((.

172- وميكن من �لناحية �لأخرى ت�شّور وجوب عدم �لتمييز بني عائد�ت �ملخزون وعائد�ت �ملوجود�ت 

غري �ملخزون �أو �ل�شلع �ل�شتهالكية. ويف �إطار هذه �لفر�شية، ميكن �أن تن�ّض �لدول يف ت�رشيعاتها على 

�أن تكون �ملبادئ �لتي حتكم �ملوجود�ت غري �ملخزون منطبقة �أي�شا على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية 

يف �ملخزون. ولكْن لأّن �حلق يف �لعائد�ت من �شاأنه �أن ميتد �أي�شا �إىل �مل�شتحقات وغريها من حقوق 

�أمر� ماألوفا، فاإن  �ل�شد�د فيما يتعلق باملخزون، حيثما تكون �ملناف�شة مع �ملمّولني ب�شمان �مل�شتحقات 

�لدليل يو�شي باأّل يكون للحق �ل�شماين يف جميع �أنو�ع �لعائد�ت �لأولوية �خلا�شة �لتي يحظى بها �حلق 

�ل�شماين �حليازي، بل �أن تكون له �أولوية فح�شب وفقا للقو�عد �لعامة �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية 

غري �لحتيازية )�نظر �لتو�شية 199، �لبديل باء(.

)م( �لأولوية فيما بني حقوق مقّدمي متويل �لحتياز �ملتناف�شني

173- يف خمتلف �لنز�عات على �لأولوية �لتي �شبق �رشحها يف هذ� �لباب، ي�شعى �ملمولون �ملتناف�شون �إىل 

تثبيت حقوق خمتلفة يف �ملوجود�ت �مللمو�شة. وهذ� يعني �أن �لنز�عات هي بني حقوق �لبائع �ملحتفظ بحق 

�مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �أو �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي، من جهة، و�لد�ئن �مل�شمون بحق 

�شماين غري �حتيازي ب�شفة رئي�شية، من �جلهة �لأخرى. بيد �أنه من �ملمكن، يف حالت قليلة، �أن تكون 

�ملناف�شة بني مطالَبني �ثنني، ي�شعى كل منهما �إىل تثبيت حقوق له نا�شئة من معاملة متويل �حتيازي. وتبعا 

للقانون �ملطّبق يف دولة معّينة، فاإّن �لظروف �ملعتادة �لتي قد يحدث فيها ذلك هي عندما يقّدم مقِر�ض 

�ئتمانا �إىل م�شرت لكي يتمّكن �مل�شرتي من دفع مبلغ �أويل من ثمن �ملوجود �لذي يعتزم �رش�ءه، ويقّدم �لبائع 

بدوره �رشوطا �ئتمانية �إىل �مل�شرتي بخ�شو�ض �ملبلغ �ملتبقي من ثمن �رش�ء �ملوجود.

�شمانية،  حقوقا  �لتمويلي  �لإيجار  وحقوق  بامللكية  �لحتفاظ  حقوق  تعترب  ل  �لتي  �لدول  174- ويف 

يُح�شم �أمر �لأولوية �لن�شبية للمطالبات بالرجوع �إىل حق �لبائع �أو �ملوؤّجر يف �مللكية. وما مل ي�شمح ذلك 

�لنظام للد�ئنني �لآخرين باحل�شول على حق �شماين يف حق �مللكية �ملتوقع للم�شرتي، فلن تن�شاأ مناف�شة 

بني �ملالكني و�لد�ئنني �مل�شمونني. وي�شاف �إىل ذلك �أنه حتى لو كان من �جلائز للد�ئن �حل�شول على 

حق �شماين يف حق �مللكية �ملتوقع للم�شرتي �أو �مل�شتاأجر، فاإن هذ� �حلق �ملتوقع يف �مللكية ل يُ�شتحق �إل 
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د للبائع �أو �ملوؤّجر �لثمن بالكامل. وبعبارة �أخرى، ل ميكن �أبد� يف معظم �لدول �لتي تطّبق  عندما يُ�شدَّ

نظما من هذ� �لقبيل �أن تن�شاأ مناف�شة مبا�رشة بني مقِر�ض يطالب بحقوق يف �إطار معاملة لتمويل �لحتياز 

وبائع �أو موؤّجر. و�ل�شبيل �لوحيد لكي يح�شل �ملقِر�ض على حق نابع من متويل �لحتياز هو ح�شوله على 

�إحالة لاللتز�م �مل�شمون من �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي.

175- وعالوة على ذلك، ففي �لدول �لتي ل تعترب حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي 

حقوقا �شمانية، كثري� ما يكون من �ملمكن للبائع )ولكن لي�ض للموؤّجر( �أن ينقل ملكية �ملوجود�ت �ملبيعة 

�أحيانا بحكم �لقانون، ولكنها  �إىل �مل�شرتي وياأخذ مقابل ذلك حقا �شمانيا. وتن�شاأ حقوق �لبائع هذه 

كثري� ما تن�شاأ من �تفاق بني �لبائع و�مل�شرتي. ويف هذه �حلالت، يجوز للم�شرتي �أن مينح حقوقا �شمانية 

متناف�شة يف �ملوجود�ت �ملر�د �حتيازها. وتكون هذه �حلقوق �أحيانا حقوقا �شمانية ُمنحت بعد �رش�ء 

�ملوجود�ت. بيد �أنها قد تن�شاأ، يف حالت �أقل �شيوعا، قبل ذلك �أي�شا، بحكم حق �شماين عام ي�شمل 

�ملوجود�ت �حلا�رشة و�لآجلة. ورغم ذلك، وحتى عندما يقدم �ملقِر�ض �ئتمانا لتمكني �مل�شرتي من �حتياز 

�ملوجود�ت، فاإن �حلق �ل�شماين �لذي يح�شل عليه يف تلك �ملوجود�ت يعترب د�ئما حقا �شمانيا غري 

�حتيازي. �أي �أنه لي�ض من �ملمكن للمقِر�شني، يف معظم �لدول �لتي ل تعترب حقوق �لحتفاظ بامللكية �أو 

حقوق �لإيجار �لتمويلي حقوقا �شمانية، �أن يح�شلو� مبا�رشة على مرتبة �لأولوية �خلا�شة �لتي تُعطى 

للبائع �لذي ينقل �مللكية �إىل م�شرت وياأخذ مقابل ذلك حقا �شمانيا �حتيازيا. ومرة �أخرى، يف معظم 

هذه �لدول يكون �ل�شبيل �لوحيد �إىل متّكن �ملقِر�ض من �حل�شول على �لأولوية �خلا�شة �لتي يحظى 

بها �حلق �ل�شماين �حليازي هو ح�شوله على �إحالة لاللتز�م �مل�شمون من �لبائع �لذي ح�شل على ذلك 

�حلق �ل�شماين.

176- ويف �لدول �لتي تاأخذ بالنهج �ملتكامل متاما، حتظى حقوق �لبائع و�ملوؤّجر يف �لأولوية باحلماية 

لأن �حلقوق �لتي ميكن بخالف ذلك �أن يطالبان بها كمالَكني تو�ّشف على �أنها حقوق �شمانية �حتيازية 

وحتظى مبرتبة �لأولوية �لتف�شيلية نف�شها تبعا ملفهوم �لأولوية �خلا�شة "للم�شلحة �ل�شمانية يف ثمن 

�ل�رش�ء". ومُتنح مرتبة �لأولوية �لتف�شيلية هذه كذلك للبائعني �لذين يكتفون باحل�شول على حق �شماين 

يف �ملوجود�ت �ملزمع توريدها، وللمقِر�شني �لذين يقدمون �أمو�ل �إىل �ملقرت�شني لتمكينهم من �رش�ء تلك 

�ملوجود�ت. وبعبارة �أخرى، ميكن يف �إطار �لنهج �ملتكامل متاما �أن ين�شاأ تنازع حقيقي بني �أكرث من حقني 

�ثنني من �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية. ووفقا للقاعدة �ملعتادة لتقرير �لأولوية يف هذه �لدول، تكون 

�لغلبة بني حقني �شمانيني متناف�شني من �لنوع نف�شه للحق �مل�شّجل �أول، وتكون يف حالة ��شتخد�م طريقة 

�أخرى لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة للحق �لذي �أ�شبح نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �أول. ومن ثّم، 

تكون �لأولوية، على �شبيل �ملثال، بني مقِر�شني �ثنني يجوز �أن يطالب كالهما بحق �شماين �حتيازي، ملن 

�شبق �لآخر يف �لت�شجيل. ولكن قد ي�شادف �أن يقوم بائع يطالب بحق �شماين �حتيازي بت�شجيل �إ�شعاره 

بعد �أن يكون �ملقِر�ض �لذي قّدم متويل �لحتياز قد فعل ذلك. ويف هذه �حلالة وحدها، تتجاوز هذه 

�لنظم قاعدة �لأولوية �ملعتادة كي حتمي بائع ملوجود�ت �جلاري بيعها. ويحظى �لبائع �لذي يجعل حقه 

�ل�شماين �لحتيازي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة بالأولوية حتى على �ملقِر�شني �لذين توجد لديهم حقوق 

�شمانية �حتيازية من قبُل.

177- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي �ملطروح يف �لدليل، تكون �لأولوية، يف �أي مناف�شة بني بائع يطالب بحق 

�شماين �حتيازي ومقِر�ض يطالب كذلك بحق �شماين �حتيازي، للحق �ل�شماين �لحتيازي �لذي يطالب 

به �لبائع ب�رشف �لنظر عن �لتاريخ �لذي ُجعل به كل من هذين �حلقني �ل�شمانيني �لحتيازيني نافذ� 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة )�نظر �لتو�شية 182(. وبالإ�شافة �إىل ذلك، يف حال �ملناف�شة بني مقر�شني �ثنني 

ل فيه حق  حا�شلني على حق �شماين �حتيازي، تنطبق قو�عد �لأولوية �ملعتادة. �أي �أن �لوقت �لذي �ُشجِّ
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كل من هذه �ملقر�شني �أو �أ�شبح فيه نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أيهما جاء �أول، يح�شم �لأولوية �لن�شبية 

لكل منهما )�نظر �لتو�شية 76، �لفقرة �لفرعية )ج((.

178- �أما �لدول �لتي تختار �عتماد �لنهج غري �لوحدوي فمن �مل�شائل �ل�شيا�شاتية �لأولية �لتي يتعنّي 

عليها �لبت فيها هي م�شاألة ما �إذ� كان �شت�شمح للممّولني غري �لبائعني �أو �ملوؤّجرين باأن ياأخذو� حقوقا 

�شمانية يف �ملوجود�ت �لتي يريد �ملقرت�ض منهم �حتيازها ميكن �أن حتظى مبرتبة �لأولوية �لتف�شيلية 

�لتي يحظى بها �حلق �ل�شماين �حليازي. فاإذ� قررت �أّل ت�شمح بذلك، لن تكون هناك �أبد� �أي مناف�شة 

بيع  حالة  يف  حتى  قادر�،  �لبائع  يكون  باأن  �لدليل  ويو�شي  �أكرث.  �أو  �حتيازيني  �شمانيني  حقني  بني 

�ملوجود�ت مبوجب ترتيب �لحتفاظ بامللكية، �أو يف حالة خ�شوعها لإيجار متويلي، �أن مينح حقا �شمانيا 

يف �ملوجود�ت �جلاري بيعها �أو تاأجريها )�نظر �لتو�شية 190، �جلملة �لأوىل(. ويو�شي �لدليل ف�شال عن 

�شني �لذين يقّدمون �لتمويل �لحتيازي للم�شرتين باأن يطالبو� بحق �شماين �حتيازي  ذلك بال�شماح للمقِرِ

�أي�شا  �لوحدوي  �لنهج غري  �لتي تعتمد  �لدول  �شتو�جه  �لتو�شيتني 187 و188(. ونتيجة لذلك،  )�نظر 

�حتمال �لتناف�ض بني مقّدمي �لتمويل �لحتيازي. و�إذ� حدث هذ� �لتناف�ض بني بائع يحتفظ بحق �مللكية 

وتاأتي حقوق  �مللكية.  �ملوؤّجر بحكم حقه يف  �أو  للبائع  �لأولوية د�ئما  �أو موؤّجر متويلي ومقِر�ض، كانت 

�ملقِر�ض �لذي يقّدم متويال �حتيازيا، بال�رشورة، يف مرتبة �أدنى من حقوق �مللكية �لتي يتمتع بها �لبائع �أو 

�ملوؤّجر. ومن ثّم، فاإن �أكرب مبلغ ميكن �أن يطالب به �ملقِر�ض مبقت�شى حقه �ل�شماين �لحتيازي �إمنا هو 

قيمة �ملوجود �لز�ئدة عن �ملبلغ �مل�شتحق للبائع �أو �ملوؤّجر �لتمويلي )�نظر �لتو�شية 190، �جلملة �لثانية(. 

بذلك  ومقِر�ض مطاِلب  �حتيازي  �شماين  بحق  يطالب  �لذي  �ملوؤّجر  �أو  �لبائع  بني  �ملناف�شة  كانت  و�إذ� 

�حلق من �أجل حتقيق �لنتيجة ذ�تها، كان على �لدول �أن تعتمد قاعدة تن�ض على �أولوية �حلق �ل�شماين 

�حليازي للبائع �أو �ملوؤّجر، �أياً كان تاريخ بدء نفاذ كل منهما جتاه �لأطر�ف �لثالثة. و�شيتعنّي على �لدول 

ف�شال عن ذلك �أن تو�شح حتديد� �أّن �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �لتي ياأخذها ممّولون 

غري �لبائعني �أو �ملوؤّجرين حت�شم بناء على �لوقت �لذي �ُشّجلت فيه هذه �حلقوق �أو �أ�شبحت فيه نافذة 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أيهما جاء �أول، ب�رشف �لنظر عن �شيغة �ملعاملة. وهذ� هو �ملوقف �لذي يو�شي به 

�لدليل، �أْي �أن نظام �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �لو�جب �لتطبيق يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي ينبغي 

�أن يكون مطابقا للنظام �ملعتمد يف �شياق �لنهج �لوحدوي )�نظر �لتو�شية 187، �لفقرة �لفرعية )�أ(، �لتي 

تر�عي �ملبد�أ �ملُج�ّشد يف �لتو�شية 182(.

)ن( �أثر تخلّف مقّدم متويل �لحتياز عن جعل حقوقه �لحتيازية نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة

179- عادًة ما يحر�ض �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي �أو �لبائع �أو �ملقِر�ض، �لذي يح�شل 

على حق �شماين يف موجود�ت يريد م�شرت �حتيازها، على �تخاذ كل �خلطو�ت �لالزمة جلعل حقوقه 

نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ويعني ذلك يف حالة حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي �تباع 

�إحدى طر�ئق حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ويف �حلالت �لتي يتحقق فيها هذ� �لنفاذ بالت�شجيل 

يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، �لقيام بهذ� �لت�شجيل يف غ�شون �ملدة �ملحددة ) �نظر �لتو�شية 192(. 

�أما يف حالة �حلق �ل�شماين �حليازي، �شو�ء يف �إطار �لنهج �لوحدوي �أو �لنهج غري �لوحدوي، فيجب �أن 

يتخذ �لد�ئن �مل�شمون �خلطو�ت �لالزمة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، و�إذ� كانت تلك �خلطوة 

هي �لت�شجيل يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام ، فعليه �أن يفعل ذلك يف غ�شون �ملدة �ملحددة )�نظر 

�لتو�شيتني 180 و192(.

180- ويوؤدي عدم حتقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف غ�شون �ملدة �لزمنية �ملحددة �إىل تبعات ذ�ت 

�شاأن جلميع مقّدمي متويل �لحتياز. و�إذ� تخلف �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي عن �لت�شجيل 
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يف �لوقت �ملنا�شب )�نظر �لفقر�ت 108-111 �أعاله(، ل يعني ذلك �أن يخ�رش حقه �ل�شماين. فهذ� �حلق 

�ل�شماين يظل مع ذلك نافذ� بني �لطرفني. وما مل يقم �لد�ئن �مل�شمون باخلطو�ت �لالزمة لتحقيق �لنفاذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة حتى بعد �نق�شاء �ملهلة �ملحددة، فاإن هذ� �لد�ئن �مل�شمون �شيكون عندئذ د�ئنا 

عاديا م�شمونا بحق غري �حتيازي يخ�شع لقو�عد �لأولوية �لعامة �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية، �أي 

�أنه لن يكون مب�شتطاعه �ملطالبة بحق �شماين �حتيازي �أو تثبيت �لأولوية �خلا�شة �مل�شاحبة لذلك �حلق.

181- ويختلف �لو�شع �ختالفا طفيفا عندما يتخلّف �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي 

عن جعل حقوقه نافذة جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �لوقت �ملنا�شب. ففي هذه �حلالت، يخ�رش �لبائع �أو 

�ملوؤّجر �لتمويلي ميزة ملكيته، وفيما يتعلق بحقوق �لأطر�ف �لثالثة، تنتقل ملكية �ملوجود�ت �جلاري بيعها 

�أو تاأجريها �إىل �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر. وخ�شارة �حلقوق بكاملها تبعة قا�شية لتكون مرتتبة على �لتخلف 

عن �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لتحقيق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة. ومن �أجل �لتخفيف من ق�شوة هذه 

�لتبعات وجعلها مماثلة للنتيجة �لتي يُتو�ّشل �إليها فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية �لحتيازية، ل بد من 

حتويل حق �لبائع �أو �ملوؤّجر �لذي ل ي�شبح نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف �لوقت �ملنا�شب �إىل حق �شماين 

عادي خا�شع لقو�عد �لأولوية �لعامة �ملطّبقة على �حلقوق �ل�شمانية )�نظر �لتو�شية 194(.

182- وينبغي �لتو�شل �إىل ��شتنتاج مماثل يف �حلالت �لأخرى �لتي يحرم فيها �لبائع �ملحتفظ بامللكية �أو 

�ملوؤجر �لتمويلي من حقوقه يف �مللكية. وعلى �شبيل �ملثال، �إذ� تخلّف �لبائع �أو �ملوؤّجر عن ت�شجيل �إ�شعار 

بحق �حتفاظه مبلكية موجود ملمو�ض ي�شبح ملحقا مبمتلكات غري منقولة �أو حقه �لإيجاري �لتمويلي 

يف ذلك �ملوجود، بعد �لإحلاق ويف غ�شون �ملدة �لزمنية �ملن�شو�ض عليها يف �لتو�شية 195، َفَقَد هذ� 

�لبائع �أو �ملوؤّجر حق ملكيته لذلك �مللحق. ولكن مبجرد �أن يتحقق �لنفاذ جتاه �لأطر�ف �لثالثة، ي�شبح 

من �جلائز للبائع �أو �ملوؤّجر �أن يطالب بحق �شماين عادي )�نظر �لتو�شية 196(.

9-  حقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري

183- مثلما ُذكر �آنفا )�نظر �لف�شل �ل�شاد�ض �ملتعلّق بحقوق �لطرفني و�لتز�ماتهما، �لفقر�ت 13-8(، 

ل يوجد يف معظم �لدول �شوى قلة قليلة من �لقو�عد �لإلز�مية �لتي حتدد حقوق �لطرفني و�لتز�ماتها 

�ل�شابقة للتق�شري. و�لغالبية �لعظمى من �لقو�عد و�ملبادئ �ملنطبقة يف هذ� �ل�شدد هي قو�عد ومبادئ 

و�لتز�ماتهما  �لطرفني  �أن حقوق  �إىل ذلك  �لتحلّل منها بحّرية. وي�شاف  للطرفني  �إلز�مية وميكن  غري 

�ل�شابقة للتق�شري تتوقف يف معظمها على �لطريقة �لتي تنظر بها �أّي دولة معّينة �إىل �لطبيعة �لقانونية 

للمعاملة �لتي يوّفر بو��شطتها �لتمويل �لحتيازي.

184- ويف �لدول �لتي ل تعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار�ت �لتمويلية معاملة �حلقوق 

�ل�شمانية، ل ميكن بكل ب�شاطة حتويل �لنظام �لذي يحكم �حلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري �ل�شاري 

على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية �إىل �لنظام �لذي يحكم متويل �لحتياز. و�شتكون �لقو�عد �ل�شارية 

على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية، �شو�ء ح�شل عليها �لبائع �أو �ملقِر�ض، مطابقة للقو�عد �ل�شارية على 

�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية. ولكن متى تعلّق �لأمر بحق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي �أو 

�أي حق م�شابه، ف�شيلزم تعديل �أ�شلوب �لتعبري عن هذه �لقو�عد.

ف�شيلزم  �لحتياز،  متويل  معامالت  جميع  بني  �لوظيفي  �لتعادل  حتقيق  هو  �لهدف  كان  185- وملا 

�أحيانا كثرية �أن تُعَك�ض �فرت��شات �لتق�شري فيما يتعلق بحقوق �مللكية. �أْي عادة ما يكون �ملالك )�لبائع 
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�ملحتفظ بامللكية �أو �ملوؤّجر �لتمويلي( هو �شاحب �حلق يف ��شتخد�م �ملوجود�ت وجني �لثمار �ملدنية 

و�لطبيعية �لتي تنتجها. و�ملالك هو �لذي يتحّمل عادًة خماطر هالك تلك �ملوجود�ت، ولذلك فهو �مللزم 

�لأول بالعناية بها و�شيانتها و�إبقائها بحالة جيدة و�لتاأمني عليها، وهو من يحق له عادة معاودة رهنها 

و�لت�رشف فيها. ومن ثم، فلكي حتقق هذه �لدول �لنتائج �ملن�شودة �ملتعادلة وظيفيا، �شيتعني عليها �أن 

توفر مزيجاً من �لقو�عد �لإلز�مية وغري �لإلز�مية ت�شند �إىل �مل�شرتي، ل �إىل �لبائع �أو �ملوؤّجر، كل و�حد 

من هذه �حلقوق و�للتز�مات.

186- و�لدول �لتي تاأخذ بالنهج �لوحدوي ل حتتاج �إىل �لهتمام مبا�رشًة بهذه �مل�شاألة لأن �حلق �ل�شماين 

�لقو�عد  �شوى تطبيق  يلزم  لن  وبناء على ذلك،  �ل�شمانية.  فئة من فئات �حلقوق  �حليازي هو جمرد 

�لعادية �ملتعلقة باحلقوق و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري على كل معامالت �لتمويل �لحتيازي، ب�رشف 

�أنه ل يوجد �شبب لالفرت��ض باأّن �للتز�مات �ملت�شلة با�شتخد�م  �لنظر عن �شيغة �ملعاملة �ملعنية. �أي 

�ملوجود�ت �ملرهونة، و�للتز�م باحلفاظ على قيمتها، وجني ثمارها �ملدنية و�لطبيعية �أو �إير�دتها، و�حلق 

�أّن �حلق  �أميا �ختالف ملجرد  �أن تكون خمتلفٌة  �أو �حلق يف �لت�رشف فيها، ينبغي  يف رهن �ملوجود�ت 

�حتيازية  �شمانية  بحقوق  �مل�شمونون  �لد�ئنون  رغب  و�إذ�  �حتيازي.  �شماين  هو حق  �ملعني  �ل�شماين 

و�ملانحون يف �لن�ّض على توزيع خمتلف للحقوق و�للتز�مات، فينبغي �ل�شماح لهم بذلك �شمن �لإطار 

نف�شه متاما �ملطّبق على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية )�نظر �لتو�شيات 113-110(.

187- ولكن �إذ� �عتمدت �لدولة �لنهج غري �لوحدوي، ف�شيلزم �لن�ض مبزيد من �لتف�شيل على حقوق 

�لطرفني و�لتز�ماتهما �ل�شابقة للتق�شري حتديد� من �أجل حتقيق �لتعادل �لوظيفي. وفيما يتعلق بالبائعني 

�لقو�عد باعتبارها  ��شرت�ع هذه  �شيلزم يف كثري من �لأحيان  �لتمويليني،  بامللكية و�ملوؤّجرين  �ملحتفظني 

��شتثناء�ت من �لنظام �لعادي حلقوق �مللكية. ومثلما ُذكر من قبل )�نظر �لف�شل �ل�شاد�ض �ملتعلق بحقوق 

�إلز�ميا،  يكون  لن  للتق�شري  �ل�شابقة  �لقو�عد  معظم  فاإن  و15(،   14 �لفقرتني  و�لتز�ماتهما،  �لطرفني 

ولكن مبا �أن نظام قو�عد �لتق�شري غري �لإلز�مية ينبغي �أن ي�شع جمموعة من �لأحكام ب�شاأن �حلقوق 

و�للتز�مات �ل�شابقة للتق�شري �لتي يعتقد �مل�رّشع �أن �لأطر�ف �شتختارها لكي يتحقق �لغر�ض من �لأد�ة 

�شّن قو�عد  �أن تكفل  �لوحدوي  �لنهج غري  بالفعل  �لتي تعتمد  �لدول  �أجنع وجه، فعلى  �ل�شمانية على 

�لبائعون  ياأخذها  �لتي  ت�شّنها لتنظيم �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية  �لتي  �لقو�عد  �إلز�مية حتاكي  غري 

�أو �ملقِر�شون. وللقيام بذلك مزية �إ�شافية، وهي �لتحديد �لو��شح حلق �مل�شرتي يف منح �شمان يف حقه 

�ملتوقع يف �مللكية وتاأكيد حقه يف ��شتخد�م �ملوجود�ت �أو حتويلها �أو جتهيزها على نحو معقول يتفق مع 

طبيعتها و�لغر�ض منها )�نظر �لتو�شيات 113-110(.

10-  �لإنفاذ

�ملت�شلة  �لقو�عد  �أّن  �ل�شماين  باإنفاذ �حلق  �ملتعلّق  �لثامن  �لف�شل  �لو�ردة يف  �ملناق�شة  188- تو�شح 

باإنفاذ �حلقوق �لالحقة للتق�شري يف معظم �لنظم �لقانونية تنبع مبا�رشة من طريقة تو�شيف تلك �لنظم 

"حقوق  بع�ض �حلقوق  تعترب  �لنظم  �لكثري من  �أّن  �لنظر. ومثال ذلك  للحق �جلوهري قيد  �لقانونية 

ملكية" وتن�ض على �ُشبل �نت�شاف خا�شة ل�شمان �إنفاذها �إنفاذ� فّعال. وتُو�ّشف حقوق �أخرى على �أنها 

"حقوق �شخ�شية"، ويجري �إنفاذها عادًة برفع دعوى عادية على �شخ�ض ما. ويف هذه �لنظم، يُنظر �إىل 
كل من حق �مللكية و�حلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة باعتبارها فئة من "حقوق �مللكية" �لقابلة 

لالإنفاذ من خالل دعوى عينية )�أْي "دعوى تُقام ب�شاأن �ملوجود�ت"(. ومع �أن تفا�شيل �إنفاذ حقوق �مللكية 

من خالل �لدعاوى �لعينية ميكن �أن تختلف �ختالفا بّينا تبعاً حلق �مللكية �ملعنّي �لذي يجري �إنفاذه 
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و�لنَّ�شَق �ملحدد للقو�نني �لإجر�ئية يف �لدولة، فاإن �جلانب �لأكرب من هذه �لقو�عد �لتي حتكم �إنفاذ 

�حلقوق �لالحقة للتق�شري �إلز�مي. ومن ثم، ل ميكن �أن يتحلّل منها �لطرفان يف معاملة من معامالت 

متويل �لحتياز.

189- ويف �لدول �لتي ل تعامل حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار�ت �لتمويلية على �أنها حقوق 

�شمانية، تكون �إجر�ء�ت �إنفاذ حقوق �لبائع �أو �ملوؤّجر عادة هي �لإجر�ء�ت �ملتاحة لأي �شخ�ض يطالب 

�لبيع، لدى  �تفاق  �أن ينهي  للبائع �ملحتفظ بامللكية  مبلكية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة. وعليه، يجوز مثال 

تق�شري �مل�شرتي، ويطالب با�شتعادة �ملوجود�ت �لتي ميتلكها. ومن �ملعتاد �أي�شا يف تلك �حلالة �أن يُطالَب 

�لبائع برد جزء على �لأقل من �لثمن �لذي دفعه �مل�شرتي، ما مل توجد �رشوط خمالفة لذلك يف �لتفاق. 

وكثري� ما يُح�َشب مقد�ر �ملبلغ �مل�شتحق �شد�ده على �لبائع باإلز�مه برّد جميع �لأمو�ل �لتي تلقاها من 

�مل�شرتي بعد خ�شم �لقيمة �لإيجارية للموجود�ت �أثناء وجودها يف حيازة �مل�شرتي ومقد�ر نق�ض قيمة 

�ملوجود�ت نتيجة ل�شتخد�م �مل�شرتي لها.

190- و�لبائع �لذي ينهي عملية بيع، يف هذه �لدول، غري ملزم يف �لعادة بتقدمي ك�شف ح�شاب للم�شرتي 

عن �أي �أرباح يحققها من �أي عملية لحقة لإعادة بيع �ملوجود�ت، ولكن ل يحق له يف �لوقت نف�شه، ما مل 

ين�ض �لعقد على غري ذلك، �أن يطالب �مل�شرتي بالتعوي�ض عن �أي نق�ض فيما عد� �لأ�رش�ر �ملبا�رشة �لتي 

تن�شاأ من خمالفة �مل�شرتي لعقد �لبيع �لأ�شلي. ويف بع�ض �لنظم �لقانونية، ق�شت �ملحاكم �أي�شا يف حالت 

معينة بوجود �رشط �شمني يف ترتيبات �لحتفاظ بامللكية ل يجيز للبائع �أن ي�شتعيد حيازة �ملوجود�ت 

�ملبيعة مبا يتجاوز �لقدر �لالزم ل�شد�د �ملبلغ غري �ملدفوع من ثمن �ل�رش�ء. و�أخري�، ل يجوز يف معظم 

�أو �لد�ئن �لذي ح�شل  هذه �لدول للم�شرتي �ملق�رّش ول لأي طرف ثالث، مثل �لد�ئن بحكم �لق�شاء 

على �شمان يف حق �مللكية �ملتوقع للم�شرتي يف �ملوجود�ت �لتي يطالب �لبائع با�شتعادتها، �أن يلزم �لبائع 

بالتخلي عن حقه يف ��شرتد�د �ملوجود�ت. ومبا �أن �لبائع هو حا�رش�، وكان د�ئما، �شاحب �ملوجود�ت 

�ملطالب با�شتعادتها، فال ميكن �إرغامه على بيعها كما لو كان جمرد د�ئن م�شمون بحق �شماين �حتيازي 

�لق�شاء و�لد�ئنني �مل�شمونني  �لد�ئنني بحكم  �أمام  �إنفاذ حق �شماين �حتيازي. ول ي�شبح  �إىل  ي�شعى 

و�لد�ئنني �لآخرين �مل�شمونني بحق �شماين �حتيازي من مالذ �شوى: )�أ( �رش�ء حقوق �لبائع �أو �ملوؤّجر �إذ� 

و�فق على ذلك، و�حللول بذلك حملّه يف هذه �حلقوق؛ �أو )ب( �شد�د �أّي مبلغ ما ز�ل م�شتحق �ل�شد�د 

مبقت�شى �لعقد ثم ممار�شة حقوقهم يف �ملوجود�ت �لتي ي�شبح �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، نتيجة لهذ�، مالكاً 

لها بعد ذلك.

191- وموقف �لبائع �لذي يطالب با�شتعادة ملكية �ملوجود�ت وحيازتها مبقت�شى �رشط يجيز لـه، بعد 

عليه  �ملتفق  �ل�رش�ء  ثمن  �مل�شرتي  ي�شّدد  مل  �إذ�  رجعي  باأثر  �لبيع  ينق�ض  �أن  �مل�شرتي،  �إىل  �مللكية  نقل 

)"�رشط فا�شخ"(، م�شابه ملوقف �لبائع �ملحتفظ بحق �مللكية. فلدى �لتق�شري، ي�شبح �لبيع لغيا وي�شتعيد 
�لبائع ملكية �ملوجود�ت. ويجوز له �أن يطالب عندئذ با�شتعادة حيازتها باعتباره �ملالك ب�رشط �أن يرد 

وبعبارة  بيانها(.  �ل�شابق  بالطريقة  �ملنا�شب  �ملبلغ  منه  دفعه )خم�شوما  قد  يكون  مبلغ  �أي  �مل�شرتي  �إىل 

�أخرى، مبجرد نفاذ �ل�رشط �لفا�شخ، ت�شبح حقوق و�لتز�مات �لبائع �لذي ي�شتعيد �مللكية مطابقة حلقوق 

و�لتز�مات �لبائع �ملحتفظ بامللكية.

�أد�ء  �أّن عقد �لإيجار هو عقد  �لتمويلي فتختلف عادة �ختالفا طفيفا. فبما  192- �أما حالة �ملوؤّجر 

م�شتمر، فاإن �مل�شتاأجر بتمتع بحيازة و��شتخد�م م�شتمرين للموجود، بينما يكون للموؤّجر حق م�شتمر يف 

تقا�شي �لإيجار. وتبعاً لذلك، فاإن عقد �لإيجار ل يُنهى يف معظم �لنظم �لقانونية �إل بالن�شبة للم�شتقبل. 

وهذ� يعني �أن �مل�شتاأجر �شيفقد �أي حق قد يتمتع به مبقت�شى �تفاق �لإيجار يف �رش�ء �ملوجود�ت �مل�شتاأجرة 

يف نهاية �لعقد �أو يحتاز ملكيتها تلقائيا. ويعني ذلك �أي�شا �أن �ملوؤّجر �شيحتفظ بكامل مدفوعات �لإيجار 
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لة، و�شيكون �مل�شتاأجر ملزماً برّد �ملوجود�ت �إىل �ملوؤّجر. ولكن ل ميكن للموؤّجر �لتمويلي، ما مل ين�ض  �ملح�شَّ

�تفاق �لإيجار على خالف ذلك، �أن يطالب بتعوي�ض عن �ل�شتهالك �لعادي للموجود�ت. ول جتوز له 

�ملطالبة بتعوي�شات �إل عن تلف �ملوجود�ت �أو ��شتهالكها ��شتهالكا غري عادي. وعالوة على ذلك، ل يكون 

مبقدور �ملوؤّجر �لتمويلي عادة �أن يطالب باأي فارق بني �ملبالغ �لتي تقا�شاها عن �لإيجار و�ل�شتهالك 

�لعادي للموجود�ت �ملوؤّجرة.

193- ويف �إطار �لنهج �لوحدوي، تكون للد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي نف�ض �حلقوق يف ��شتعادة 

بائعا  �حتيازي  �شماين  بحق  �مل�شمون  �لد�ئن  �أكان  و�شو�ء  �آخر.  م�شمون  د�ئن  كاأي  �ملوجود�ت  حيازة 

�أم موؤّجر� �أم مقِر�شا، فبمقدوره، وفقا ملا جاء يف �لف�شل �لثامن �ملتعلق باإنفاذ �حلق �ل�شماين )�نظر 

�لفقر�ت 57-70(، �إما �أن يبيع �ملوجود�ت، و�إما، يف حالة عدم �عرت��ض �ملانح �أو د�ئن م�شمون �آخر، �أن 

ذ حلقه �أن  ياأخذها على �شبيل ��شتيفاء �للتز�م �مل�شمون. ويف �حلالة �لأوىل، يكون مبقدور �لد�ئن �ملُنِفِ

يبيع �ملوجود�ت يف �إطار �إجر�ء�ت ق�شائية �أو ب�شفة خا�شة. ومتى باع �لد�ئن �مل�شمون هذه �ملوجود�ت 

كان عليه عندئذ �أن يرّد �إىل �ملانح �أي فائ�ض فوق مطالبته �مل�شتحقة تاأتي به �إعادة بيعها، ولكن لي�شت له 

يف �لوقت نف�شه مطالبة م�شمونة بخ�شو�ض �أي عجز بعد هذ� �لبيع )�نظر �لتو�شيات 152 و178-155(.

194- وعلى �لدولة، �إذ� �أخذت بالنهج غري �لوحدوي، �أن تُدخل عدة تعديالت على �لقو�عد �لقائمة 

�ملت�شلة باإنفاذ حق �مللكية للبائع �ملحتفظ بامللكية �أو للموؤّجر �لتمويلي حتقيقا للم�شاو�ة يف �ملعاملة بني 

جميع ممّويل �لحتياز. وميكن �أن ت�شمل هذه �لتعديالت على �شبيل �ملثال �إعطاء �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر 

و�أّي د�ئن م�شمون لـه حق يف حق �مللكية �ملتوقع للم�شرتي �أو للم�شتاأجر �حلق يف �إجبار �لبائع �أو �ملوؤّجر 

على بيع �ملوجود�ت �لتي لـه فيها حق ملكية ظاهر، بدل من جمرد تثبيت ذلك �حلق يف �مللكية ل�شتعادة 

لديهم  �لذين  و�لد�ئنني  للبائعني  وميكن  �ملطاف.  نهاية  يف  فيها  �لت�رشف  �أو  بها  و�لحتفاظ  حيازتها 

حقوق �شمانية �حتيازية �أن يقرتحو� �أخذ �ملوجود�ت على �شبيل �لوفاء بالتز�مات �مل�شرتي غري �مل�شددة، 

ولكن يجوز للم�شرتي �أو �لأطر�ف �ملعنية �لأخرى �إجبار �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي على بيع 

�ملوجود�ت بدل من ذلك. ويعني حتقيق �لتعادل �لوظيفي �لتام متكني �مل�شرتين و�شائر �لأطر�ف �ملعنية 

من �إجبار �لبائع �ملحتفظ بامللكية على �لتخلّي عن تثبيت حقه يف �مللكية وعلى بيع �ملوجود�ت كما لو 

كان د�ئناً م�شموناً بحق �شماين �حتيازي. وي�شتلزم هذ� �أي�شا تعديل حقوق �لبائع �أو �ملوؤّجر بحيث يكون 

ملزما بتقدمي ك�شف ح�شاب عن �لفائ�ض �ملحقق من �أي بيع يف �شياق �لإنفاذ مع �ل�شماح له يف �لوقت 

نف�شه باأن ي�شرتد �أي عجز باعتباره مطالباً تعاقدياً عادياً من دون �أن ي�شطّر �إىل �إقامة دعوى م�شتقلة 

للمطالبة بتعوي�شات.

195- ولكّن حالت وقوع �لعجز �أ�شيع بكثري من حالت حدوث �لفائ�ض. ومع ذلك، فاإن �إلز�م جميع 

بتقدمي ك�شف ح�شاب  �لتمويليون(  و�ملوؤّجرون  بامللكية  �لبائعون �ملحتفظون  ممّويل �لحتياز )مبن فيهم 

للم�شرتي ول�شائر �لد�ئنني ممن لهم حقوق �شمانية يف حق �مللكية �ملتوقع للم�شرتي عن �أي فائ�ض يتحقق 

من �لإنفاذ، �شوف ي�شّجع �لد�ئنني �لآخرين على ر�شد عملية �لإنفاذ عن كثب، مما يزيد من فر�ض حتقيق 

�أعلى قيمة ممكنة. وكذلك، فاإن متكني ممّول �لحتياز من �ملطالبة بالعجز ي�شمح للد�ئن باإنفاذ مطالبته 

كاملة، مما يعزز من �حتمالت �ل�شد�د �لتام. ولي�ض من �ملن�شف ول �ملجدي، يف حالة خلو �لعقد من حكم 

ين�ض على �لتعوي�ض، �أن تكون هناك قاعدة حترم بع�ض ممّويل �لحتياز )وخ�شو�شا �لبائعني �ملحتفظني 

بامللكية �أو �ملوؤّجرين �لتمويليني( من حق �ملطالبة بالعجز عندما يكون مبقدور �لبائع �أو �ملقِر�ض �لذي 

ميار�ض حقا �شمانيا �حتيازيا �أن يطالب مبثله. ول ينبغي �أن تختلف حقوق �لبائع، على وجه �خل�شو�ض، 
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�ختالفا كبري� )�شو�ء كان ذلك �لختالف ل�شالح �لبائع �أو لغري �شاحله( بال�شتناد فقط �إىل ما �إذ� كان 

قد �ختار �لحتفاظ بامللكية �أم �أن ياأخذ حقا �شمانيا �حتيازيا.

ب�رشف  وظيفيا،  متعادلة  �إنفاذ  نتائج  �لبحت، حتقيق  �لقانوين  �ملنطق  حيث  من  �ملمكن،  196- ومن 

�لنظر عما �إذ� كان �لنهج �ملتبع وحدويا �أم غري وحدوي. و�حلاجة �إىل �إدخال هذه �لتعديالت على نظامي 

�لحتفاظ بامللكية و�لإيجار �لتمويلي �لقائمني �جتالباً للمنفعة �لكاملة �ملحّققة من معاملة جميع م�شادر 

متويل �لحتياز على قدم �مل�شاو�ة، �إمنا توحي باأنه رمبا يكون من �لأف�شل للدول �لتي مل حتقق بعد هذه 

�لنتيجة �ملن�شقة من خالل �إدخال تعديالت ت�رشيعية �أو ق�شائية �أو تعاقدية على قو�عدها �ملنظمة حلقوق 

�لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي �أن تفعل ذلك باعتماد �لنهج �لوحدوي. ومع ذلك فمن �شاأن 

�لنهج غري �لوحدوي، �إذ� ما نُّفذ بحيث يحقق نتائج �إنفاذ متعادلة وظيفيا، وفق ما يو�شي به �لدليل )�نظر 

�لتو�شية 200(، �أن يفرز نظام �إنفاذ ناجعاً ملعامالت متويل �لحتياز.

11-  تنازع �لقو�نني

حقوق  بني  �لتطبيق،  �لو�جب  بالقانون  �ملتعلقة  �لقو�عد  عر�ض  يف  كثرية،  قانونية  نظم  197- تفّرق 

�مللكية �لنا�شئة مبقت�شى عقد بيع �أو �إيجار و�حلقوق �ل�شمانية. �أي �أن قو�عد تنازع �لقو�نني فيما يتعلق 

باللتز�مات )ل يقت�رش ذلك مثال على �ملبيعات و�لإيجار�ت، بل ي�شمل �لرت�خي�ض و�مل�شتحقات �أي�شا( قد 

تختلف عن �لقو�عد �ملطّبقة على �لتفاقات �ملن�شئة حلق �شماين يف موجود�ت ملمو�شة. وترد مناق�شة 

�أما  �لقو�نني.  بتنازع  �ملتعلّق  �لعا�رش  �لف�شل  �ل�شمانية يف  يت�شل باحلقوق  �لقو�نني فيما  تنازع  م�شائل 

�لإيجار  بامللكية وحقوق  كانت حقوق �لحتفاظ  �إذ�  ما  �ملناق�شة �حلالية فتقت�رش على معاجلة م�شاألة 

�لتمويلي و�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية ينبغي �أن تكون مو�شع تو�شيات خمتلفة.

�ل�شمانية،  و�حلقوق  �مللكية  من  �لنابعة  �حلقوق  بني  �ملفاهيمية  �لختالفات  من  �لرغم  198- وعلى 

�إىل  نُقلت  قد  �حليازة  وتكون  بال�شد�د  بالتز�م  �لوفاء  ل�شمان  بامللكية  �لحتفاظ  ي�شتخدم حق  فعندما 

�مل�شرتي، فاإن مظهر �ملعاملة حينذ�ك ل يختلف عن مظهرها يف حالة �إن�شاء حق �شماين غري �حتيازي. 

�حلدود  تعرب  �أن  باملثل  يحتمل  وبالتايل،  باملثل،  منقولة  تكون  �ملعنية  �ملوجود�ت  �أن  ذلك  �إىل  وي�شاف 

�لدولية. وملا كان �لدليل يو�شي باأن يكون با�شتطاعة �ملقِر�ض �حل�شول لي�ض فح�شب على حقوق �شمانية 

يف �مللكية �ملتوقعة للم�شرتي بل وعلى حقوق �شمانية �حتيازية فيها، فمن �ملمكن مبجرد �أن تعرب هذه 

�ملوجود�ت �حلدود، وما مل تكن قو�عد و�حدة لتنازع �لقو�نني مطّبقة على كل هذه �حلقوق، �أن حتكم 

يف  �ملن�شودة  �لأهد�ف  وتوحي  �حليازي.  �ل�شماين  و�حلق  بامللكية  �لحتفاظ  يف  �حلق  قو�ننُي خمتلفة 

�لدليل ب�شاأن كفاءة �ملعامالت و�شفافيتها باأنه ينبغي �جتناب هذ� �لنوع من �لتنازع، �إن كان ذلك ممكنا 

على �لإطالق، و�أن حتكم كال �لنوعني من �ملعامالت قو�عد و�حدة لتنازع �لقو�نني.

199- ولي�ض من �ملهم لأغر��ض تنازع �لقو�نني، يف �إطار �لنهج �لوحدوي، ما �إذ� كانت معامالت متويل 

�حتيازي. فكل هذه  �أو حق �شماين  �إيجار متويلي  �أو حق  بامللكية  �حتفاظ  تنطوي على حق  �لحتياز 

�حلقوق تعترب حقوقا �شمانية وتُعامل وفقا لذلك )�نظر �لتو�شية 178(.

ينبغي  كان  �إذ�  ما  م�شاألة  ف�شتُو�جه  �لوحدوي،  غري  بالنهج  �لحتفاظ  �لدولة  قّررت  �إذ�  200- ولكن 

لقو�عد تنازع �لقو�نني �ملطّبقة على �إن�شاء حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لتاأجري �لتمويلي و�لرتتيبات 

�ملماثلة ونفاذها جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�أولويتها و�إنفاذها، �أن تكون هي �لقو�عد نف�شها �ملطّبقة على 
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�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �أو، بوجه �أعم، على �حلقوق �ل�شمانية �لعادية �ملاأخوذه يف �لنوع ذ�ته من 

�ملوجود�ت. وهدف حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا حجة قوية لإقناع �لدول بتو�شيف حقوق �مللكية للبائعني 

�ملحتفظني بامللكية و�ملوؤّجرين �لتمويليني على �أنها معادلة للحقوق �ل�شمانية �لحتيازية لأغر��ض تنازع 

�لقو�نني )�نظر �لتو�شية 201(.

12-  �لفرتة �لنتقالية

كثري  تعترب يف  تكن  مل  �لتي  �ملعامالت  معاجلة  بخ�شو�ض  �لدليل  بها يف  �ملو�شى  �لقو�عد  201- متثل 

من �لدول �أدو�ت �شمانية، تغري� كبري� بالن�شبة ملعظم �لنظم �لقانونية. وبالأخ�ض، فاإن تو�شيف حقوق 

�لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي )مبا فيها �حلقوق يف �إطار �تفاقات �لتاأجري مع خيار �ل�رش�ء 

لحقا( على �أنها حقوق �شمانية �حتيازية �شيحدث تعديال هاما يف نطاق قانون �ملعامالت �مل�شمونة يف 

�لنظم �لقانونية �لتي مل تاأخذ بعُد بالنهج �لوحدوي و�لوظيفي يف �ملعامالت �مل�شمونة بوجه عام. ويناق�ض 

�لف�شل �حلادي ع�رش �ملتعلّق بالفرتة �لنتقالية �ملبادئ �لتي ينبغي �أن حتكم �لنتقال �إىل �لنظام �لقانوين 

�لفرتة  �أن تنظم  ينبغي  �ملبادئ نف�شها  �لدليل. وهذه  �لعادية �ملو�شى به يف  �ل�شمانية  �جلديد للحقوق 

�لنتقالية فيما يتعلق مبعامالت متويل �لحتياز.

�لهتمام  مدى  على  تتوقف  �لنتقال  �شال�شة  فاإن  �لوحدوي،  �لنهج  �لدولة  �عتماد  حال  202- ويف 

بتفا�شيل �لنظام �لقانوين �ل�شابق �لذي يحكم حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي. وعلى 

�شبيل �ملثال، �إذ� كان �إلز�مياً من قبُل �أن يقوم �لبائعون �ملحتفظون بامللكية و�ملوؤّجرون �لتمويليون بت�شجيل 

حقوقهم، فلن يكون من �ل�رشوري عندئذ �شوى �لن�ض على مهلة حمددة يتعنّي جتديد �لت�شجيل خاللها يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام �جلديد. وميكن، بدل من ذلك، �أن ين�ض �لقانون على �أن يظل �لت�شجيل 

لتغطية مدة �شالحية  �شنو�ت( تكفي  نافذ� لفرتة زمنية طويلة )ترت�وح مثال بني ثالث وخم�ض  �لقائم 

معظم ترتيبات �لحتفاظ �مللكية �أو �لإيجار �لتمويلي )�نظر �لتو�شية 231، �لفقرة )ب((.

203- ويف �لدول �لتي ل يكون فيها ت�شجيل هذه �حلقوق لزما يف �لوقت �لر�هن، ميكن حتقيق �شال�شة 

�أن  �لحتيازي،  �لتمويل غري  �ملطّبقة على معامالت  �لنتقال  �ت�شاقا مع قو�عد  �أمكن،  ما  �إذ�  �لنتقال 

يُحافظ على نفاذ حقوق �لبائعني �ملحتفظني بامللكية و�ملوؤّجرين �لتمويليني جتاه �لأطر�ف �لثالثة وعلى 

مرتبة �لأولوية �لتي يحظون بها، بت�شجيل �إ�شعار منا�شب يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام. وميكن، بدل 

من ذلك، �أن ين�ض �لقانون على �أن يبد�أ نفاذ ��شرت�ط �لت�شجيل يف موعد يف �مل�شتقبل يبعد عن تاريخ 

بدء نفاذ �لقانون �جلديد )من ثالث �إىل خم�ض �شنو�ت مثال( مبا يكفي لكي يكون قد �نق�شى قبل حلوله 

�أجل معظم ترتيبات �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار �لتمويلي �لقائمة وقت بدء نفاذ �لقانون �جلديد )�نظر 

�لتو�شية 231، �لفقرة )ب((. ول�شمان �لت�شاق يف عملية �لنتقال، وكذلك �ت�شاقا مع �لنهج �ملتبع يف 

�لف�شل �حلادي ع�رش �ملتعلّق بالفرتة �لنتقالية، ينبغي �أن تكون �ملدة �ملعتمدة للفرتة �لنتقالية، �أّيا كان 

طول هذه �ملدة، و�حدة للحقوق �لتي كان ل بّد من ت�شجيلها مبقت�شى �لقانون �ل�شابق وللحقوق �لتي كانت 

معفاة من �لت�شجيل مبقت�شى �لقانون �ل�شابق وللحقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية.

�إر�شاء  �أجل  من  لها،  �ل�رشوري  من  ف�شيكون  �لوحدوي،  غري  بالنهج  �لأخذ  �لدولة  قّررت  204- و�إذ� 

قانون فعال للمعامالت �مل�شمونة، �أن تعّدل عدد� من �لقو�عد �ملت�شلة بحقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق 

�لإيجار �لتمويلي. وملا كان �لدليل يو�شي بت�شجيل �إ�شعار يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام، فمن �ملمكن 

�لنهج غري  �إطار  �لتمويلي يف  �لإيجار  بامللكية وحقوق  �لحتفاظ  �ل�شمانية وحقوق  للحقوق  تُعتمد  �أن 
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�لوحدوي نف�ض قو�عد �لت�شجيل �لنتقالية �ملطّبقة على �حلقوق �ل�شمانية يف �لنهج �لوحدوي . �أما فيما 

يتعلق باحلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �لقائمة، فينبغي �أن تخ�شع عمليتها �لنتقالية لنف�ض �ملبادئ �ملطّبقة 

على عمليتها �لنتقالية يف �إطار �لنهج �لوحدوي.

205- ولكن لتطبيق هذه �ملبادئ عمليا على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج �ملحققة يف �إطار 

�لنهج �لوحدوي، يلزم �إدخال تعديالت �شتى على جوهر �لقانون �ملت�شل بحقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق 

�لإيجار �لتمويلي. ويلزم بوجه خا�ض حتديد متى �شيبد�أ نفاذ �لقو�عد �ملتعلقة بامل�شائل �لتالية: )�أ( �أولوية 

حقوق �لتمويل �لحتيازي يف �لعائد�ت؛ و)ب( حقوق �لأطر�ف �لثالثة يف �حتياز �حلقوق �ل�شمانية يف 

�ملوجود�ت �خلا�شعة حلق �لحتفاظ بامللكية �أو حلق �لإيجار �لتمويلي؛ و)ج( �إجر�ء�ت �إنفاذ هذه �لأنو�ع 

من �أدو�ت �لتمويل �لحتيازي مبا يف ذلك حقوق �لأطر�ف �لثالثة يف �إجر�ء�ت �لإنفاذ هذه. ومع �أن حجم 

�لأوىل �شخمني  للوهلة  يبدو�ن  �لوحدوي قد ل  �لنهج غري  �إطار  �لالزمة يف  �لنتقالية  �لعملية  ونطاق 

بالقدر نف�شه، فاإن �مل�شائل �لتي تن�شاأ يف �ملمار�شة �لعملية �شتكون مطابقة للم�شائل �لتي تن�شاأ يف �لنهج 

�لوحدوي، وينبغي �أن تنطبق على عملية �لنتقال �إىل نظام غري وحدوي يخ�شع لالإ�شالح نف�ض �ملبادئ 

�لعامة �لتي حتكم �عتماد �لنهج �لوحدوي.

13-  �لإع�شار

تكن  مل  �إن  �شئيلة  �ل�شماين  �حلق  قيمة  �أّن  يف  �لدليل  يف  �ملحورية  �مل�شائل  من  و�حدة  206- تكمن 

منعدمة لدى �لد�ئن �مل�شمون ما مل حتظ باعرت�ف منا�شب يف �إجر�ء�ت �إع�شار �ملانح. وعليه، فال بد لأي 

نظام فعال للمعامالت �مل�شمونة من �أن يكون م�شحوبا بقانون فعال ب�شاأن �لإع�شار. وكالهما �رشوري 

لتعزيز �لئتمان �مل�شمون. ولهذ� �ل�شبب، ي�شري هذ� �لدليل يد� بيد مع �لدليل �مل�شاحب له، وهو دليل 

�لأون�شيرت�ل لالإع�شار.

207- ويجري تناول �لتفاعل �لعام بني قانون �لإع�شار وقانون �ملعامالت �مل�شمونة يف �لف�شل �لثاين 

ع�رش من هذ� �لدليل. وتقع تو�شيات �لدليل بهذ� �ل�شاأن يف جز�أين: �جلزء �ألف، وهو ي�شتن�شخ تو�شيات 

من  يتاألف  وهو  باء،  و�جلزء  �مل�شمونة،  باملعامالت  مبا�رشة  �شلة  لها  �لتي  لالإع�شار  �لأون�شيرت�ل  دليل 

تو�شيات �إ�شافية، �لق�شُد منها ��شتكمال تو�شيات دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار. ويحيل دليل �لأون�شيرت�ل 

�مل�شمونة،  �ملعامالت  ب�شاأن  �لدولة  )كقانون  بالإع�شار  متعلقة  قو�نني غري  �إىل  �لإع�شار، عموما،  ب�شاأن 

مثال( عندما يتعلّق �لأمر بكيفية تو�شيف معاملة متويل �حتيازي معّينة و�لآثار �لقانونية لذلك �لتو�شيف. 

باعتباره  �أنو�ع معامالت متويل �لحتياز  نوع معنّي من  لأّي  �لدولة  تو�شيف  م�شاألة  �إّن  �أخرى،  وبعبارة 

حقا �شمانيا �حتيازيا �أو حق ملكية، كحق �لحتفاظ بامللكية مثال، �إمنا هي من م�شائل قانون �ملعامالت 

)6(
�مل�شمونة، ل من م�شائل قانون �لإع�شار.

208- ومبد�أ �لإحالة يف قانون �لإع�شار، عموما، �إىل قانون غري متعلّق بالإع�شار يف م�شائل �لتو�شيف، 

�لدول  يف  �لتمويلية،  و�لإيجار�ت  بامللكية  �لحتفاظ  معامالت  �ملانح  �إع�شار  حالة  يف  تعامل  �أن  يعني 

بالطريقة  �مل�شمونة،  باملعامالت  �خلا�ض  قانونها  يف  �لحتياز  حقوق متويل  �أ�شكال  جميع  تدمج  �لتي 

نف�شها �لتي يُعامل بها �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي، مع �لعرت�ف باأي مرتبة �أولوية خا�شة ممنوحة 

للحق �ل�شماين �لحتيازي مبقت�شى �لقانون غري �ملتعلق بالإع�شار. وعليه، فاإن �أحكام دليل �لأون�شيرت�ل 

�نظر �حلا�شية 6 �مللحقة بالتو�شية 35 يف دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار.
 )6(
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ب�شاأن �لإع�شار �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية تنطبق على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية. ومن ثم، �إذ� 

�عتمدت �لدولٍة �لنهَج �لوحدوي ينبغي �أن يعاِمل قانون �لإع�شار �ملوجود�ت �خلا�شعة لأي نوع من �أنو�ع 

�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية معاملة �ملوجود�ت �خلا�شعة للحقوق �ل�شمانية عموما )�لتو�شية 186(.

209- ويلزم �إجر�ء حتليل �أكرث تعقيد� �إىل حد ما يف �لدول �لتي ل تعامل معامالت �لحتفاظ بامللكية 

و�لإيجار �لتمويلي معاملة �لأدو�ت �ل�شمانية. ويُ�شّنف بع�ض هذه �لدول معامالت �لحتفاظ بحق �مللكية 

و�لإيجار �لتمويلي يف فئتني م�شتقلتني، ولكنه يخ�شعها وما ي�شابهها من �لرتتيبات لنف�ض �لقو�عد �ملطّبقة 

على �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية، مع �لعرت�ف باأي مرتبة �أولوية خا�شة ممنوحة للحق �ل�شماين 

�لحتيازي مبقت�شى �لقانون غري �ملتعلق بالإع�شار. �أْي �أّن ملكية �لبائع �ملحتفظ بامللكية و�ملوؤّجر �لتمويلي 

تتحول، مبوجب قانون �ملعامالت �مل�شمونة يف هذه �لدول، �إىل حق �شماين عندما ي�شبح �ملانح مع�رش�. 

وتبعاً لذلك، تتحقق يف حالة �لإع�شار نف�ض �لنتيجة �لتي تتحقق يف �لدول ذ�ت �لنظم �ملتكاملة متاماً. 

وبالتايل، فاإن �أحكام دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية �شتنطبق عندئذ على 

هذه �ملعامالت، و�إن كانت هذه �ملعامالت ل تو�شف بكونها تن�شئ حقوقا �شمانية يف �إطار �لقو�نني غري 

�ملتعلقة بالإع�شار )�لتو�شية 202، �لبديل �ألف(.

210- ومع ذلك، تن�ض ت�رشيعات دول �أخرى ت�شّنف معامالت �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار �لتمويلي يف 

فئتني م�شتقلتني على تعادل وظيفي تقريبي بني هذه �حلقوق و�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية. وتُعامل 

�أو  يف هذه �لدول معامالت �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار�ت �لتمويلية معاملَة �ملوجود�ت �ململوكة للبائع 

�ملوؤّجر. ووفقاً لذلك، فاإن �أحكام دليل �لأون�شيرت�ل لالإع�شار �ملت�شلة باملوجود�ت �ململوكة لأطر�ف ثالثة 

تنطبق عندئذ على هذه �ملعامالت )�نظر �لتو�شية 202، �لبديل باء(.

�لإع�شار، وخا�شة  �إجر�ء�ت  �لختالف يف  �شديدة  نتائج  �إىل  �لبديالن  يف�شي هذ�ن  �أن  211- وميكن 

عندما تكون �إعادة �لتنظيم ممكنة. ويف �لدول �لتي تدمج جميع �أ�شكال حقوق �لتمويل �لحتيازي يف 

قانونها �خلا�ض باملعامالت �مل�شمونة، تعامل معامالت �لحتفاظ بامللكية و�لإيجار�ت �لتمويلية يف حال 

�إع�شار �ملانح معاملة �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي، مع �لعرت�ف باأي مرتبة �أولوية خا�شة ممنوحة للحق 

�ل�شماين �لحتيازي مبقت�شى �لقو�نني غري �ملتعلقة بالإع�شار. وعادة ما ميكن ملمّثل �لإع�شار، يف هذه 

�لدول، �أن ي�شتخدم �أو يبيع �أو يوؤجر �ملوجود�ت �ملرهونة ما د�م يعطي �لد�ئن �مل�شمون �شمانا بديال �أو 

يوفّر �حلماية لقيمة حق �لد�ئن �مل�شمون يف هذه �ملمتلكات من �لت�شاوؤل. ويف هذه �حلالت، يُعامل �أّي 

جزء من �للتز�مات �مل�شمونة يزيد على قيمة حق �لد�ئن �مل�شمون يف �ملوجود معاملة �ملطالبة �لعامة 

غري �مل�شمونة، وميكن يف �إطار �إعادة تنظيم حوزة �ملانح �أن تعاد �شياغة بنية مطالبة �لد�ئن �مل�شمون 

مبا ل يتجاوز قيمة �حلق �ل�شماين )على غر�ر �حلقوق �ل�شمانية غري �لحتيازية �لأخرى(، بتغيري موعد 

�أثر  �ل�شتحقاق وجدول �ل�شد�د و�شعر �لفائدة وما �شابه ذلك )�نظر �لف�شل �لثاين ع�رش �ملتعلق ب�شاأن 

�لإع�شار يف �حلق �ل�شماين، �لفقر�ت 66-64(.

212- وتبنّي �ملناق�شة �لو�ردة �أعاله �أنه كثري� ما يحق ملمثل �لإع�شار، يف �لدول �لتي ل تعامل معامالت 

�لحتفاظ بامللكية و�لإيجار �لتمويلي معاملة �حلقوق �ل�شمانية، �أن ينّفذ �لعقد يف غ�شون فرتة زمنية 

�إما )�أ( ب�شد�د �ملبلغ �ملتبقي عليه من �لثمن  حمددة متى تو�فرت لديه �لرغبة و�لقدرة للقيام بذلك: 

ملمثل  وميكن  �شد�ده.  ��شتحق  كلّما  �لإيجار  �شد�د  مبو��شلة  )ب(  و�إما  �حلوزة؛  �إىل  �ملمتلكات  وجلب 

�لإع�شار، يف بع�ض �حلالت، �أن يحيل �لعقد مع �حلق يف ��شتخد�م �ملمتلكات �إىل طرف ثالث )وهو ما 

يقت�شي يف حالة �لإيجار مو�فقة �ملوؤّجر(. ويجوز من ناحية �أُخرى �أن يكون با�شتطاعة ممثل �لإع�شار 

�أن يرف�ض �لعقد و�أن يعيد �ملمتلكات ويطالب برّد �جلزء �لذي دفعه �مل�شرتي من ثمن �ل�رش�ء، رهنا باأن 

تُخ�شم منه قيمة �ل�شتهالك و�ل�شتخد�م قبل �لإع�شار. ويف حالة عقد �لإيجار، يجوز ملمثل �لإع�شار 
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�أن يرف�ض �تفاق �لإيجار و�أن يعيد �ملوجود �إىل �ملوؤّجر. ولكن �إذ� كان للموجود �أهمية حا�شمة يف جناح 

)تنفيذ  �لأول  �خليار  �شوى  عمليا  �لإع�شار  �أمام ممثل  متاحا  يكون  فلن  �مل�شرتي،  و�شع  تنظيم  �إعادة 

�لعقد ح�شب �لتفاق(. وقد توؤدي �رشورة تنفيذ ممثل �لإع�شار �لعقد ح�شب �لتفاق، يف �حلالت �لتي 

تكون فيها �لقيمة �لر�هنة للمعد�ت �أقل من �ملبلغ �ملتبقي �شد�ده من ثمن �ل�رش�ء، مثال، �إىل ��شتخد�م 

موجود�ت �أخرى من حوزة �لإع�شار للوفاء بذلك �لتنفيذ بدل من ��شتخد�مها لتمويل جو�نب �أخرى من 

عملية �إعادة تنظيم و�شع �ملانح.

213- �أما يف �لدول �لتي تعامل �ملوجود�ت �خلا�شعة حلقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي 

معاملة �ملوجود�ت �ململوكة لطرف ثالث، فيحظى فيها �لبائع �ملحتفظ بامللكية و�ملوؤّجر �لتمويلي بحقوق 

�أقوى على ح�شاب �لد�ئنني �لآخرين يف �إجر�ء�ت �لإع�شار. ولهذه �حلتمية تاأثري يف قدرة ممثل �لإع�شار 

على �مل�شي يف عملية �إعادة �لتنظيم. ونتيجة لذلك، يتعنّي على �لدول �لتي تعتمد �لنهج غري �لوحدوي 

�إز�ء متويل �لحتياز يف حالت عدم �لإع�شار �أن تنظر �أي�شا فيما �إذ� كان ينبغي �حلفاظ يف �إجر�ء�ت 

�لإع�شار على هذ� �لتو�شيف حلقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي و�حلقوق �مل�شابهة لها. 

�أو  �أهمية �لت�شجيع على �لإمد�د باملعد�ت  �أن تعلو  �إذ� كان ينبغي  �أمام �مل�رّشع هو ما  و�خليار �ملطروح 

�ملخزون ومتويلهما بتوفري حقوق خا�شة للبائعني �ملحتفظني بامللكية و�ملوؤّجرين �لتمويليني على �أهمية 

�شيا�شات �لإع�شار �لتي ت�شعى �إىل ت�شجيع �إعادة �لتنظيم.

باء-  التو�سيات 202-178

اخليار األف: النهج الوحدوي*

الغر�ض

�لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة باحلقوق �ل�شمانية �لحتيازية هو:

)�أ( �لعرت�ف باأهمية متويل �لحتياز ب�شفته م�شدر �ئتمان مي�شور، وت�شهيل ��شتخد�مه، وخ�شو�شا 

من �أجل �ملن�شاآت �لتجارية �ل�شغرية و�ملتو�شطة؛

)ب(  كفالة معاملة جميع ممّويل �لحتياز معاملة مت�شاوية؛

)ج( تي�شري �ملعامالت �مل�شمونة عموما بتحقيق �ل�شفافية فيما يتعلق بتمويل �لحتياز.

معادلة �حلق �ل�شماين �حليازي باحلق �ل�شماين

جميع  فاإن  وبالتايل  �شماين.  حق  هو  �حليازي  �ل�شماين  �حلق  �أن  على  �لقانون  ين�ض  �أن  178- ينبغي 

�لتو�شيات �لتي حتكم �حلقوق �ل�شمانية، مبا فيها �لتو�شيات �ملتعلقة باإن�شاء �حلق �ل�شماين، ونفاذه جتاه 

�لأطر�ف �لثالثة )با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شية 179(، وت�شجيله و�إنفاذه و�لقانون �ملنطبق عليه، تنطبق 

على �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية. كما تنطبق عليها �لتو�شيات �ملتعلقة بالأولوية )با�شتثناء ما تن�ض عليه 

�لتو�شيات 185-180(.

*يجوز للدولة �أن تعتمد �خليار �ألف )�لنهج �لوحدوي(، �أْي �لتو�شيات 178-186، �أو �خليار باء )�لنهج غري �لوحدوي(، �أْي �لتو�شيات 

187-202. و�لتو�شيات �لو�ردة يف �لف�شول �لأخرى تنطبق عموما على متويل �لحتياز ما مل تكن معّدلة بتو�شيات هذ� �لف�شل.
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نفاذ �حلق �ل�شماين �حليازي يف �ل�شلع �ل�شتهالكية جتاه �لأطر�ف �لثالثة و�أولويته

نافذ� جتاه  �ل�شلع �ل�شتهالكية ي�شبح  �ل�شماين �حليازي يف  �أن �حلق  �لقانون على  �أن ين�ض  179- ينبغي 

�لأطر�ف �لثالثة حال �إن�شائه وت�شبح لـه �أولوية على �حلق �ل�شماين غري �حليازي �ملناف�ض �لذي ين�شئه �ملانح، 

با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شية 181.

�أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي يف �ملوجود�ت �مللمو�شة

180- با�شتثناء ما تن�ض عليه �لتو�شية 181، ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

البديل األف*

)�أ( للحق �ل�شماين �لحتيازي يف موجود�ت ملمو�شة غري �ملخزون �أو �ل�شلع �ل�شتهالكية �أولوية على 

�حلق �ل�شماين غري �لحتيازي �ملناف�ض �لذي �أن�شاأه �ملانح )حتى و�إن �ُشّجل �إ�شعار ب�شاأن ذلك �حلق �ل�شماين يف 

�شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام قبل ت�شجيل �إ�شعار ب�شاأن �حلق �ل�شماين �حليازي(، �رشيطة:

'1' �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي حمتفظا بحيازة �ملوجود�ت؛ �أو

ل �إ�شعار ب�شاأن �حلق �ل�شماين �حليازي يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف موعد   '2' �أن يُ�شجَّ

ل يتجاوز [حُتّدد مدة زمنية ق�شرية تكون 20 �أو 30 يوما مثال] بعد ح�شول �ملانح على حيازة 

�ملوجود�ت؛

)ب(  للحق �ل�شماين �لحتيازي يف �ملخزون �أولوية على �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي �ملناف�ض �لذي 

�ل�شماين  ي�شبح �حلق  �أن  قبل  �لثالثة  �لأطر�ف  نافذ� جتاه  �ل�شماين  �أ�شبح �حلق  و�إن  )حتى  �ملانح  �أن�شاأه 

�حليازي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة(، �رشيطة:

'1' �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي حمتفظا بحيازة �ملخزون؛ �أو

'2' �أن يكون قد ح�شل ما يلي قبل ت�شليم �ملخزون �إىل �ملانح:

ل �إ�شعار ب�شاأن �حلق �ل�شماين �حليازي يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام؛  �أ- �ُشجِّ

 ب- وّجه �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي �إىل �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين غري 

�أو  باأنه ميتلك  �إ�شعار�  نف�شه،  �لنوع  من  �ملانح يف خمزون  �أن�شاأه  �لت�شجيل  �شابق  �حتيازي 

يعتزم �أن ميتلك حقا �شمانيا �حتيازيا. وينبغي �أن يت�شّمن �لإ�شعار و�شفا كافيا للمخزون 

ميّكن �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين غري �حتيازي من تبنيُّ طبيعة �ملخزون �خلا�شع للحق 

�ل�شماين �لحتيازي؛

)ج( يجوز �أن ي�شمل �لإ�شعار، �ملر�شل عمال بالفقرة �لفرعية )ب( '2' ب- من هذه �لتو�شية، �حلقوق 

�ل�شمانية �لحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني �لأطر�ف ذ�تها دومنا حاجة �إىل حتديد كل معاملة على 

حدة. ولكّن هذ� �لإ�شعار لي�ض كافيا �إّل فيما يتعلق باحلقوق �ل�شمانية يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي يح�شل 

د هذه �ملدة بخم�ض �شنو�ت مثال] بعد توجيه �لإ�شعار. �ملانح على حيازتها يف غ�شون مدة [حُتدَّ

البديل باء

�ل�شماين غري  �حلق  على  �أولوية  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  ملمو�شة غري  موجود�ت  �لحتيازي يف  �ل�شماين  للحق 

�لحتيازي �ملناف�ض �لذي �أن�شاأه �ملانح )حتى و�إن �ُشّجل �إ�شعار بذلك �حلق �ل�شماين يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية 

�لعام قبل ت�شجيل �إ�شعار باحلق �ل�شماين �حليازي(، �رشيطة:

)�أ( �أن يكون �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي حمتفظا بحيازة �ملوجود�ت؛ �أو

ل �إ�شعار يتعلق باحلق �ل�شماين �حليازي يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف موعد ل  )ب(  �أن يُ�شجَّ

يتجاوز [حُتّدد مدة زمنية ق�شرية تكون 20 �أو 30 يوما مثال] بعد ح�شول �ملانح على حيازة �ملوجود�ت.

*يجوز للدولة �أن تعتمد �لبديل �ألف �أو �لبديل باء من �لتو�شية 180.
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�ض �أو �ملوؤ�رش ب�شاأنه على �شهادة �مللكية �أولوية �حلق �ل�شماين �مل�شّجل يف �شِجل متخ�شّ

181- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي مبقت�شى �لتو�شية 179 �أو 180 ل 

تتقّدم على �أولوية �حلق �ل�شماين �أو �أي حق �آخر م�شجل يف �شجل متخ�ش�ض �أو موؤ�رش ب�شاأنه على �شهادة ملكية 

على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شيتني 77 و78 )�لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين(.

�لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �حليازية �ملتناف�شة

182- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لأولوية بني �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �ملتناف�شة تتحدد وفقا 

�حلقوق  �أحد  كان  �إذ�  �إل  �لحتيازية  غري  �ل�شمانية  �حلـــقوق  على  �ملنطبقة  لالأولوية  �لــعامة  للقو�عد 

�ل�شمانية �لحتيازية حقا �شمانيا �حتيازيا ملورِّد ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة يف غ�شون �ملدة �ملحّددة 

يف �لتو�شية 180، ويف تلك �حلالة، تكون للحق �ل�شماين �لحتيازي �لذي ميتلكه �ملوّرد �أولوية على جميع 

�حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية �ملناف�شة.

�أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي على حق �لد�ئن بحكم �لق�شاء

183- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن يكون للحق �ل�شماين �لحتيازي �لذي ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

يف غ�شون �ملدة �ملحّددة يف �لتو�شية 180 �أولوية على حقوق �لد�ئن غري �مل�شمون �لتي تكون لها بخالف ذلك 

�لأولوية وفقا ملا تن�ض عليه �لتو�شية 84 )�لف�شل �خلام�ض ب�شاأن �أولوية �حلق �ل�شماين(.

�أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي يف ملحق مبمتلكات غري منقولة على رهن �شابق �لت�شجيل على هذه �ملمتلكات 

غري �ملنقولة

184- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �حلق �ل�شماين �حليازي يف موجود ملمو�ض ي�شبح ملحقا مبمتلكات 

غري منقولة، تكون لـه �أولوية على �حلقوق �لقائمة لالأطر�ف �لثالثة يف �ملمتلكات غري �ملنقولة )بخالف �لرهن 

�ل�شامن لقر�ض ميوِّل بناء تلك �ملمتلكات غري �ملنقولة(، �رشيطة ت�شجيل �إ�شعار بذلك �حلق �ل�شماين �حليازي 

د مدة زمنية ق�شرية تكون 20 �أو 30 يوما مثال] من  يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة يف موعد ل يتجاوز ]حُتدَّ

�لأيام بعد �أن ي�شبح �ملوجود ملحقا.

�أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي يف عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة

185- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

البديل األف*

)�أ( للحق �ل�شماين �لحتيازي يف عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة غري �ملخزون �أو �ل�شلع �ل�شتهالكية 

نف�ض �أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي يف تلك �ملوجود�ت؛

)ب(  للحق �ل�شماين يف عائد�ت �ملخزون نف�ض �أولوية �حلق �ل�شماين �حليازي يف ذلك �ملخزون، ما 

مل تكن تلك �لعائد�ت يف �شكل م�شتحقات �أو �شكوك قابلة للتد�ول �أو حقوق يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف 

ح�شاب م�رشيف �أو حقوق يف تقا�شي عائد�ت متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. لكّن هذه �لأولوية م�رشوطة بقيام 

ل، قبل ن�شوء �لعائد�ت، �إ�شعار�  �لد�ئن �مل�شمون بحق �شماين �حتيازي باإ�شعار �لد�ئنني �مل�شمونني باأنه �شجَّ

يتعلق بحق �شماين يف موجود�ت من نف�ض نوع �لعائد�ت.

*يجوز للدولة �أن تعتمد �لبديل �ألف من �لتو�شية 185، �إذ� �عتمدت �لبديل �ألف من �لتو�شية 180، �أو �لبديل باء من �لتو�شية 185، 

�إذ� �عتمدت �لبديل باء من �لتو�شية 180.
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البديل باء

�إذ� كان �حلق �ل�شماين �حليازي يف موجود�ت ملمو�شة نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كان للحق �ل�شماين يف 

�لعائد�ت �أولوية �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي.

معادلة �حلق �ل�شماين �حليازي باحلق �ل�شماين يف �إجر�ء�ت �لإع�شار

تنطبق على �حلقوق  باملدين،  �ملتعلقة  �لإع�شار  �إجر�ء�ت  �أنه، يف حال  �لقانون على  ين�ض  �أن  186- ينبغي 

�ل�شمانية �لحتيازية نف�ض �لأحكام �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية.

*
اخليار باء: النهج غري الوحدوي

الغر�ض

�لغر�ض من �لأحكام �ملتعلقة بتمويل �لحتياز، مبا فيها �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية وحقوق �لحتفاظ 

بامللكية و�لإيجار �لتمويلي هو:

)�أ( �لعرت�ف باأهمية متويل �لحتياز ب�شفته م�شدر �ئتمان مي�شور، وت�شهيل ��شتخد�مه، وخ�شو�شا 

من �أجل �ملن�شاآت �لتجارية �ل�شغرية و�ملتو�شطة؛

)ب(  كفالة معاملة جميع ممّويل �لحتياز معاملة مت�شاوية؛

)ج( تي�شري �ملعامالت �مل�شمونة عموما بتحقيق �ل�شفافية فيما يتعلق بتمويل �لحتياز.

طر�ئق متويل �لحتياز

187- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( نظام �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية يف �شياق �لنهج غري �لوحدوي مطابق للنظام �ملعتمد يف �شياق 

�لنهج �لوحدوي؛

)ب(  يجوز لكل �لد�ئنني، �ملوّردين منهم و�ملقر�شني، �كت�شاب حق �شماين �حتيازي وفقا للنظام �لذي 

يحكم �حلقوق �ل�شمانية �لحتيازية؛

)ج( متويل �لحتياز �لقائم على حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي يجوز توفريه وفقا 

للتو�شية 188؛

)د( يجوز للمقر�ض �أن ي�شتفيد من حق �لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي عن طريق �لإحالة 

�أو �حللول.

معادلة حق �لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي باحلق �ل�شماين �حليازي

188- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لقو�عد �لتي حتكم متويل �لحتياز حتّقق نتائج �قت�شادية متعادلة 

وظيفيا بغ�ض �لنظر عما �إذ� كان حق �لد�ئن هو حق �حتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو حقا �شمانيا 

�حتيازيا.

نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي

189- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة 

ل يكون نافذ� ما مل يُعقد �تفاق �لبيع �أو �لإيجار �أو يُثبت كتابة بحيث تبنّي �لكتابة، مقرتنة مبجرى �لت�رّشفات 

*يجوز للدولة �أن تعتمد �خليار �ألف )�لنهج �لوحدوي(، �أي �لتو�شيات 178-186، �أو �خليار باء )�لنهج غري �لوحدوي(، �أي �لتو�شيات 

.202-187
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بني �لطرفني، نية �لبائع �أو �ملوؤجر �لحتفاظ بامللكية. ويجب �أن تكون هذه �لكتابة موجودة يف وقت ل يتاأخر 

عن وقت ح�شول �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر على حيازة �ملوجود�ت.

حق �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر يف �إن�شاء حق �شماين

190- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن من �جلائز للم�شرتي �أو �مل�شتاأجر �أن ين�شئ حقا �شمانيا يف موجود�ت 

ملمو�شة تكون مو�شوع حق �حتفاظ مبلكية �أو حق �إيجار متويلي. و�أكرب مبلغ ميكن ت�شييله يف �إطار هذ� �حلق 

�ل�شماين هو قيمة �ملوجود �لز�ئدة عن �ملبلغ �مل�شتحق للبائع �أو �ملوؤجر �لتمويلي.

نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف �ل�شلع �ل�شتهالكية جتاه �لأطر�ف �لثالثة

191- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف �ل�شلع �ل�شتهالكية 

يكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة فور �إمتام �لبيع �أو �لتاأجري �رشيطة �أن يُثبَت هذ� �حلق وفقا للتو�شية 189.

نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة جتاه �لأطر�ف �لثالثة

192- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

البديل األف*

�أو  �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة غري �ملخزون  )�أ( ل يكون حق �لحتفاظ بامللكية 

�ل�شلع �ل�شتهالكية نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل �إذ�:

ر بحيازة �ملوجود�ت؛ �أو '1' �حتفظ �لبائع �أو �ملوؤجِّ

د  ل �إ�شعار يتعلق بذلك �حلق يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف موعد ل يتجاوز [حُتدَّ  '2' �ُشجِّ

�أو �مل�شتاأجر على حيازة  �أو 30 يوما مثال] بعد ح�شول �مل�شرتي  مدة زمنية ق�شرية تكون 20 

�ملوجود�ت؛

)ب( ل يكون حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف �ملخزون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

�إل �إذ�:

ر بحيازة �ملخزون؛ �أو '1' �حتفظ �لبائع �أو �ملوؤجِّ

'2' ح�شل ما يلي قبل ت�شليم �ملخزون �إىل �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر:

ل �إ�شعار يتعلق بذلك �حلق يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام؛ �أ- �ُشجِّ

ه �إىل �لد�ئن �مل�شمون �لذي له حق �شماين غري �حتيازي �شابق �لت�شجيل كان قد   ب- ُوجِّ

ر  �أن�شاأه �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر يف خمزون من نف�ض �لنوع، �إ�شعار مكتوب باأنَّ �لبائع �أو �ملوؤجِّ

ن هذ�  ينوي �ملطالبة بحق �لحتفاظ بامللكية �أو بحق �لإيجار �لتمويلي. وينبغي �أن يت�شمَّ

ن �لد�ئن �مل�شمون من تبنيُّ طبيعة �ملخزون �خلا�شع حلق  �لإ�شعار و�شفا كافيا للمخزون ميكِّ

�لحتفاظ بامللكية �أو حلق �لإيجار �لتمويلي؛

  )ج( يجوز �أن ي�شمل �لإ�شعار �ملر�َشل عمال بالفقرة �لفرعية )ب( '2' ب- من هذه �لتو�شية حقوق �لحتفاظ 

كل  �إىل حتديد  دون �حلاجة  نف�شيهما  �لطرفني  متعددة بني  �لتمويلي مبقت�شى معامالت  و�لإيجار  بامللكية 

معاملة على حدة. ول يكون �لإ�شعار نافذ� �إل على �حلقوق يف �ملوجود�ت �مللمو�شة �لتي يحتازها �مل�شرتي �أو 

د هذه �ملدة بخم�ض �شنو�ت مثال] بعد توجيه �لإ�شعار. �مل�شتاأجر يف غ�شون مدة [حُتدَّ

*يجوز للدولة �أن تعتمد �لبديل �ألف �أو �لبديل باء من �لتو�شية 192.
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البديل باء

 ل يكون حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف �ملوجود�ت �مللمو�شة غري �ل�شلع �ل�شتهالكية نافذ� 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل �إذ�:

ر بحيازة �ملوجود�ت؛ �أو )�أ( �حتفظ �لبائع �أو �ملوؤجِّ

د مدة  ل �إ�شعار ب�شاأن ذلك �حلق يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يف موعد ل يتجاوز [حُتدَّ )ب( �ُشجِّ

زمنية ق�شرية، تكون 20 �أو30 يوما مثال] بعد ح�شول �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر على حيازة �ملوجود�ت.

�ل�شلع  غري  ملمو�شة  موجود�ت  يف  �حليازي  �ل�شماين  �حلق  على  �أي�شا  �لتو�شية  هذه  يف  �لقاعدة  وتنطبق 

�ل�شتهالكية.

ت�شجيل و�حد يكفي

193- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن ت�شجيل �إ�شعار و�حد يف �شجل �حلقوق �ل�شمانية �لعام يكفي لتحقيق 

�إطار معامالت متعددة بني �لأطر�ف ذ�تها، �شو�ء  �لتمويلي يف  �أو حق �لإيجار  نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية 

�أو بعده، تتعلق مبوجود�ت ملمو�شة تندرج �شمن �لو�شف �لو�رد يف �لإ�شعار. وتنطبق  �أُبرمت قبل �لت�شجيل 

ت�شجيل حق  �مل�شطلحات، على  �ملالئمة فيما يخ�ض  �لتعديالت  �إجر�ء  �ل�شجل، مع  بنظام  �ملتعلقة  �لأحكام 

�لحتفاظ بامللكية وحق �لإيجار �لتمويلي.

 �أثر عدم حتقيق نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة

194- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه، �إذ� كان حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي غري نافذ 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة، توؤول ملكية �ملوجود�ت جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إىل �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر، ويكون للبائع �أو 

ر حق �شماين يف �ملوجود�ت رهنا بالتو�شيات �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية. �ملوؤجِّ

 نفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف ملحقات �ملمتلكات غري �ملنقولة

جتاه �لأطر�ف �لثالثة

195- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة 

ت�شبح ملحقة مبمتلكات غري منقولة ل يكون نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �لتي لها حقوق يف �ملمتلكات غري 

ل ذلك �حلق يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة يف  لة يف �شجل �ملمتلكات غري �ملنقولة، �إل �إذ� �ُشجِّ �ملنقولة م�شجَّ

د مدة زمنية ق�شرية تكون 20 �أو 30 يوما، مثال] بعد �أن ت�شبح �ملوجود�ت ملحقات. موعد ل يتجاوز [حُتدَّ

�ملن�شو�ض  �لزمنية  �ملدة  �ملوؤجر يف غ�شون  �أو  �لبائع  يُ�شجل  مل  �إذ�  �أنه  �لقانون على  ين�ض  �أن  196- ينبغي 

عليها يف �لتو�شية 195 �إ�شعار� بحقه يف �لحتفاظ بامللكية �أو حقه يف �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة 

�لإيجار  �ملوؤجر يف  �أو حق  بامللكية  �لحتفاظ  �لبائع يف  �عترُب حق  منقولة،  ملحقة مبمتلكات غري  �أ�شبحت 

�لتمويلي حقا �شمانيا.

 وجود حق �شماين يف عائد�ت موجود�ت ملمو�شة خا�شعة حلق �لحتفاظ بامللكية 

�أو حق �لإيجار �لتمويلي

197- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أن �لبائع �أو �ملوؤجر �لذي له حق �حتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي يف 

موجود�ت ملمو�شة، يكون له حق �شماين يف عائد�ت هذه �ملوجود�ت.
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نفاذ �حلق �ل�شماين يف عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة �خلا�شعة حلق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي 

جتاه �لأطر�ف �لثالثة

198- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

)�أ( ل يكون �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 197 نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة �إل 

ل �لذي ُجعل مبقت�شاه حق �لحتفاظ بامللكية  �إذ� كانت هذه �لعائد�ت مو�شوفة و�شفا عاما يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

�أو حق �لإيجار �لتمويلي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، �أو كانت هذه �لعائد�ت نقود� �أو م�شتحقات �أو �شكوكا 

قابلة للتد�ول �أو حقوقا يف تقا�شي �أمو�ل مودعة يف ح�شاب م�رشيف؛

ل �أو مل تكن من �أنو�ع �ملوجود�ت �مل�شار  )ب( �إذ� مل تكن �لعائد�ت مو�شوفة و�شفا عاما يف �لإ�شعار �مل�شجَّ

�إليها يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من هذه �لتو�شية، كان �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة 

د مدة زمنية ق�شرية] من �لأيام بعد ن�شوء �لعائد�ت. وي�شتمر نفاذ هذ� �حلق �ل�شماين بعد ذلك، �إذ�  ملدة [حتدَّ

ُجعل نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة باإحدى �لطر�ئق �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 32 �أو 34 )�لف�شل �لثالث ب�شاأن 

نفاذ �حلق �ل�شماين جتاه �لأطر�ف �لثالثة( قبل �نق�شاء تلك �ملدة.

�أولوية �حلق �ل�شماين يف عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة

199- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

البديل األف*

)�أ( �إذ� كان حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كان للحق 

�ل�شماين يف �لعائد�ت �مل�شار �إليها يف �لتو�شية 197 �أولوية على حق �شماين �آخر يف �ملوجود�ت ذ�تها؛

)ب( �إذ� كان حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة، كان للحق 

�أو حق  �أولوية حق �لحتفاظ بامللكية  �إليه يف �لتو�شية 197، نف�ض  �ل�شماين يف عائد�ت �ملخزونات، �مل�شار 

�لإيجار �لتمويلي يف ذلك �ملخزون، ما مل تكن �لعائد�ت يف �شكل م�شتحقات �أو �شكوك قابلة للتد�ول �أو حقوق 

يف تقا�شي �لأمو�ل �ملودعة يف ح�شاب م�رشيف �أو حقوق يف تقا�شي �لعائد�ت �ملتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. 

ُر �لد�ئنني �مل�شمونني �لذين �شجلو� �إ�شعار� ب�شاأن حق  لكّن هذه �لأولوية م�رشوطة باأن يُخِطر �لبائُع �أو �ملوؤجِّ

�شماين يف موجود�ت من نف�ض نوع هذه �لعائد�ت قبل ن�شوء �لعائد�ت هذه.

البديل باء

�إذ� كان حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف موجود�ت ملمو�شة نافذ�ً جتاه �لأطر�ف �لثالثة، 

كان للحق �ل�شماين يف �لعائد�ت، �مل�شار �إليه يف �لتو�شية 197، �أولوية �حلق �ل�شماين غري �لحتيازي، متى 

كان �حلق �ل�شماين يف �لعائد�ت نافذ� جتاه �لأطر�ف �لثالثة على �لنحو �ملن�شو�ض عليه يف �لتو�شية 198. 

وتنطبق هذه �لقاعدة �أي�شا على عائد�ت �ملوجود�ت �مللمو�شة �خلا�شعة حلق �شماين �حتيازي.

�إنفاذ حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي

200- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على ما يلي:

موجود�ت  يف  �لتمويلي  �لإيجار  حق  �أو  بامللكية  �لحتفاظ  حق  �إنفاذ  قو�عد  تتناول  �أن  )�أ( نبغي 

ملمو�شة بعد �لتق�شري، ما يلي:

'1' �لطريقة �لتي ميكن �أن يح�شل بها �لبائع �أو �ملوؤجر على حيازة �ملوجود�ت؛

 '2' ما �إن كان مطلوبا من �لبائع �أو �ملوؤجر �أن يت�رشف يف �ملوجود�ت، و�إذ� كان �لأمر كذلك، فكيف؛

*يجوز للدولة �أن تعتمد �لبديل �ألف من �لتو�شية 199 �إذ� �عتمدت �لبديل �ألف من �لتو�شية 192، �أو �لبديل باء  من �لتو�شية 199 

�إذ� �عتمدت �لبديل باء من �لتو�شية 192.



381 �لف�شل �لتا�شع-  متويل �لحتياز 

'3' ما �إن كان يجوز للبائع �أو �ملوؤجر �أن يحتفظ باأي فائ�ض؛

'4' ما �إن كان للبائع �أو �ملوؤجر حق مطالبة �مل�شرتي �أو �مل�شتاأجر ب�شد�د �أي عجز.

)ب(  �لنظام �ملنطبق على �إنفاذ �حلق �ل�شماين بعد �لتق�شري ينطبق على �إنفاذ حق �لحتفاظ بامللكية 

�أو حق �لإيجار �لتمويلي بعد �لتق�شري، ما مل يتعار�ض ذلك مع �رشورة �حلفاظ على �ت�شاق �لنظام �ملنطبق على 

�لبيع و�لتاأجري.

�لقانون �ملنطبق على حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي

201- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أّن �أحكام تنازع �لقو�نني �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية تنطبق �أي�شا 

على حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي.

حق �لحتفاظ بامللكية �أو حق �لإيجار �لتمويلي يف �إجر�ء�ت �لإع�شار

202- ينبغي �أن ين�ض �لقانون على �أنه يف حالة �إجر�ء�ت �لإع�شار �ملتعلقة باملدين:

البديل األف*

تكون �لأحكام �ملنطبقة على �حلقوق �ل�شمانية منطبقة �أي�شا على حقوق �لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار 

�لتمويلي.

البديل باء

تكون �أحكام قانون �لدولة �مل�شرتعة �ملنطبقة على حقوق ملكية �لأطر�ف �لثالثة منطبقة �أي�شا على حقوق 

�لحتفاظ بامللكية وحقوق �لإيجار �لتمويلي.

*يجوز للدولة �أن تعتمد �لبديل �ألف �أو �لبديل باء من �لتو�شية 202.
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األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- الغر�ض الأ�ضا�ضي من الدليل هو م�ضاعدة الدول يف و�ضع قوانني ع�رصية للمعامالت امل�ضمونة بغية زيادة 

توافر الئتمان امل�ضمون، مما يعزز منو املن�ضاآت التجارية الوطنية ويزيد التبادل التجاري بوجه عام )انظر املقدمة، 

الفقرات 1-14(. ولتحقيق هذا الغر�ض، ينبغي اأن يُي�رّص قانون املعامالت امل�ضمونة الئتمان من املقر�ضني الداخليني 

والأجانب على ال�ضواء وغريهم من مقّدمي الئتمانات. وين�ضب اجلانب الأكرب من اأحكام قانون املعامالت امل�ضمونة 

توجد  التي  الدائنة  الثالثة  والأطراف  املدينة  الثالثة  والأطراف  امل�ضمونني  والدائنني  املانحني  مع  التعامل  على 

جميعها يف الدولة ذاتها. وكما اأنه موجه ملعاجلة اتفاقات ال�ضمان التي ت�ضمل املوجودات املرهونة الكائنة يف الدولة 

ذاتها وقت اإن�ضاء احلق ال�ضماين ويف اأي وقت يليه على ال�ضواء. غري اأن جزءا كبريا من الن�ضاط التجاري الع�رصي 

لي�ض من هذا النوع. لذلك فاإن قانون املعامالت امل�ضمونة، يغطي على نحو متزايد التفاقات املربمة بني اأطراف 

املعّدة  باملوجودات  املتعلقة  التفاقات  اأو  الأطراف،  على هذه  توؤثر  التي  التفاقات  اأو  دولة  من  اأكرث  موجودة يف 

للت�ضدير اأو ال�ضترياد، اأو الكائنة يف اأكرث من دولة، اأو التي تُ�ضتخدم عادة يف اأكرث من دولة. وبناء على ذلك، ل بد 

للدليل، كي يحقق ال�ضمولية، اأن يتناول بال�رصورة طائفة وا�ضعة من امل�ضائل النا�ضئة عن اأنواع خمتلفة من املعامالت 

العابرة للحدود.

2- ويناق�ض هذا الف�ضل قواعد حتديد القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة 

واأولويته على حقوق املُطالبني املناف�ضني واإنفاذه. وهذه القواعد، التي يُ�ضار اإليها بوجه عام بقواعد تنازع القوانني، 

حتّدد اأي�ضا النطاق الإقليمي للقواعد املو�ضوعية املرتاآة يف الدليل )اأي ما اإذا كانت القواعد املو�ضوعية للدولة التي 

ت�ضرتع النظام املرتاأى يف الدليل تنطبق ومتى تنطبق(. فاإذا ا�ضرتعت الدولة، مثال، قواعد القانون املو�ضوعي املرتاآة 

يف الدليل فيما يتعلق باأولوية حق �ضماين، فاإن هذه القواعد لن تنطبق على نزاع على الأولوية نا�ضئ يف الدولة 

امل�ضرتعة اإّل اإذا كانت قاعدة تنازع القوانني ذات ال�ضلة ب�ضاأن م�ضائل الأولوية حتيل اإىل قوانني تلك الدولة. فاإذا 

ت قاعدة تنازع القوانني ذات ال�ضلة على اأن القانون الذي يحكم الأولوية هو قانون دولة اأخرى، فاإن الأولوية  ن�ضّ

د عندئذ وفقا للقانون املو�ضوعي لتلك الدولة الأخرى. واإذا كانت م�ضاألة معرو�ضة  الن�ضبية للمطالبني املناف�ضني حتدَّ

اأخرى يف دولة )"املحكمة"(، فاإن قاعدة تنازع القوانني ذات ال�ضلة تكون القاعدة  اأو �ضلطة  بالفعل على حمكمة 

ال�ضارية يف تلك الدولة. اأما اإذا كان النزاع مل يبداأ بعد، وال�ضوؤل هو ما هي قاعدة تنازع القوانني التي تنطبق لو بداأ 

النـزاع، من اأجل حتديد القانون الواجب التطبيق، فيتعني على املرء اأن ينظر يف قواعد تنازع القوانني ال�ضارية يف 

جميع الدول التي يُرجح اأن يجري فيها اإنفاذ احلق ال�ضماين، ورمبا اأحالت هذه القواعد البّت يف النـزاع اإىل قوانني 

مو�ضوعية خمتلفة متاما حتكم امل�ضاألة املعنية.

3- ول تنطبق قواعد تنازع القوانني املقرتحة يف الدليل اإل اإذا كانت املحكمة موجودة يف دولة ا�ضرتعت القواعد 

التي يو�ضي بها الدليل. ول ميكن اأن تنطبق يف دولة مل ت�ضرتع تلك القواعد. وال�ضبب يف ذلك اأن اأي دولة ل ميكنها 

اأن ت�ضن ت�رصيعا ب�ضاأن قواعد تنازع القوانني التي يجب اأن تطبق يف دولة اأخرى. فمحاكم الدولة الأخرى و�ضائر 

�ضلطاتها تُطّبق قواعد تنازع القوانني اخلا�ضة ببلدها لكي حتدد ما اإذا كانت �ضتطّبق قانونها املو�ضوعي الداخلي 

اأم القانون املو�ضوعي لدولة اأخرى.
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4- وتُعنينِّ قواعد تنازع القوانني الدولة التي ينطبق قانونها املو�ضوعي على حالة ما عن طريق حتديد 

العوامل التي تربط احلالة بتلك الدولة )"عوامل الربط"(. وعوامل الربط الأ�ضا�ضية التي يو�ضي بها 

الدليل هي مكان املوجودات املرهونة ومكان مانح احلق ال�ضماين. ولذلك، عندما يكون عامل الربط هو 

مكان املوجودات، ي�ضبح القانون املنطبق هو قانون الدولة التي بها املوجودات.

5- وبعدما يُن�ضاأ احلق ال�ضماين وي�ضبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة، قد يحدث تغريرُّ يف عامل اأو اأكرث 

من عوامل الربط. فمثال، اإذا كان نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف خمزون موجود يف الدولة 

"األف" حمكوما، يف اإطار قواعد تنازع القوانني للدولة "األف"، بقانون مكان املخزون، فال�ضوؤال املطروح هو 
ماذا يحدث اإذا نُقل لحقا جزء من املخزون اإىل الدولة "باء" )التي تن�ض قواعد تنازع القوانني بها اأي�ضا 

على اأن قانون مكان املوجودات امللمو�ضة هو الذي يحكم نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�ضة 

جتاه الأطراف الثالثة(. ومن النهوج التي ميكن اتباعها هو اأن ي�ضتمر نفاذ احلق ال�ضماين يف الدولة "باء" 

دومنا حاجة اإىل اتخاذ اأي خطوة اإ�ضافية اأخرى يف الدولة "باء". وثمة نهج اآخر هو ا�ضرتاط احل�ضول 

على حق �ضماين جديد مبقت�ضى قوانني الدولة "باء". وهناك نهج ثالث هو احلفاظ على احلق املوجود 

م�ضبقا للدائن امل�ضمون، رهنا با�ضتيفاء اإجراءات ر�ضمية معّينة يف الدولة "باء" يف غ�ضون فرتة زمنية معّينة 

)مثال خالل ثالثني يوما من تاريخ جلب الب�ضائع اإىل الدولة "باء"(. ومبا اأن هذه امل�ضاألة تتعلق بالقانون 

ب�ضاأن  الثالث  الف�ضل  )انظر  الثالث  الف�ضل  يتناولها يف  الدليل  فاإن  القوانني،  بتنازع  ولي�ض  املو�ضوعي 

 نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، الفقرات 117-119 والتو�ضية 45(. ول يتناول هذا الف�ضل 

اإل ق�ضية حتديد الدولة التي ينطبق قانونها على امل�ضاألة.

املنطبقة على  القوانني  تنازع  قواعد  ما جت�ّضد  امل�ضمونة، عادة  للمعامالت  فّعال  نظام  اأي  6- ويف 

جوانب  على  املنطبق  القانون  اأن  يعني  وهذا  امل�ضمونة.  املعامالت  نظام  اأهداف  امل�ضمونة  املعامالت 

امللكية يف احلق ال�ضماين ينبغي اأن يكون �ضهل التحديد. فاليقني هدف رئي�ضي يف و�ضع القواعد التي 

مت�ّض املعامالت امل�ضمونة، على �ضعيدي القانون املو�ضوعي وتنازع القوانني على ال�ضواء. وثمة هدف اآخر 

هو قابلية التنّبوؤ. فكما يو�ّضح املثال الوارد يف الفقرة ال�ضابقة، ينبغي لقواعد تنازع القوانني اأن تقّدم رداً 

على م�ضاألة ما اإذا كان احلق ال�ضماين املكت�ضب مبقت�ضى قوانني الدولة "األف" يظل خا�ضعا لقوانني تلك 

الدولة اأو اأنه يُ�ضبح خا�ضعا لقوانني الدولة "باء" اإذا اأّدى تغرّي لحق يف عامل الربط اإىل اختيار قوانني 

الدولة "باء" لكي تطبق على حق �ضماين من نف�ض النوع. وثمة هدف رئي�ضي ثالث لأي نظام كفء لتنازع 

الدائن  )اأي  التوقعات املعقولة لالأطراف ذات امل�ضلحة  ال�ضلة  القواعد ذات  اأن جت�ّضد  القوانني، وهو 

واملانح واملدين والأطراف الثالثة(. ولبلوغ هذه النتيجة، يجدر اأن يت�ضل عامل الربط الذي ي�ضري اإىل 

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين ات�ضال حقيقيا بالو�ضع الفعلي الذي �ضيحكمه هذا القانون.

7- ومن �ضاأن ا�ضتخدام الدليل )مبا فيه هذا الف�ضل( يف و�ضع قوانني للمعامالت امل�ضمونة اأن ي�ضاعد 

القوانني.  لتنازع  النظم احلالية  القائمة يف  التباين  اأوجه  الناجمة عن  والتكاليف  املخاطر  تقليل  على 

ففي املعاملة امل�ضمونة، يريد الدائن امل�ضمون عادة اأن ي�ضمن العرتاف بحقوقه يف جميع الدول التي 

باملانح  املتعلقة  الإع�ضار  اإجراءات  تُدار فيها  التي  الق�ضائية  الولية  الإنفاذ، مبا فيها  قد يحدث فيها 

من  الواحد  بالنوع  يتعلّق  فيما  القوانني  لتنازع  قواعد خمتلفة  الدول  تلك  لدى  كان  واإذا  ومبوجوداته. 

الدائن لأكرث من نظام واحد ليحظى بحماية كاملة. ومن  اأن ميتثل  يلزم  املوجودات املرهونة، ف�ضوف 

املرجح، بطبيعة احلال، اأن يكون لذلك تاأثري �ضلبي على توافر الئتمان وتكلفته. ومن فوائد مواءمة قواعد 

تنازع القوانني يف الدول املختلفة اأن الدائن ي�ضتطيع اأن يعتمد على قاعدة واحدة لتنازع القوانني )ت�ضفر 
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عن نتيجة واحدة( لتحديد حالة �ضمانته يف جميع تلك الدول. وهذا هو اأحد الأهداف التي حققتها 

 فيما يتعلّق بامل�ضتحقات.
)1(

اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات

للمعامالت  املو�ضوعية  قوانينها  الدول  واءمت جميع  واإن  حتى  القوانني �رصورية  تنازع  8- وقواعد 

امل�ضمونة، اإذ �ضتظل هناك حالت يتعنّي فيها على الأطراف اأن حتّدد الدولة التي �ضتنطبق �رصوطها. 

ت قوانني جميع الدول على اأن احلق ال�ضماين غري احليازي ي�ضبح نافذا جتاه  فعلى �ضبيل املثال، اإذا ن�ضّ

اإ�ضعار يف �ضجل عمومي، ف�ضيتطلب الأمر اأن يعرف املرء يف �ضجل اأي دولة  الأطراف الثالثة بت�ضجيل 

يتعني الت�ضجيل.

9- ويناق�ض هذا الف�ضل، يف الباب األف-2، نطاق قواعد تنازع القوانني وقواعد تنازع القوانني ب�ضاأن 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته ب�ضكل عام، يف الباب األف-3. وي�ضتعر�ض 

الباب األف-4 القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة ونفاذه جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويته، يف حني يتناول الباب األف-5 القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات 

غري امللمو�ضة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته، ويناق�ض الباب األف-6 القانون املنطبق على اإن�ضاء 

احلق ال�ضماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. ويتناول الف�ضل بعد ذلك، يف الباب 

األف-8،  الباب  ال�ضماين، ويف  املنطبق على حقوق الطرفني والتزاماتهما يف التفاق  القانون  األف-7، 

القانون املنطبق على حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها. اأما الباب األف-9 فيورد تعليقا على 

األف من هذا  الباب  الأخرية من  الثالثة  الأق�ضام  وتتناول  ال�ضماين.  اإنفاذ احلق  املنطبق على  القانون 

الف�ضل قواعد حتديد املكان والوقت املالئم لذلك )الباب األف-10(، وال�ضيا�ضة العامة والقواعد امللزمة 

دوليا )الباب األف-11(، واأثر بدء اإجراءات الإع�ضار فيما يتعلق بالقانون املنطبق على احلق ال�ضماين 

)الباب األف-12(. ويتناول الباب باء قواعد خا�ضة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة 

الوحدات. ويُختتم الف�ضل، يف الباب جيم، مبجموعة من التو�ضيات.

2-  نطاق قواعد تنازع القوانني

10- ل يُعرنِّف هذا الف�ضل احلقوق ال�ضمانية التي �ضتنطبق عليها قواعد تنازع القوانني. وعادة ما 

امل�ضمونة  املعامالت  لقانون  القوانني جم�ّضدا  تنازع  لأغرا�ض  باأنه حق �ضماين  ما  تو�ضيف حق  يكون 

يتطلب  حيثما  قانونها  اأخرى  �ضلطة  اأو  املحكمة  �ضت�ضتخدم  املبداأ،  حيث  ومن  الدولة.  يف  املو�ضوعي 

الأمر منها تو�ضيف م�ضاألة ما لغر�ض اختيار القاعدة املنا�ضبة من قواعد تنازع القوانني. بيد اأن ثمة 

اأن تنطبق  اإذا كان ينبغي لقواعد تنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف دولة ما  ت�ضاوؤل عما 

املعامالت  نظام  ي�ضملها  مل  واإن  حتى  ال�ضمانية،  للحقوق  وظيفيا  اأخرى مماثلة  معامالت  على  اأي�ضا 

التمويلي  والإيجار  امللكية  بحق  الحتفاظ  مع  البيع  ترتيبات  )مثل  الدولة  لتلك  املو�ضوعي  امل�ضمونة 

تلك  على  ما  لدولة  املو�ضوعي  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  انطباق  وعدم  املماثلة(.  املعامالت  و�ضائر 

املعامالت الأخرى، ينبغي األ مينع الدولة من اأن تُخ�ضع تلك املعامالت لقواعد تنازع القوانني املنطبقة 

على احلقوق ال�ضمانية. ويو�ضي الدليل بهذا النهج للدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي اإزاء متويل 

الحتياز )انظر التو�ضية 201(.

11- وتَعر�ض م�ضاألة مماثلة يف �ضياق عمليات نقل معّينة ل جُترى لأغرا�ض �ضمانية، يُ�ضت�ضوب فيها 

انطباق قانون واحد على الإن�ضاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة واأولوية النقل وعلى احلق ال�ضماين يف 

التي  امل�ضتحقات،  املتحدة لإحالة  الأمم  اتفاقية  املوجودات. ويوجد مثال على ذلك يف  النوع من  هذا 

انظر املقدمة، احلا�ضية 7.
 )1(
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عمليات  على  القوانني،  بتنازع  اخلا�ضة  بقواعدها  اأو  املو�ضوعية  بقواعدها  يتعلق  فيما  �ضواء  تنطبق، 

النقل التام للم�ضتحقات اإىل جانب احلقوق ال�ضمانية يف امل�ضتحقات )انظر الفقرة )اأ( من املادة 2 من 

واحد  قانون  اإىل  الإ�ضارة  ال�ضيا�ضاتي مدفوع على وجه اخل�ضو�ض ب�رصورة  الختيار  التفاقية(. وهذا 

منفرد لتقرير الأولوية بني مطالبني متناف�ضني لهم حقوق يف نف�ض امل�ضتحقات. ويو�ضي الدليل بال�ضيا�ضة 

نزاع  ن�ضوء  اأحيانا( يف حالة  ي�ضتحيل  �ضي�ضعب )بل وقد  التو�ضية 208(. ومن غري ذلك،  )انظر  ذاتها 

ب�ضاأن الأولوية على م�ضتحق ما بني م�ضرٍتٍ لذلك امل�ضتحق ودائن لـه حق �ضماين يف امل�ضتحق ذاته تقرير 

من ي�ضتحق الأولوية اإذا كانت اأولوية امل�ضرتي حمكومة بقانون الدولة "األف" لكن اأولوية الدائن امل�ضمون 

حمكومة بقانون الدولة "باء".

القوانني،  تنازع  قواعد  ت�ضملها  التي  املعامالت  اأنواع  ب�ضاأن  الدولة  تتخذه  الذي  القرار  كان  12- واأّيا 

فاإن نطاق القواعد املتعلقة باإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته �ضينح�رص يف 

اجلوانب املتعلقة بامللكية من املعامالت ذات ال�ضلة. وهكذا، فاإن القاعدة املتعلقة بالقانون املنطبق على 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين ل حتّدد اإل القانون الذي يحكم ال�رصوط التي يلزم ا�ضتيفاوؤها لإن�ضاء حق ملكية يف 

املوجودات املرهونة. ول تنطبق تلك القاعدة على اللتزامات ال�ضخ�ضية للطرفني مبقت�ضى العقد املربم 

بينهما. ففي معظم الدول، تخ�ضع اللتزامات التعاقدية ال�رصفة النا�ضئة عن املعامالت التجارية عموما 

للقانون الذي اختاره الطرفان يف اتفاقهما ال�ضماين اأو تخ�ضع، اإن مل يختارا قانونا، للقانون الذي يحكم 

اتفاق ال�ضمان ح�ضبما حتدده قواعد تنازع القوانني للدولة ذات ال�ضلة )مثال التفاقية املعنية بالقانون 

املنطبق على اللتزامات التعاقدية املربمة يف روما عام 1980، "اتفاقية روما" فيما يلي(. ويو�ضي الدليل 

باتباع النهج ذاته ب�ضاأن القانون املنطبق على تقرير حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما املتبادلة 

فيما يتعلق باحلق ال�ضماين )انظر التو�ضية 216(.

13- ويرتتب على العرتاف با�ضتقاللية الطرفني فيما يتعلق بالتزاماتهما ال�ضخ�ضية اأن تخرج من نطاق 

حرية التعاقد قواعد تنازع القوانني املنطبقة على جوانب امللكية يف املعامالت امل�ضمونة. وعلى �ضبيل 

املثال، ل يُ�ضمح عادة للمانح والدائن امل�ضمون باأن يختارا القانون املنطبق على الأولوية، لأن ذلك قد 

ل يوؤّثر يف حقوق الأطراف الثالثة فح�ضب، بل ميكن اأن ينتج عنه اأي�ضا تنازع على الأولوية بني حّقني 

�ضمانيني متناف�ضني يخ�ضعان لقانونني خمتلفني مما يف�ضي اإىل نتيجتني متعار�ضتني.

14- وتن�ض قواعد تنازع القوانني يف العديد من الدول حاليا على اأن الإ�ضارة اإىل قانون دولة اأخرى 

بخالف  الدولة  تلك  يف  التطبيق  الواجب  القانون  تعني  اإمنا  ما  م�ضاألة  يحكم  الذي  القانون  باعتباره 

قواعدها املتعلقة بتنازع القوانني. ويُ�ضتبعد مبداأ الإحالة اإىل قواعد اأخرى لتنازع القوانني )الذي يت�ضمن 

الإحالة  لأن  وكذلك  التنبوؤ،  لقابلية  توّخيا  القوانني(،  بتنازع  اخلا�ضة  قواعده  مبقت�ضاه  الدولة  قانون 

اإىل قواعد اأخرى رمبا توؤدي اإىل نتائج مناق�ضة لتوقعات الطرفني. ويو�ضي الدليل بالنهج ذاته )انظر 

التو�ضية 221(.

 3- قواعد تنازع القوانني فيما يتعلق باإن�ضاء احلق ال�ضماين 

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

15- عادة ما ي�ضتلزم حتديد نطاق احلقوق التي يخّولها احلق ال�ضماين حتليال ثالثي اخلطوات على 

النحو التايل:

)اأ( امل�ضاألة الأوىل هي ما اإذا كان احلق ال�ضماين قد اأن�ضئ )لالطالع على امل�ضائل التي ي�ضملها 

مفهوم الإن�ضاء، انظر الف�ضل الثاين(؛
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)ب(  امل�ضاألة الثانية هي ما اإذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة )لالطالع على 

امل�ضائل التي ي�ضملها مفهوم النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، انظر الف�ضلني الثالث والرابع(؛

)ج( امل�ضاألة الثالثة هي حتديد ترتيب اأولوية حق الدائن امل�ضمون يف مقابل حق مطالب مناف�ض، 

مثل دائن اآخر اأو ممثل اإع�ضار املانح )لالطالع على امل�ضائل التي ي�ضملها مفهوم الأولوية، انظر الف�ضل 

اخلام�ض(.

16- ولي�ض للحق ال�ضماين، دون �ضك، قيمة عملية تذكر اإذا تعّذر اإنفاذه بفعالية. ولكن م�ضاألة الإنفاذ ل 

تتعلق مبدى ما للدائن امل�ضمون من حقوق يف املوجودات املرهونة، و�ضتُناَق�ض قواعد تنازع القوانني ب�ضاأن 

الإنفاذ يف باب اآخر من هذا الف�ضل )انظر الفقرات 64-72 اأدناه(.

العديد  اأعاله(. ففي  الفقرة 15  اآنفا )انظر  امل�ضائل الثالث املذكورة  17- ول متينِّز جميع الدول بني 

من الدول، ي�ضبح احلق ال�ضماين )اأو غريه من حقوق امللكية الأخرى( حال ن�ضوئه نافذا نفاذا، بحكم 

اإ�ضايف. ويف تلك الدول، تنطبق على ن�ضوء احلق  اإجراء  اأي  تعريفه، جتاه جميع الأطراف دون اتخاذ 

الثالثة. وباملثل،  القوانني املنطبقة على نفاذه جتاه الأطراف  تنازع  القاعدة من قواعد  ال�ضماين ذات 

ميكن حتليل الأولوية كم�ضاألة من م�ضائل النفاذ. ولكن حتى الدول، التي متّيز بو�ضوح بني النفاذ فيما 

بني الطرفني )الإن�ضاء( والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، ل ت�ضع دائما قاعدة منف�ضلة من قواعد 

تنازع القوانني لكل م�ضاألة من تلك امل�ضائل؛ لذلك فقد تنطبق قاعدة واحدة من قواعد تنازع القوانني 

على كل م�ضاألة من امل�ضائل الثالث مما يف�ضي اإىل انطباق القانون املو�ضوعي للدولة نف�ضها على جميع 

هذه امل�ضائل.

18- وبناء على ذلك، فاإن ال�ضوؤال الرئي�ضي هو ما اإذا كان ينبغي اأن تنطبق قاعدة وحيدة من قواعد 

تنازع القوانني على جميع امل�ضائل الثالث. وحتّبذ العتبارات ال�ضيا�ضاتية، مثل الب�ضاطة واليقني، تطبيق 

قاعدة وحيدة. وكما ُذكر اأعاله فاإن التمييز بني هذه امل�ضائل ل يجري اأو ل يُفهم دائما على النحو ذاته 

يف جميع الدول، مما يثري احتمال اأن يوؤّدي و�ضع قواعد خمتلفة لتنازع القوانني ب�ضاأن هذه امل�ضائل اإىل 

تعقيد التحليل اأو انعدام اليقني. ولكن اختيار قانون خمتلف مل�ضائل الأولوية يف حالت معّينة من �ضاأنه اأن 

يراعي ب�ضكل اأف�ضل م�ضالح الأطراف الثالثة، مثل الأ�ضخا�ض احلائزين ل�ضمان قانوين اأو الدائن بحكم 

الق�ضاء اأو ممثل الإع�ضار.

19- وثمة ت�ضاوؤل مهم اآخر عما اإذا كان ينبغي، فيما يتعلق باأية م�ضاألة تَعر�ض يف هذا ال�ضاأن )اأي الإن�ضاء 

اأو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة اأو الأولوية(، اأن تكون قاعدة تنازع القوانني ذات ال�ضلة واحدة ب�ضاأن 

املوجودات امللمو�ضة وغري امللمو�ضة. ومن �ضاأن رد بالإيجاب على هذا ال�ضوؤال اأن يحّبذ اإما وجود قاعدة 

ت�ضتند اإىل قانون مكان املوجودات املرهونة )قانون موقع املال اأو قانون الدولة املوجود بها ال�ضيء حمل 

التنازع( اأو قاعدة ت�ضتند اإىل قانون مقر املانح.

20- ويف حالة امل�ضتحقات، من �ضاأن اتباع نهج ي�ضتند اإىل قانون موقع املال األ يتم�ضى مع اتفاقية الأمم 

املحيل(.  يقع فيها مقر  التي  الدولة  اإىل قانون  املادة 22 منها  ت�ضري  )التي  امل�ضتحقات  املتحدة لإحالة 

وعالوة على ذلك، ومبا اأن املوجودات غري امللمو�ضة غري قابلة للحيازة املادية، فاإن اعتماد قانون موقع 

قانونية  وافرتا�ضات  خا�ضة  قواعد  و�ضع  ي�ضتدعي  قد  املنطبقة  القوانني  تنازع  قاعدة  باعتباره  املال 

لتحديد املكان الفعلي لأنواع خمتلفة من املوجودات غري امللمو�ضة. ولهذا ال�ضبب، ل يعترب الدليل مكان 

املوجودات عامل الربط املنا�ضب فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�ضة ويحّبذ اتباع نهج ي�ضتند عموما اإىل 

قانون مقر املانح )انظر التو�ضية 208(.
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يقت�ضي  امل�ضتحقات  لإحالة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  مع  الت�ضاق  توّخي  فاإن  ذلك،  اإىل  21- وبالإ�ضافة 

حتديد مقر املانح بنف�ض الطريقة الواردة يف التفاقية )انظر التو�ضية 219(. ومبقت�ضى التفاقية، فمقر 

املانح هو مكان عمله، اأو اإذا كان للمانح اأماكن عمل يف اأكرث من دولة، فاملقر هو املكان الذي يزاول منه 

املانح الإدارة املركزية. واإذا مل يكن للمانح مكان عمل، ي�ضار عندئذ اإىل حمل اإقامته املعتاد )انظر الفقرة 

الفرعية )ح( من املادة 5 من التفاقية(. وقد اعتمدت التفاقية هذا التعريف بالأ�ضا�ض لأن ذلك املكان 

اعترُب املكان احلقيقي للمانح وهو يف�ضي كذلك اإىل قانون الدولة التي من املرّجح اأكرث اأن تبداأ فيها 

مثال،  انظر،  الرئي�ضية  الإجراءات  يتعلق مبعنى  )فيما  باملانح  يتعلق  فيما  الرئي�ضية  الإع�ضار  اإجراءات 

الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 والفقرة 3 من املادة 16 من قانون الأون�ضيرتال النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار 

عرب احلدود(.

22- وكذلك قد تدعم اعتبارات الب�ضاطة واليقني اعتماد قاعدة واحدة من قواعد تنازع القوانني )مثل 

قانون مقر املانح(، ل فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�ضة فح�ضب، واإمنا اأي�ضا فيما يتعلق باملوجودات 

امللمو�ضة، وبخا�ضة اإذا كان القانون نف�ضه يجب اأن يطبق على اإن�ضاء حق �ضماين ونفاذه جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويته. ووفقا لهذا النهج، يكفي ال�ضتق�ضاء مرة واحدة للتاأّكد من نطاق احلقوق ال�ضمانية 

الراهنة جلميع موجودات املانح. ول تكون هناك حاجة اأي�ضا اإىل اإر�ضادات يف حال تغرّي مكان املوجودات 

املرهونة، اأو اإىل التمييز بني القانون املنطبق على احلقوق احليازية والقانون املنطبق على احلقوق غري 

احليازية )واإىل حتديد القانون الذي ي�ضود يف حال تنازع حق �ضماين حيازي حمكوم بقانون الدولة "األف" 

مع حق �ضماين غري حيازي يف املوجودات نف�ضها حمكوم بقانون الدولة "باء"(.

ال�ضمانية  باحلقوق  كافيا  ارتباطا  مرتبط  املانح  مقر  قانون  اأن  تعترب  الدول  كل  لي�ضت  23- ولكن 

يف املوجودات امللمو�ضة، على الأقل فيما يتعلق باملوجودات "غري املنقولة" )اأو حتى يف بع�ض الفئات 

اأو  م�رصفية  ح�ضابات  يف  املودعة  الأموال  تقا�ضي  يف  احلقوق  مثل  امللمو�ضة،  غري  املوجودات  من 

حقوق امللكية الفكرية(. وف�ضال عن ذلك، فمن �ضاأن اعتماد قانون مقر املانح اأن يف�ضي، يف الكثري 

من احلالت، اإىل اعتماد قانون واحد يحكم املعاملة امل�ضمونة وقانون اآخر يحكم اإحالة امللكية يف 

املوجودات ذاتها. ولجتناب هذه النتيجة، يلزم اأن تعتمد الدول قانون مقر املانح فيما يتعلق بجميع 

حالت نقل امللكية.

24- ويُ�ضاف اإىل ذلك اأن من املقبول عامليا تقريبا اأن يكون احلق ال�ضماين احليازي حمكوما بقانون 

املكان املحتفظ فيه باملوجودات. ومن ثم، فاإن اعتماد قانون مقر املانح فيما يتعلق باحلقوق احليازية 

�ضيتعار�ض مع التوّقعات املعقولة للدائنني امل�ضمونني. وبناء على ذلك، وحتى اإذا كان املراد اأن ي�ضبح 

قانون مقر املانح هو القاعدة العامة، ف�ضيلزم ا�ضتثناء احلقوق ال�ضمانية احليازية من تلك القاعدة.

25- ونظرا اإىل جميع هذه الأ�ضباب، يو�ضي الدليل بقاعدتني عامتني من قواعد تنازع القوانني ب�ضاأن 

القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته على النحو التايل:

)اأ( فيما يتعلق باملوجودات امللمو�ضة، يكون القانون املنطبق هو قانون مكان املوجودات )انظر 

التو�ضية 203(؛

)انظر  املانح  قانون مقر  املنطبق هو  القانون  يكون  امللمو�ضة،  باملوجودات غري  يتعلق  )ب( فيما 

التو�ضية 208(.

26- ومبا اأن قواعد تنازع القوانني �ضتكون خمتلفة على العموم تبعا لكون املوجودات ملمو�ضة اأو غري 

ملمو�ضة، فاإن ال�ضوؤال يُثار ب�ضاأن ماهّية القاعدة املنا�ضبة من قواعد تنازع القوانني يف حالة املوجودات 

غري امللمو�ضة القابلة للخ�ضوع حلق �ضماين حيازي. ويف هذا ال�ضدد، تُعامل معظم الدول فئات معّينة من 
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احلقوق املمثَّلة يف م�ضتندات ما )مثل ال�ضكوك القابلة للتداول( معاملة املوجودات امللمو�ضة، وهي بذلك 

تعرتف باأن احلق ال�ضماين احليازي ميكن اأن ين�ضاأ يف هذه املوجودات بت�ضليم امل�ضتند اإىل الدائن. ويعاِمل 

الدليل هذه الأنواع من املوجودات غري امللمو�ضة بو�ضفها موجودات ملمو�ضة، ومن ثم، تنطبق بوجه عام 

قاعدة تنازع القوانني فيما يتعلق باملوجودات امللمو�ضة على هذه املوجودات غري امللمو�ضة. وهكذا، ففي 

حالة �ضك قابل للتداول، يحكم قانون الدولة التي يُحتفظ فيها بال�ضك اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف ال�ضك 

القابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته )انظر التو�ضية 203(.

27- وثمة م�ضاألة م�ضابهة تن�ضاأ عندما تكون املوجودات امللمو�ضة متمّثلة يف م�ضتند ملكية قابل للتداول 

معاملة  للتداول  القابل  امللكية  م�ضتند  اأي�ضا  يُعاَمل  اأن  املقبولة عموما  الأمور  ومن  �ضحن(.  �ضند  )مثل 

ال�ضماين حمكوما  يكون احلق  وعندئذ،  يخ�ضع حلق �ضماين حيازي.  اأن  امللمو�ضة، وميكن  املوجودات 

بقانون مكان امل�ضتند، ل مكان املوجودات امللمو�ضة الفعلية امل�ضمولة به. غري اأن ال�ضوؤال املطروح هنا هو 

حول القانون الذي �ضيطبق حلل تنازع على الأولوية بني دائن ذي حق �ضماين يف م�ضتند امللكية ودائن 

اآخر يُحتمل اأن يكون املدين قد منحه حقا �ضمانيا غري حيازي يف املوجودات امللمو�ضة ذاتها، اإذا مل يكن 

امل�ضتند واملوجودات امللمو�ضة حمتفظا بهما يف الدولة نف�ضها. ويف هذه احلالة، ينبغي اأن تعطي قواعد 

احلل  هذا  اأن  اأ�ضا�ض  على  امل�ضتند،  يف  ال�ضماين  احلق  يحكم  الذي  للقانون  الأ�ضبقية  القوانني  تنازع 

�ضيج�ّضد بطريقة اأف�ضل التوّقعات امل�رصوعة لالأطراف ذات امل�ضلحة )انظر التو�ضية 206(. وتتفق هذه 

النتيجة اأي�ضا مع قواعد القانون املو�ضوعي التي يقرتحها الدليل ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف م�ضتند 

قابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته )انظر التو�ضيات 28 و52 و108(.

 4- القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�ضة 

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

28- ل ت�رصي العتبارات ال�ضيا�ضاتية التي حتّبذ القواعد العامة لتنازع القوانني الواردة اأعاله بال�رصورة 

يف جميع الظروف، وقد تنطبق قواعد اأخرى على بع�ض الأنواع املحددة من املوجودات التي ل يُ�ضّكل فيها 

مكان املوجودات اأو مقر املانح عامل الربط الأن�ضب. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، وحر�ضا على الكفاءة، تنطبق 

قواعد بديلة على املوجودات العابرة واملوجودات املراد ت�ضديرها. ولي�ض الغر�ض من هذه املوجودات اأن 

تظل يف مكانها الأويل، وقد تعرب حدود عدة دول قبل اأن ت�ضل اإىل مق�ضدها النهائي. وتو�ّضح الفقرات 

التالية القاعدتني العامتني لتنازع القوانني امل�ضار اإليهما اأعاله وا�ضتثناءاتهما.

 )اأ(  القاعدة العامة: قانون مكان املوجودات املرهونة 

)قانون موقع املال اأو قانون البلد املوجود به ال�ضيء حمل التنازع(

29- يخ�ضع اإن�ضاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�ضة ونفاذه جتاه اأطراف ثالثة واأولويته بوجه عام، كما 

اأ�ضري اإىل ذلك اأعاله، لقانون الدولة التي توجد بها املوجودات املرهونة )انظر التو�ضية 203(. ويتعلّق 

مثال من الأمثلة املتكّررة لنطباق هذه القاعدة باحلقوق ال�ضمانية يف املخزون، فاإذا كان املانح ميلك 

خمزوناً يف دولة تطبق هذه القاعدة )الدولة "األف"(، فاإن قانون تلك الدولة يحكم تلك امل�ضائل. وتعني 

القاعدة كذلك اأنه، اإذا كان املانح ميلك اأي�ضا خمزوناً اآخر يف دولة اأخرى )الدولة "باء"(، ف�ضيلزم الوفاء 
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ب�رصوط الدولة "باء" ذات ال�ضلة لكي تعرتف حماكم الدولة "األف" باأن املخزون املوجود يف الدولة "باء" 

يخ�ضع حلقوق الدائن امل�ضمون.

ال�ضمانية  احلقوق  بني  امللمو�ضة  باملوجودات  املتعلقة  القوانني  لتنازع  العامة  القاعدة  مُتّيز  30- ول 

احليازية واحلقوق ال�ضمانية غري احليازية. وبناء على ذلك، فاإن قانون مكان املوجودات هو الذي ينطبق 

اآنفا  نوق�ض  مل تكن يف حوزته. ومثلما  اأم  امل�ضمون  الدائن  املوجودات يف حوزة  �ضواء كانت  بوجه عام، 

)انظر الفقرتني 26 و27 اأعاله(، يت�ضل ذلك بوجه خا�ض باملوجودات غري امللمو�ضة التي تُعاَمل معاملة 

املوجودات امللمو�ضة، مثل ال�ضكوك القابلة للتداول وامل�ضتندات القابلة للتداول. فقانون مكان ال�ضك اأو 

امل�ضتند القابل للتداول، على �ضبيل املثال، يحكم م�ضائل الأولوية حتى واإن كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة بو�ضائل اأخرى غري احليازة.

جتاه  ونفاذه  ت�ضديرها  املراد  اأو  العابرة  املوجودات  يف  �ضماين  حق  لإن�ضاء  اإ�ضافية   )ب(  قاعدة 

الأطراف الثالثة

مكان  قانون  انطباق  يوؤدي  ت�ضديرها،  املراد  املوجودات  اأو  العابرة  باملوجودات  يتعلق  31- فيما 

املوجودات اإىل انطباق قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات وقتما تن�ضاأ م�ضاألة ما. ومن نتائج هذه 

القاعدة اأنه يلزم على الدائنني امل�ضمونني ر�ضد املوجودات والوفاء ب�رصوط كل دولة قد توجد فيها 

املوجودات ل�ضمان متتعهم دون انقطاع بحق �ضماين نافذ. ومن النهوج الكفيلة بتجّنب ذلك العبء 

اأن تعرتف دولة املق�ضد النهائي وكل دولة و�ضيطة بنفاذ احلق ال�ضماين الذي ن�ضاأ واأ�ضبح نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املكان الأويل. و�ضيج�ّضد هذا النهج توقعات الأطراف يف املكان الأويل 

قانون  ل�رصوط  وفقا  للمانح  ائتمانا  قّدمت  التي  الأطراف  توقعات  مع  يتناق�ض  ولكنه  للموجودات، 

مق�ضد املوجودات النهائي.

نافذا  واأ�ضبح  ن�ضاأ  الذي  ال�ضماين  باحلق  النهائي  املق�ضد  دولة  تعرتف  اأن  الأخرى  النهوج  32- ومن 

جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون مكان املوجودات الأويل لفرتة زمنية حمدودة مبا يتيح للطرفني 

يف املكان الأول مهلة للوفاء ب�رصوط نفاذ قانون دولة املق�ضد النهائي جتاه الأطراف الثالثة للمحافظة 

على النفاذ املكت�ضب اأ�ضال يف املكان الأويل. ومن �ضاأن هذا النهج اأن يوازن م�ضالح الأطراف يف الوليات 

الق�ضائية املختلفة )وهذا ما يوؤيده الدليل يف واقع الأمر فيما يتعلق مبعظم اأنواع املوجودات امللمو�ضة، 

انظر التو�ضيتني 45 و203(.

33- وثمة نهج اإ�ضايف يتمثل يف ترك الدائن امل�ضمون يختار بني اإن�ضاء حقه ال�ضماين وجعله نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون دولة املكان الأويل للموجودات اأو مبقت�ضى قانون دولة املكان النهائي 

اإىل هذا املكان خالل مدة زمنية حمددة  اأن ت�ضل املوجودات، يف احلالة الأخرية،  للموجودات �رصيطة 

)انظر التو�ضية 207(. وقد ميّكن هذا النهج الدائن امل�ضمون الواثق من اأن املوجودات �ضت�ضل اإىل مكان 

مق�ضدها املُراد من اأن يعتمد على قانون ذلك املكان لإن�ضاء حقه ال�ضماين وجعله نافذا جتاه الأطراف 

اأن  املحتمل  من  يكون  اخليار عندما  ذلك  تن�ض على  قاعدة  و�ضع  ب�ضورة خا�ضة  املفيد  ومن  الثالثة. 

تعرب املوجودات دولً اأخرى عبورا �رصيعا واأن ت�ضل اإىل مق�ضدها النهائي خالل فرتة زمنية ق�ضرية بعد 

ال�ضحن. فاإن مل يكن واثقا، ف�ضي�ضبح عليه، متى اأُن�ضئ احلق ال�ضماين اأثناء وجود املوجودات يف مكانها 

الأويل، اأن يفي بال�رصوط اخلا�ضة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ملكان املوقع الأويل ولكل دولة قد تعربها 
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املوجودات وملكان املق�ضد النهائي، لكي يبقى احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة. ويف جميع 

الأحوال، تكون الأولوية دائما رهنا بقانون مكان املوجودات وقتما ين�ضاأ نزاع ب�ضاأن الأولوية.

 )ج(  قاعدة خا�ضة لنفاذ احلق ال�ضماين يف ال�ضكوك القابلة للتداول 

جتاه الأطراف الثالثة

34- من املقبول عموما، كما ورد �ضابقا، اأن يحكم قانون الدولة التي يوجد فيها �ضك قابل للتداول 

الثالثة واأولويته  اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف ال�ضك ونفاذ هذا احلق جتاه الأطراف  )قانون موقع املال( 

)انظر التو�ضية 203(. ولكن ميكن كذلك يف بع�ض الدول اأن ي�ضبح احلق ال�ضماين يف ال�ضكوك القابلة 

للتداول نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�ضجيل يف املكان الذي يوجد فيه املانح. ويف هذه احلالة، من 

املنطقي ال�ضتناد اإىل قانون دولة مقر املانح لتقرير ما اإذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتقق 

بالت�ضجيل )انظر التو�ضية 211(. واجلدير بالذكر اأن هذا اخليار مق�ضور على النفاذ جتاه الأطراف 

الثالثة. ويحكم قانون املكان الفعلي لل�ضك القابل للتداول دائما اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف ال�ضك واأولويته.

 )د(  ا�ضتثناءات لقانون موقع املال فيما يتعلق باملوجودات املنقولة واملوجودات امللمو�ضة اخلا�ضعة

لنظام ت�ضجيل متخ�ض�ض

35- عادة ما تخ�ضع القاعدة العامة لتنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�ضة 

لبع�ض ال�ضتثناءات حيثما مل ي�ضكل مكان املوجودات عامل الربط املنا�ضب )مثل املوجودات التي تُ�ضتعمل 

عادة يف عدة دول( اأو مل يتنا�ضب مع توقعات الطرفني املعقولة )مثال املوجودات التي يجب ت�ضجيل ملكيتها 

يف �ضجالت خا�ضة(.

'1' املوجودات املنقولة

هي  ال�ضيارات،  اأو  الآلت  احلالت  بع�ض  يف  اأو  ال�ضفن  اأو  الطائرات  مثل  املنقولة،  36- املوجودات 

موجودات تعرب يف �ضياق العمل املعتاد حدود الدول. وقد ي�ضطر املانح الذي ي�ضطلع مب�ضاريع اإن�ضائية 

يف عدة دول، على �ضبيل املثال، اإىل اإن�ضاء حقوق �ضمانية يف الآلت التي تُنقل على نحو دوري من دولة 

اإىل اأخرى لأغرا�ض ذلك العمل؛ اأو قد يحتاج املانح الذي يُ�ضغل �رصكة نقل اإىل اإن�ضاء حقوق �ضمانية يف 

ال�ضيارات امل�ضتخدمة يف النقل )رغم اأن ال�ضيارات قد ل تعرب عادة احلدود الوطنية يف الدول اجُلزرية(. 

وقد ي�ضتدعي تطبيق القاعدة العامة لتنازع القوانني فيما يتعلق باملوجودات امللمو�ضة على موجودات 

منقولة )اأي قانون موقع املال( اأن يتحقق الدائن امل�ضمون من املكان احلقيقي لكل اآلة اأو لكل �ضيارة وقت 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين. ولكي يكفل الدائن امل�ضمون ا�ضتمرار نفاذ حقه ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، 

قد يلزم اأي�ضا اأن ي�ضتعلم عن �رصوط جميع الدول التي يُحتمل اأن يوجد بها اأي من هذه املوجودات يف اأي 

وقت من الأوقات واأن يفي بال�رصوط ذات ال�ضلة التي ت�ضعها كل هذه الدول. وعالوة على ذلك، قد يتعّذر 

حتديد الدولة التي ميكن اأن تكون بها املوجودات ذات ال�ضلة وقتما ين�ضاأ يف امل�ضتقبل تنازع على الأولوية، 

وبالتايل يتعّذر حتديد النظام الواجب تطبيقه لت�ضوية ذلك التنازع. ولتجّنب هذه امل�ضاكل وما ينجم عنها 

من التكاليف وال�ضكوك، يخ�ضع يف بع�ض الدول اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة من النوع 

الذي يُ�ضتخدم عادة يف اأكرث من دولة واحدة، ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته لقانون الدولة التي 
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يقع فيها مقر املانح )با�ضتثناء احلالت التي تكون فيها ملكية املوجودات من ذلك النوع خا�ضعة للت�ضجيل 

يف �ضجل خا�ض ي�ضمح كذلك بت�ضجيل احلقوق ال�ضمانية، انظر الفقرتني 37 و38 اأدناه(، ويو�ضي الدليل 

بهذا النهج )انظر التو�ضية 204(.

'2'  املوجودات امللمو�ضة التي تخ�ضع احلقوق فيها لت�ضجيل متخ�ض�ض اأو للتاأ�ضري ب�ضاأنها على 

�ضهادة ملكية

�ضة اأو تُثبت  ل ملكية بع�ض فئات املوجودات امللمو�ضة يف بع�ض الأحيان يف �ضجالت متخ�ضّ 37- تُ�ضجَّ

ب�ضهادة ملكية، وهو ما ينطبق بوجه عام على الطائرات وال�ضفن، وكذلك على ال�ضيارات يف بع�ض الدول. 

وطاملا كان ال�ضجل الذي ت�ضجل فيه اأو نظام التاأ�ضري ي�ضمح كذلك بت�ضجيل احلقوق ال�ضمانية اأو التاأ�ضري 

اأو يُ�ضدر �ضند امللكية حتت �ضلطتها  ب�ضاأنها، ميكن الإ�ضارة اإىل قانون الدولة التي يُدار ال�ضجل املعني 

لتحديد القانون الذي يحكم اإن�ضاء حق �ضماين يف موجودات تخ�ضع احلقوق فيها للت�ضجيل يف مثل هذا 

�ض اأو تخ�ضع للتاأ�ضري ب�ضاأنها يف �ضهادة ملكية، ويحكم نفاذ هذا احلق جتاه الأطراف  ال�ضجل املتخ�ضّ

الثالثة واأولويته. ومن �ضاأن اإجراء بحث يف ال�ضجل اأو فح�ض �ضند امللكية اأن يك�ضف عن كل من حقوق 

امللكية واحلقوق ال�ضمانية فيما يتعلق بهذه املوجودات. وقد ت�ضتند هذه القاعدة اإىل القانون الوطني 

)انظر التو�ضية 205(، اأو اإىل التفاقيات الدولية، التي لها الأ�ضبقية )مثل اتفاقية ال�ضمانات الدولية 

على املعّدات املنقولة والربوتوكولت ذات ال�ضلة امللحقة بها(.

38- بيد اأنه لكي تُطبق القاعدة بكفاءة يتعني اأن تكون املوجودات من نوع يُعرف عنه عموما اأن احلقوق 

يف املوجودات فيه تخ�ضع للت�ضجيل يف نظام ت�ضجيل متخ�ض�ض اأو نظام �ضهادات ملكية ي�ضُهل حتديد 

موقعه؛ واإل ف�ضيتعني على املقر�ض املحتمل التحري عن القانون املو�ضوعي املعتمد يف كل الدول التي 

يحتمل اأن املوجودات كانت بها يف ال�ضابق ملعرفة ما اإذا كان بها نظام ت�ضجيل متخ�ض�ض اأو نظام �ضهادات 

ل  ملكية من هذا القبيل. وعالوة على ذلك، ل ينبغي اأن تنطبق القاعدة على موجودات ميكن اأن تُ�ضجَّ

احلقوق فيها يف �ضجالت متخ�ض�ضة اأو نظم �ضهادات ملكية يف اأكرث من دولة واحدة؛ اإذ ل تقّدم القاعدة 

يف تلك احلالة اأي اإر�ضادات ب�ضاأن القانون املنطبق على النـزاع. ولهذه الأ�ضباب، قد تف�ضل بع�ض الدول 

عدم الأخذ بهذه القاعدة يف احلالت التي ل تخ�ضع لالتفاقيات الدولية.

 5- القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة 

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

)اأ( القاعدة العامة: قانون مقر املانح

39- يحكم قانون الدولة التي يوجد بها مقر املانح، يف بع�ض الدول، اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات 

حقا  "األف"  الدولة  يف  ه  مقررُّ ر  ُم�َضدنِّ اأن�ضاأ  فاإذا  واأولويته.  الثالثة  الأطراف  ونفاذه جتاه  امللمو�ضة  غري 

�ضمانيا يف م�ضتحقات يدين بها زبائن مقرهم يف الدولتني "باء" و"جيم"، على �ضبيل املثال، فاإن قانون 

يحكم جوانب احلق ال�ضماين املتعلقة بحق امللكية. وتت�ضق هذه القاعدة مع النهج املتبع  الدولة "األف" 

يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات فيما يتعلق بالقانون املنطبق على اإحالة امل�ضتحقات )انظر 

املادتني 22 و30 من التفاقية(.
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40- ويف دول اأخرى، يحكم قانون مكان املوجودات )قانون موقع املال( كذلك اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف 

املوجودات غري امللمو�ضة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. ومن ال�رصوري، يف تلك الدول، حتديد 

مكان املوجودات غري امللمو�ضة )مثال، يف حالة امل�ضتحقات، يُحدد مكان املدين بامل�ضتحقات(.

41- ويتمتع قانون مقر املانح بعّدة مزايا مقارنة بقانون موقع املال، ول �ضيما حيثما تتاألف املوجودات 

املرهونة غري امللمو�ضة من م�ضتحقات. وينطبق قانون وحيد حتى واإن كانت الإحالة تت�ضل مب�ضتحقات 

كثرية من مدينني خمتلفني. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن التحقق ب�ضهولة من قانون مقر املانح وقت الإحالة، 

اإىل ذلك، فاإن قانون  اأحيلت جملة. وبالإ�ضافة  اأو م�ضتحقات  اآجلة  واإن كانت تت�ضل مب�ضتحقات  حتى 

مقر املانح )مكان الإدارة املركزية اإذا كان للمانح اأماكن عمل يف اأكرث من دولة واحدة( هو قانون الدولة 

التي يُرجح اأن تُدار فيها اإجراءات الإع�ضار الرئي�ضية فيما يتعلق باملانح )فيما يتعلق مبعنى الإجراءات 

الرئي�ضية انظر، مثال، الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 والفقرة 3 من املادة 16 من قانون الأون�ضيرتال 

النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار عرب احلدود(.

42- وينطبق ذلك اأي�ضا على قانون مكان املوجودات املرهونة )قانون موقع املال( الذي واإن كان جمديا 

يف معظم حالت املوجودات امللمو�ضة، فاإن ثمة �ضعوبات جمة تن�ضاأ لدى تطبيق قانون موقع املال على 

هناك  لي�ض  املفهوم،  زاوية  فمن  ال�ضواء.  على  والتطبيق  املفهوم  زاويتي  من  امللمو�ضة،  غري  املوجودات 

توافق يف الآراء على مو�ضع امل�ضتحقات ول اإجابة وا�ضحة عن الت�ضاوؤل يف هذا ال�ضاأن. وثمة من يرى 

اأنه املكان الذي يجب القيام فيه بال�ضداد. غري اأن حتديد ذلك املكان لي�ض �ضهال دائما، لأن العقد الذي 

تن�ضاأ مبوجبه امل�ضتحقات قد ل يورد اأي اإ�ضارة اإىل ذلك )وحتى اإذا ت�ضدى العقد للم�ضاألة ب�ضكل �رصيح، 

فقد ل يكون من الي�ضري على الأطراف الثالثة اأن حتدد مكان ال�ضداد(؛ ويتعني اآنذاك اأن يُبنّي القانون 

و�ضائل اأخرى ت�ضمح بتحديد ذلك املكان. وهناك راأي اآخر يقول اإن مو�ضع امل�ضتحقات هو املوطن القانوين 

ال�ضابقني على  البديلني  اأي من  الرئي�ضي. ويفر�ض  اإقامته  اأو حمل  اأو مكان عمله  بامل�ضتحقات  للمدين 

لة. وعالوة على ذلك، فقد يكون من  املحال اإليه املحتمل عبء القيام بتحريات وقائعية وقانونية مف�ضّ

امل�ضتحيل اأن يتمّكن املحال اإليه، يف العديد من احلالت، من حتديد املكان ال�ضحيح للم�ضتحقات على 

وجه اليقني مبا اأن معايري حتديد ذلك املكان قد تتوقف على ممار�ضات العمل اأو على اإرادة الأطراف 

يف العقد املن�ضئ للم�ضتحقات. وبناء على ذلك، فاإن ا�ضتخدام قانون موقع املال باعتباره القانون املنطبق 

على حقوق �ضمانية يف م�ضتحقات لن يوؤدي اإىل توفري اليقني وقابلية التنبوؤ، وهما هدفان اأ�ضا�ضيان لأي 

نظام �ضليم من نظم تنازع القوانني يف جمال املعامالت امل�ضمونة.

لة ت�ضمح للدائن امل�ضمون املحتمل  43- ويُ�ضاف اإىل ذلك اأنه حتى واإن كانت لدى الدولة اأحكام مف�ضّ

اأو املوجود بالتاأكد ب�ضهولة ومو�ضوعية من قانون مكان امل�ضتحقات، ف�ضتن�ضاأ، مع ذلك، �ضعوبات عملية 

يف معامالت جتارية عديدة لأن احلق ال�ضماين قد ل يت�ضل فقط مب�ضتحقات موجودة ومعّينة حتديدا، 

واإمنا اأي�ضا مب�ضتحقات اأخرى كثرية. ومن ثم، فاإن احلق ال�ضماين قد ي�ضمل جمموعة من امل�ضتحقات 

�ضيا�ضاتيا  قرارا  لي�ض  الأولوية  ليحكم  احلالة،  هذه  يف  املال،  موقع  قانون  فاختيار  والآجلة.  احلالية 

ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة  املُحالة.  امل�ضتحقات  باختالف  تختلف  قد  املطّبقة  الأولوية  قواعد  لأن  ح�ضيفا، 

ف�ضوف يتعّذر على الدائن امل�ضمون، عندما تكون امل�ضتحقات الآجلة خا�ضعة حلق �ضماين، اأن يتاأّكد من 

درجة حقوقه يف الأولوية وقت الإحالة، لأن مو�ضع تلك امل�ضتحقات الآجلة يكون جمهول حينئذ.

44- وتتفادى بع�ض الدول �ضعوبات تطبيق قانون موقع املال على امل�ضتحقات بالعتماد على القانون 

الذي يحكم امل�ضتحقات )مثل القانون الذي يحكم العقد الذي تن�ضاأ مبوجبه امل�ضتحقات(. ولدى اعتماد 
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هذا النهج، تاأخذ تلك الدول يف ح�ضبانها اأ�ضا�ضا اأ�ضواق راأ�ض املال واملعامالت املماثلة. ومن مزايا هذا 

واأولويته،  الثالثة  الأطراف  جتاه  ونفاذه  ال�ضماين  احلق  اإن�ضاء  على  ينطبق  ل  ذاته  القانون  اأن  النهج 

فح�ضب، بل اأي�ضا على اآثار احلق ال�ضماين جتاه املدين بامل�ضتحقات. كما يتفادى هذا النهج م�ضاألة ما 

اإذا كانت امل�ضتحقات غري القابلة لالإحالة مبقت�ضى القانون الذي يحكمها، قد تخ�ضع مع ذلك حلقوق 

لالإحالة.  قابلة  غري  م�ضتحقات  على  ال�ضماين  احلق  باإن�ضاء  ي�ضمح  خمتلف  قانون  مبقت�ضى  �ضمانية 

واأخريا، فاإن مما مييز هذا النهج اأنه ي�ضتبعد خطر تغريرُّ مكان املانح لحقا، وهو خطر قد ين�ضاأ مع النهوج 

الأخرى يف حالة قيام املانح باإحالة ويغري مقره ويقوم باإحالة اأخرى.

45- ومن املنا�ضب الأخذ بقاعدة ت�ضتند اإىل القانون الذي يحكم امل�ضتحقات ملعاجلة احلقوق ال�ضمانية 

النا�ضئة عن  امل�ضتحقات  ال�ضمانية يف  وكذلك احلقوق  م�ضتحق حمدد على وجه اخل�ضو�ض،  اأي  يف 

الأوراق املالية اأو العقود املالية اأو معامالت �رصف العمالت الأجنبية حيث من املعتاد توخي احلر�ض 

الواجب يف كل واحد من امل�ضتحقات املزمع اإحالتها. غري اأنه فيما يتعلق باإحالة اإجمالية تنطوي على 

امل�ضتحقات عملية  واحد من  الواجب يف كل  توخي احلر�ض  يكون  امل�ضتحقات )حيث  عدد كبري من 

الناجتة عن نهج قائم على قانون  القاعدة ال�ضعوبات ذاتها  اأو م�ضتحيلة(، تثري تلك  التكلفة  باهظة 

موقع املال، وبخا�ضة عندما تكون امل�ضتحقات الآجلة م�ضمولة بالإحالة، اإذ لن يكون للدائن امل�ضمون 

يف هذه احلالة اأي و�ضيلة ليحدد م�ضبقا ما يجب المتثال لـه من �رصوط حلماية حقوقه فيما يتعلق 

بامل�ضتحقات الآجلة.

46- وبالنظر اإىل ما �ضبق يو�ضي الدليل، اإل فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف موجودات غري ملمو�ضة 

معينة يو�ضي الدليل بالن�ضبة لها بقواعد خمتلفة لتنازع القوانني )انظر الفقرات 48-54 اأدناه(، باأن 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات غري  ينظم بوجه عام قانون الدولة التي يوجد بها مقر املانح 

امللمو�ضة ونفاذها جتاه الأطراف الثالثة واأولويتها )انظر التو�ضية 208(. وتت�ضق معايري حتديد مكان 

املانح مع املعايري الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات )انظر الفقرتني 21 اأعاله و74 

اأدناه؛ وانظر اأي�ضا التو�ضية 219(. ول تنطبق قاعدة قانون مقر املانح على احلقوق ال�ضمانية يف 

الأوراق املالية وحقوق ال�ضداد النا�ضئة عن عقود مالية خا�ضعة لتفاقات معاو�ضة اأو عن معامالت 

ل�رصف العمالت الأجنبية اأو النا�ضئة مبقت�ضى تلك العقود اأو املعامالت، ولكن ل�ضبب خمتلف: فالدليل 

ل ينطبق على احلقوق ال�ضمانية يف هذه الأنواع من املوجودات )انظر الفقرات الفرعية )ج(-)ه( 

من التو�ضية 4(.

47- ومبا اأن الغر�ض املتوخى من العمل بقاعدة ت�ضتند اإىل مقر املانح هو تعزيز اليقني بالقانون املنطبق، 

فعلى الدول التي ت�ضرتع الدليل اأن تعالج الأثر الناجت عن تغيري ذلك املقر. ويف تلك احلالة، ينطبق قانون 

املقر اجلديد عند حتديد القانون املنطبق على نفاذ حق �ضماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته، با�ضتثناء 

نزاع على الأولوية ل ي�ضمل اإل املطالبني املتناف�ضني الذين اأ�ضبحت حقوقهم نافذة جتاه الأطراف الثالثة 

قبل تغيري املقر )انظر الفقرة 78 اأدناه(.

 )ب(  ا�ضتثناء بع�ض اأنواع معينة من املوجودات غري امللمو�ضة 

من قاعدة قانون مقر املانح

48- ثمة ثالث فئات من املوجودات غري امللمو�ضة ت�رصي ب�ضاأنها اعتبارات خمتلفة، ومقر املانح لي�ض هو 

عامل الربط الأن�ضب )اأو الربط الوحيد( لختيار القانون املنطبق ب�ضاأنها، وهي: حقوق تقا�ضي الأموال 
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املودعة يف ح�ضاب م�رصيف، وحقوق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل؛ وامل�ضتحقات املتاأتية 

من معاملة تت�ضل مبمتلكات غري منقولة.

'1' حقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

49- فيما يتعلق باإن�ضاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف، ونفاذ هذا احلق 

جتاه الأطراف الثالثة واأولويته واإنفاذه، تُتبع نهوج خمتلفة باختالف الدول. وتوخيا للب�ضاطة، ولأن حق 

تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف يدخل يف عداد امل�ضتحقات، تعترب بع�ض الدول اأن القانون 

الذي يحكم امل�ضتحقات عموما ينبغي اأن ينطبق اأي�ضا على احل�ضاب امل�رصيف. وتتبع دول اأخرى نهجا 

خمتلفا يتمثل يف الرجوع يف تلك امل�ضائل اإىل قانون الدولة التي يوجد بها الفرع الذي به احل�ضاب )انظر 

التو�ضية 210، البديل األف(. ويف اإطار هذا النهج، يتعّزز اليقني وال�ضفافية فيما يتعلق بالقانون املنطبق، 

اإذ ي�ضهل حتديد مكان الفرع املعني يف اأي عالقة ثنائية بني امل�رصف وزبونه. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يج�ّضد 

هذا النهج التوقعات العادية لالأطراف يف املعامالت امل�رصفية اجلارية. ومن �ضاأن هذا النهج اأن يف�ضي، 

عالوة على ذلك، اإىل اأن يكون القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف 

ح�ضاب م�رصيف هو القانون نف�ضه املنطبق على امل�ضائل التنظيمية. وكثريا ما يُعترب مكان الفرع هو موقع 

حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف بالن�ضبة للم�ضائل التنظيمية وغريها من امل�ضائل التي 

يجب اأن يكون موقع هذا احلق موؤّكدا فيما يتعلق بها.

50- وثمة نهج اآخر يتمثل يف الإ�ضارة اإىل القانون املحدد يف اتفاق احل�ضاب امل�رصيف بو�ضفه القانون 

الذي يحكم ذلك التفاق اأو اإىل اأي قانون اآخر حمدد ب�رصاحة �ضمنه، �رصيطة اأن يكون لدى امل�رصف 

د قانونها يف التفاق. واإذا مل يحدد التفاق اأي قانون، فاإن القانون املنطبق  الوديع فرع يف الدولة املحدَّ

د با�ضتخدام املعايري الحتياطية ذاتها الواردة يف املادة 5 من اتفاقية لهاي لالأوراق املالية )انظر  يُحدَّ

التو�ضية 210، البديل باء(. ويف اإطار هذا النهج، ي�ضتجيب القانون املنطبق لتوقعات الطرفني يف اتفاق 

احل�ضاب امل�رصيف. وباإمكان الأطراف الثالثة كذلك اأن تتحقق من القانون املن�ضو�ض عليه يف التفاق، 

لأن املانح )�ضاحب احل�ضاب( يُقّدم عادة معلومات عن التفاق للح�ضول على ائتمان من املُقر�ض ا�ضتنادا 

اإىل الأموال املودعة يف احل�ضاب.

51- وكما هو ال�ضاأن فيما يخ�ض ال�ضكوك القابلة للتداول ولالأ�ضباب نف�ضها، ميكن اأن ينطبق قانون 

الدولة التي يوجد بها مقر املانح على نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب 

م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة، حيثما كان من املمكن اأن يتحّقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بالت�ضجيل 

يف املكان الذي يوجد به مقر املانح )انظر الفقرة 34 اأعاله، والتو�ضية 211(.

'2' حقوق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل

52- يف العديد من الدول، يجري الرجوع يف م�ضائل نفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية 

مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل جتاه الأطراف الثالثة واأولوية هذا احلق اإىل القانون املحدد يف التعّهد امل�ضتقل 

)لالطالع على هذا النهج، انظر التو�ضية 212(. واإذا مل يكن القانون احلاكم حمددا يف التعّهد امل�ضتقل، 

يُرجع يف تلك امل�ضائل اإىل قانون الدولة التي يوجد بها املكتب املعني لل�ضخ�ض الذي قّدم التعّهد )اأو وافق 

على الوفاء به، تبعا للحالة( )انظر التو�ضية 213(. ويُعترب هذا القانون الأوثق ارتباطا بالتعّهد. كما اأنه 
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يتم�ضى مع التوقعات العادية لالأطراف يف هذه املعامالت. اأما فيما يتعلق باإن�ضاء حق �ضماين يف مثل 

هذه املوجودات، فتظل القاعدة العامة لتنازع القوانني اخلا�ضة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري 

امللمو�ضة )اأي قانون موقع املانح( هي املنطبقة لأن اأثر الإن�ضاء ينح�رص فقط يف نفاذ احلق ال�ضماين فيما 

بني طريف التفاق ال�ضماين ول يوؤّثر يف حقوق الأطراف الأخرى.

53- ومع ذلك، اإذا اأ�ضدر تعّهد م�ضتقل ل�ضمان اأداء التزام ما مبقت�ضى م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول، 

ونفاذه جتاه  للتداول  القابل  ال�ضك  اأو  امل�ضتحق  ال�ضماين يف  احلق  اإن�ضاء  يحكم  الذي  القانون  د  يحدنِّ

الأطراف الثالثة ما اإذا كان احلق ال�ضماين ميتد تلقائيا اإىل التعّهد امل�ضتقل )انظر التو�ضية 214(. اأما 

املرّبر الداعي اإىل هذا النهج فينبع من �رصورة تطبيق نف�ض القانون، لدواعي الت�ضاق، على اإن�ضاء حق 

�ضماين يف امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة ويف حق تقا�ضي العائدات 

املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل ذي �ضلة.

'3' امل�ضتحقات املت�ضلة باملمتلكات غري املنقولة

54- عندما ين�ضاأ امل�ضتحق من بيع ممتلكات غري منقولة اأو تاأجريها اأو عندما يكون م�ضمونا مبمتلكات 

غري منقولة، ينبغي عادة اأن يحكم قانون الدولة التي بها مقر املانح جوانب امللكية من احلق ال�ضماين يف 

امل�ضتحق اأ�ضوة باأي م�ضتحق اآخر. ولكن اإذا ن�ضاأ تنازع على الأولوية، وكان واحد على الأقل من املطالبني 

غري  املمتلكات  بها  توجد  التي  الدولة  يف  املنقولة  غري  املمتلكات  �ضجل  يف  حقه  �ضّجل  قد  املتناف�ضني 

املنقولة، فاإن الدليل يو�ضي باأن يُ�ضّوى النـزاع وفقا لقانون الدولة التي يخ�ضع ال�ضجل ل�ضلطتها )انظر 

التو�ضية 209(. وتهدف القاعدة الأخرية اإىل �ضمان انطباق قانون الدولة التي حتفظ ال�ضجل انطباقا 

فعليا على الأطراف التي يحق لها مبوجب ذلك القانون اأن تعونِّل على ال�ضجل. ولل�ضبب نف�ضه، تقت�رص 

�ضلة  ذا  ال�ضجل  دولة  قانون  ال�ضجل مبوجب  الت�ضجيل يف  فيها  يكون  التي  احلالة  على  القاعدة  هذه 

مب�ضائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية.

 6- القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف العائدات 

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

55- توجد ثالثة نهوج مّتبعة عموما لتحديد القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف العائدات ونفاذه 

جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

56- ويتمثل النهج الأول يف الرجوع اإىل القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات الأ�ضلية 

املثال،  �ضبيل  العائدات. فعلى  ال�ضماين يف  التطبيق على احلق  الواجب  بالقانون  يتعلق  املرهونة فيما 

يف  العائدات  وكانت  "األف"  الدولة  يف  يُوجد  �ضكل خمزون  يف  املرهونة  الأ�ضلية  املوجودات  كانت  اإذا 

�ضكل م�ضتحقات وكان املانح موجودا يف الدولة "باء"، فاإن قانون الدولة "األف" ينطبق على اإن�ضاء احلق 

"األف"  الدولة  قانون  ينظم  وهكذا،  واأولويته.  الثالثة  الأطراف  جتاه  ونفاذه  امل�ضتحقات  يف  ال�ضماين 

)قانون مكان املخزون( اأي نزاع ين�ضاأ على الأولوية بني حق �ضماين يف م�ضتحقات تكون عبارة عن عائدات 

متاأتية من املخزون وحق �ضماين يف م�ضتحقات تكون عبارة عن موجودات مرهونة اأ�ضلية. ونتيجة لذلك، 

على  يعتمدون  الذين  املخزون  لدى ممويل  احلالة  تلك  املنطبق يف  بالقانون  يتعلق  فيما  اليقني  يتعّزز 

امل�ضتحقات باعتبارها عائدات.
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57- غري اأن لهذا النهج عيوبا كبرية بالن�ضبة ملمّول امل�ضتحقات. فهو يف�ضي على �ضبيل املثال اإىل تطبيق 

قانون اآخر غري القانون الذي يتوقع ممّولو امل�ضتحقات تطبيقه على حقوقهم يف امل�ضتحقات كموجودات 

مرهونة اأ�ضلية. وثمة عيب اآخر يتمثل يف اأن ممّويل امل�ضتحقات ل ي�ضتطيعون التنبوؤ بالقانون املنطبق 

لأن اختيار القانون احلاكم يتوقف على ما اإذا كان النـزاع �ضين�ضاأ مع ممّول املخزون )ويف هذه احلالة 

قانون مقر  فاإن  اآخر )ويف هذه احلالة  اأو مع مطالب مناف�ض  املنطبق(  املخزون هو  قانون مكان  فاإن 

املانح هو املنطبق(. ول يقّدم هذا النهج كذلك اأي حل يف حالة ن�ضوء نـزاع ثالثي بني ممّول بامل�ضتحقات 

وممّول باملخزون ومطالب مناف�ض اآخر. ومن �ضاأن هذا النهج كذلك اأن مينع اختيار قانون مقر املانح 

باعتباره القانون املنطبق على حق �ضماين يف م�ضتحقات لأن امل�ضتحقات تاأتي يف كثري من الأحيان من 

بيع موجودات ملمو�ضة. وقد ل ي�ضتطيع حينئذ املمّول بامل�ضتحقات يف العديد من احلالت التعويل على 

قانون مقر املانح.

القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية يف موجودات من نوع  اإىل  اآخر يف الرجوع  58- ويتمثل نهج 

العائدات نف�ضه. ويف املثال املقّدم اأعاله، ينطبق قانون الدولة "باء" )قانون مقر املانح( على اإن�ضاء حق 

�ضماين يف امل�ضتحقات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. وتوؤيد اعتبارات الب�ضاطة واليقني اختيار 

هذا النهج اإذ اإنه يتيح دوما اإمكانية حتديد القانون املنطبق ب�رصف النظر عن الأطراف املتنازعة.

59- بيد اأن هناك نهجا ثالثا يجمع بني النهجني امل�ضار اإليهما �ضابقا، فهو يحتفظ بالنهج الثاين بو�ضفه 

قاعدة تطّبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة واأولويته، بينما يطّبق النهج 

ال�ضماين  احلق  ان�ضحاب  م�ضاألة  تخ�ضع  الثالث،  النهج  هذا  اإطار  ويف  احلق.  ذلك  اإن�ضاء  على  الأول 

على العائدات لأحكام القانون املنطبق على اإن�ضاء حق يف املوجودات املرهونة الأ�ضلية التي تاأّتت منها 

احلق  ذلك  واأولوية  الثالثة  الأطراف  العائدات جتاه  ال�ضماين يف  احلق  نفاذ  يخ�ضع  بينما  العائدات، 

للقانون الواجب النطباق على هذه امل�ضائل فيما لو كانت العائدات موجودات مرهونة اأ�ضلية.

60- ومن �ضاأن هذا النهج اأن يفي بتوقعات الدائن الذي يح�ضل على حق �ضماين يف املخزون مبقت�ضى 

اأن  اأي�ضا  اأن ذلك احلق ال�ضماين ين�ضحب تلقائيا على العائدات. ومن �ضاأنه  قانون داخلي ين�ض على 

يفي بتوقعات املمّولني بامل�ضتحقات فيما يتعلق بالقانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف م�ضتحقات 

باعتبارها موجودات مرهونة اأ�ضلية ونفاذ هذا احلق جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. واأخريا، من �ضاأن 

هذا النهج اأن يكفل للممّول باملخزون اإمكانية التعويل على القانون الذي يحكم حقه ال�ضماين للبت فيما 

اإذا كان هذا احلق ين�ضحب على العائدات، ومن �ضاأنه اأن ي�ضمح جلميع املطالبني املتناف�ضني باأن يحددوا 

على وجه اليقني القانون الذي �ضيحكم اأي نزاع يُحتمل اأن ين�ضاأ حول الأولوية. وهذا هو النهج الذي 

يو�ضي به الدليل بناء على جميع هذه الأ�ضباب )انظر التو�ضية 215(.

7-  القانون املنطبق على حقوق طريف التفاق ال�ضماين والتزاماتهما

ونفاذه جتاه  �ضماين  حق  اإن�ضاء  قواعد  نطاق  ينح�رص  اأعاله(،   12 الفقرة  )انظر  اآنفا  ُذكر  61- كما 

ال�ضماين.  احلق  هذا  من  العينية(  )اجلوانب  بامللكية  املتعلقة  اجلوانب  يف  واأولويته  الثالثة  الأطراف 

ول تنطبق هذه القواعد على احلقوق واللتزامات املتبادلة لطريف التفاق ال�ضماين، حيث يحكم هذه 

احلقوق واللتزامات القانوُن الذي يختاره الطرفان، فاإن مل يختارا قانونا، فيحكمها القانون الذي يحكم 

التفاق على النحو الذي حتّدده قواعد تنازع القوانني املنطبقة بوجه عام على اللتزامات التعاقدية. 

وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر التو�ضية 216(. وثمة قواعد متنوعة لتنازع القوانني تنطبق 
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على اللتزامات التعاقدية. ففي حال عدم اختيار الأطراف اأي قانون، مثال يف دولة ت�رصي فيها اتفاقية 

روما، فاإن احلقوق واللتزامات املتبادلة لطريف التفاق ال�ضماين �ضوف تخ�ضع للقانون الأوثق �ضلة بذلك 

التفاق )انظر الفقرة 1 من املادة 4 من اتفاقية روما(. وميكن افرتا�ض اأن اتفاق القر�ض، الذي مُينح 

مبقت�ضاه احلق ال�ضماين اأي�ضا، مت�ضل اإىل اأبعد حد بالدولة التي توجد فيها الإدارة املركزية للطرف 

املوؤدي لاللتزام املميز لالتفاق، اأو التي بها حمل اإقامته املعتاد )انظر الفقرة 2 من املادة 4 من اتفاقية 

روما(. وميكن يف اتفاق قر�ض من هذا القبيل اأن يكون هذا الطرف هو املقر�ض، واأما يف حالة البيع مع 

الحتفاظ بحق امللكية فقد يكون البائع.

8-  القانون املنطبق على حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

62- ت�ضمل احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�ضة بوجه عام اأطرافا ثالثة مثل املدين مب�ضتحق 

املودعة  الأموال  تقا�ضي  الوديع يف حالة احلق يف  امل�رصف  اأو  للتداول  قابل  املدين مبقت�ضى �ضك  اأو 

اأو ُم�ضدر  امل�ضمى فيه،  ال�ضخ�ض  اأو  لـه  املثبنِّت  اأو  امل�ضتقل  التعهد  اأو كفيل/ُم�ضدر  يف ح�ضاب م�رصيف 

احلق  اإنفاذ  اأو  امللكية  جوانب  التي حتكم  القوانني  تنازع  قواعد  تكون  ل  وقد  للتداول.  قابل  م�ضتند 

يرغب  قد  التي  الثالثة  الأطراف  التزامات  املنطبق على  القانون  لتحديد  منا�ضبة  بال�رصورة  ال�ضماين 

الدائن امل�ضمون اأن ي�ضتخدم اإزاءها �ضبل النت�ضاف النا�ضئة من حقه ال�ضماين. فمن �ضاأن تطبيق هذه 

يتعلق  نا�ضئة فيما  اأخرى  التزامات  اأو  بال�ضداد  التزام  التي عليها  الأطراف  بتوقعات  اأن يخل  القواعد 

باملوجودات املرهونة ولكنها ل ت�ضارك يف املعاملة التي يت�ضل بها التفاق ال�ضماين.

63- ول ينبغي، على وجه اخل�ضو�ض، اأن يرتتب على رهن امل�ضتحقات بحق �ضماين اإخ�ضاع التزامات 

املدين بامل�ضتحقات لأحكام قانون يختلف عن القانون الذي يحكم امل�ضتحقات. وت�رصي اعتبارات مماثلة 

التعهد  كفيل/ُم�ضدر  اأو  الوديع  امل�رصف  على  اأو  للتداول،  قابل  �ضك  املدين مبقت�ضى  التزامات  على 

امل�ضتقل اأو املثبت لـه اأو ال�ضخ�ض امل�ضمى فيه، اأو ُم�ضدر م�ضتند قابل للتداول حيثما اأن�ضئ حق �ضماين 

يف �ضك قابل للتداول اأو يف حق تقا�ضي اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو يف حق تقا�ضي عائدات 

متاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل اأو م�ضتند قابل للتداول. ومن املقبول عموما اأن وجود احلق ال�ضماين ل 

ينبغي اأن يحل حمل القانون املنطبق على عالقات جميع هذه الأطراف مع املانح واأن هذا القانون ينبغي 

اأن يحكم اأي�ضا عالقاتهم مع الدائن امل�ضمون. وتتبع قواعد تنازع القوانني التي يو�ضي بها الدليل هذا 

النهج )انظر التو�ضية 217(.

9-  القانون املنطبق على اإنفاذ احلق ال�ضماين

اخلطوات  فيها  تُتخذ  التي  الدولة  قانون  لأحكام  الإجرائية  امل�ضائل  تخ�ضع  الدول،  معظم  64- يف 

الإجرائية ذات ال�ضلة. ولكن الإنفاذ قد يت�ضل مب�ضائل مو�ضوعية اأو اإجرائية. وعادة،  ت�ضتخدم دولة 

املحكمة قانونها لتحديد ما هو مو�ضوعي وما هو اإجرائي. وفيما يلي اأمثلة مل�ضائل تُعترب بوجه عام م�ضائل 

مو�ضوعية: طبيعة ونطاق �ضبل النت�ضاف املتاحة للدائن لإنفاذ حقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة؛ 

وما اإذا كان يجوز اللجوء اإىل �ضبل النت�ضاف تلك )اأو اإىل بع�ضها( بدون اإجراءات ق�ضائية؛ وال�رصوط 

التي ينبغي ا�ضتيفاوؤها لكي يحق للدائن امل�ضمون اأن يح�ضل على حيازة املوجودات ويت�رصف فيها )اأو 



399 الف�ضل العا�رص-  تنازع القوانني 

اأمرا ق�ضائيا للت�رصف يف املوجودات(؛ و�ضالحية الدائن امل�ضمون لتح�ضيل م�ضتحقات هي  ي�ضت�ضدر 

موجودات مرهونة؛ والتزامات الدائن امل�ضمون جتاه دائني املانح الآخرين.

وكان  ما،  دولة  قانون  الثالثة مبقت�ضى  الأطراف  نافذا جتاه  واأ�ضبح  ن�ضاأ حق �ضماين  65- وحيثما 

�ضاحبه ي�ضعى لإنفاذه يف دولة اأخرى، تُطرح، فيما يتعلق مب�ضائل الإنفاذ املو�ضوعية، م�ضاألة القانون 

الواجب التطبيق لتحديد �ضبل النت�ضاف املتاحة للدائن امل�ضمون. وت�ضبح للم�ضاألة اأهمية عملية كربى 

الذي  القانون  ي�ضمح مثال  الدولتني اختالفا كبريا. فقد  املو�ضوعية يف  الإنفاذ  اختلفت قواعد  متى 

يحكم احلق ال�ضماين بالإنفاذ عن طريق الدائن امل�ضمون دون اللجوء م�ضبقا اإىل النظام الق�ضائي، 

بينما قد ي�ضتوجب قانون مكان الإنفاذ تدخال ق�ضائيا م�ضبقا. ولكل من هذين احللنّي املمكنني لهذه 

امل�ضاألة مزاياه وعيوبه.

66- ويتمثل اأحد النهوج يف الرجوع يف �ضبل النت�ضاف الإنفاذية اإىل قانون مكان الإنفاذ، اأي قانون 

دولة املحكمة. ومكان اإنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة هو، يف معظم احلالت، الدولة التي 

توجد فيها املوجودات، يف حني اأن مكان اإنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة كامل�ضتحقات 

يجوز اأن يكون هو الدولة التي يوجد فيها مقر املدين بامل�ضتحق. ومن الأ�ضباب ال�ضيا�ضاتية التي توؤيد 

اتباع هذا النهج ما يلي:

)اأ( اأن قانون �ضبل النت�ضاف �ضيتطابق مع القانون املنطبق بوجه عام على امل�ضائل الإجرائية؛

)ب(  اأن قانون �ضبل النت�ضاف �ضيتطابق، يف العديد من احلالت، مع قانون الدولة التي توجد 

فيها املوجودات مو�ضوع الإنفاذ )وميكن اأن يتطابق اأي�ضا مع القانون الذي يحكم الأولوية اإذا كانت قواعد 

تنازع القوانني يف الدولة املعنية ت�ضري اإىل ذلك املكان فيما يخ�ض م�ضائل الأولوية(؛

)ج( اأن ال�ضرتاطات �ضتكون هي نف�ضها جلميع الدائنني الذين يعتزمون ممار�ضة احلقوق يف 

مكان الإنفاذ على موجودات املانح بغ�ض النظر عّما اإذا كانت تلك احلقوق داخلية اأو خارجية من 

حيث املن�ضاأ.

67- غري اأن اختيار قانون دولة املحكمة ميكن اأن يوؤدي اإىل انعدام اليقني متى كانت املوجودات املرهونة 

موجودات غري ملمو�ضة؛ اإذ لن يكون من الوا�ضح، على �ضبيل املثال، اأين �ضيتم الإنفاذ اإذا كانت املوجودات 

املرهونة م�ضتحقات. وقد يكون اجلواب على هذا الت�ضاوؤل مثار �ضعوبات بالغة لأنه يقت�ضي اأن ين�ض 

القانون على معايري لتحديد مكان امل�ضتحقات )انظر الفقرة 41 اأعاله(. وعالوة على ذلك، قد يوجد 

الدائن امل�ضمون يف دولة خمتلفة وقت اتخاذ خطوات الإنفاذ الأوىل. وعندما يتعلق الأمر باإحالة اإجمالية 

تنطبق  اأن  فاإن قوانني متعّددة ميكن  تقع مقاّرهم يف عدة دول،  تنطوي على م�ضتحقات على مدينني 

على الإنفاذ. و�ضتكون ال�ضعوبة هي نف�ضها اإذا ما تعنيَّ تنفيذ اإجراء اإنفاذ واحد يف دولة ما )كاإ�ضعار 

املدين بامل�ضتحقات مثال( وتنفيذ اإجراء اآخر يف دولة اأخرى )كتح�ضيل امل�ضتحقات اأو بيعها(. واإذا كان 

الأمر يتعلق مب�ضتحقات اآجلة، فاإن الدائن امل�ضمون قد يجهل، وقت الإحالة، القانون الذي �ضيحكم �ضبل 

انت�ضافه الإنفاذية. ورمبا يكون لنعدام اليقني هذا فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق تاأثري �ضلبي 

على توافر الئتمان وعلى تكاليفه.

يتوقع  فقد  الطرفني.  توقعات  مع  يتفق  ل  قد  املحكمة  دولة  قانون  اأن  الأخرى  ال�ضواغل  68- ومن 

الطرفان اأن حقوقهما والتزاماتهما النا�ضئة �ضتغدو، يف حالة الإنفاذ، هي احلقوق واللتزامات املن�ضو�ض 
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د مبقت�ضاه اأولوية احلق ال�ضماين. فعلى �ضبيل املثال، اإذا كان الإنفاذ خارج  عليها يف القانون الذي حُتدَّ

�ضبل  اإتاحة  فينبغي  ال�ضماين،  اأولوية احلق  يحكم  الذي  القانون  به مبقت�ضى  م�ضموحا  الق�ضاء  نطاق 

النت�ضاف هذا كذلك للدائن امل�ضمون يف الدولة التي يتعني عليه اإنفاذ حقه ال�ضماين فيها، حتى واإن مل 

يكن ذلك جائزا بوجه عام مبقت�ضى القانون الداخلي لتلك الدولة.

69- وثمة نهج اآخر يتمثل يف الرجوع يف م�ضائل الإنفاذ املو�ضوعية اإىل القانون الذي يحكم اأولوية احلق 

ال�ضماين. وميزة هذا النهج اأن هذه امل�ضائل وثيقة ال�ضلة مب�ضائل الأولوية )مثال الطريقة التي �ضيُنفذ 

بها الدائن امل�ضمون حقه ال�ضماين ميكن اأن توؤّثر يف حقوق املطالبني املناف�ضني(. وقد يكون لهذا النهج 

ميزة اأخرى. فبما اأن القانون الذي يحكم الأولوية هو، يف كثري من الأحيان، عني القانون الذي يحكم 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة، فاإن النتيجة النهائية هي يف الغالب اأن يحكم قانون 

واحد م�ضائل الإن�ضاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.

العالقة  يحكم  الذي  للقانون  قاعدة ميكن مبقت�ضاها  اعتماد  يتمثل يف  ثالث حمتمل  نهج  70- وثمة 

التعاقدية بني الطرفني اأن يحكم اأي�ضا م�ضائل الإنفاذ. ومن �ضاأن هذا النهج اأن يوؤدي اإىل قانون واجب 

التطبيق يتفق كثريا مع توقعات الطرفني. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يتطابق القانون الواجب التطبيق، يف اإطار 

هذا النهج، ويف كثري من احلالت، مع القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين لأن ذلك القانون عادة 

ما يُختار باعتباره اأي�ضا قانون التزاماتهما التعاقدية. غري اأن هذا النهج يكفل للطرفني عندئذ حرية 

اأن يختار امل�ضائل الإنفاذ قانونا اآخر غري قانون دولة املحكمة اأو القانون الذي يحكم الأولوية. وهو حل 

غري مالئم لالأطراف الثالثة التي قد ل تكون لديها اأي و�ضيلة للتاأكد من طبيعة �ضبل النت�ضاف التي 

اإليها الدائن امل�ضمون جتاه موجودات مدينهم امل�ضرتك. لذا، فاإن الرجوع يف م�ضائل الإنفاذ  قد يلجاأ 

اإىل القانون الذي يحكم عالقة الطرفني التعاقدية ي�ضتلزم و�ضع ا�ضتثناءات تهدف اإىل مراعاة م�ضالح 

الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة املحكمة، اأو القانون الذي يحكم الإن�ضاء والنفاذ جتاه 

الأطراف الثالثة والأولوية.

71- وثمة نهج رابع هو حماولة التوفيق بني مزايا النهوج امل�ضتندة اإىل قانون مكان الإنفاذ )قانون دولة 

املحكمة( والقانون الذي يحكم الأولوية. وميكن مبقت�ضى هذا النهج اأن يحكم قانون دولة املحكمة اإنفاذ 

احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة بينما يخ�ضع اإنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة 

لأحكام ذات القانون املنطبق على الأولوية. ويو�ضي الدليل بهذا احلل لأنه ي�ضون فوائد ا�ضتخدام قانون 

دولة املحكمة فيما يتعلق باملوجودات امللمو�ضة مع تفادي ال�ضعوبات التي تن�ضاأ اإذا ما ُطبق هذا القانون 

على املوجودات غري امللمو�ضة )انظر التو�ضية 218(.

الدائن  بني  العالقة  حتكم  ل  الإنفاذ  ب�ضاأن  القوانني  تنازع  قواعد  اأن  اإىل  الإ�ضارة  72- وجتدر 

اآنفا )انظر الفقرتني 62 و63 اأعاله(، فاإن التزامات  امل�ضمون والأطراف الثالثة املدينة. وكما ورد 

هوؤلء الأ�ضخا�ض جتاه الدائن امل�ضمون يحكمها عموما نف�ض القانون املنطبق على عالقتهم باملانح. 

املو�ضوعية  امل�ضائل  لتحكم  مة  م�ضمَّ الإنفاذ  ب�ضاأن  القوانني  تنازع  قواعد  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

فح�ضب ول تُطّبق على ال�ضوؤون الإجرائية )التي ل ميكن اأن تن�ضاأ، يف بع�ض الدول، اإل يف حالة الإنفاذ 

الق�ضائي(.
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10-  قواعد حتديد املكان والوقت املالئم لذلك

73- نظرا لأن القواعد العامة لتنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�ضة وغري 

امللمو�ضة ت�ضري اإىل مكان املوجودات املرهونة ومقر املانح على التوايل، فمن ال�رصوري اأن يكون حتديد 

مكان كل منهما اأمرا �ضهال. وعادة ما يُنظر اإىل مكان املوجودات امللمو�ضة على اأنه مكان وجودها املادي، 

ول يلزم و�ضع قاعدة حمددة يف هذا ال�ضاأن. ولكن هناك حاجة لتحديد مقر املانح. فقد يكون املوطن 

القانوين وحمل الإقامة ل�ضخ�ض طبيعي يف دولتني خمتلفتني. وقد يوجد باملثل املكتب الرئي�ضي الر�ضمي 

اأو مركز اتخاذ  الرئي�ضي  التي يوجد فيها مكان عملها  اأخرى غري الدولة  ل�ضخ�ضية اعتبارية يف دولة 

القرار فيها.

74- وكما ورد اأعاله، تعّرف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات مقر املانح كما يلي: مقر املانح هو 

الدولة التي يوجد فيها مكان عمله، اأو اإذا كان للمانح اأماكن عمل يف اأكرث من دولة، فاملكان هو الدولة 

التي يُزاول فيها املانح اإدارته املركزية. واإذا مل يكن للمانح مكان عمل، يُ�ضار اإىل الدولة التي يوجد فيها 

حمل اإقامته املعتاد )انظر الفقرة الفرعية )ح( من املادة 5(. ويعّرف الدليل مقر املانح على نف�ض املنوال 

)انظر التو�ضية 219(.

75- واأّيا كان عامل الربط امل�ضتخدم لتحديد اأن�ضب قواعد تنازع القوانني لأية م�ضاألة معّينة، فقد يتغري 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين. فعلى �ضبيل املثال، عندما يكون القانون الواجب التطبيق هو  ذلك العامل بعد 

قانون الدولة التي يوجد فيها املكتب الرئي�ضي للمانح، قد ينقل املانح مكتبه الرئي�ضي لحقا اإىل دولة 

اأخرى. وباملثل، عندما يكون القانون املنطبق هو قانون الدولة التي توجد فيها املوجودات املرهونة، قد 

تُنقل املوجودات اإىل دولة اأخرى. ومن ثم، يلزم اأي�ضا حتديد الوقت املالئم لتعيني املكان.

ل القواعد العامة لتنازع القوانني ب�ضاأن الإن�ضاء  76- واإذا مل تعالَج هذه امل�ضاألة ب�ضورة حمّددة، فقد تُوؤوَّ

والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية على اأنها تعني اأنه، يف حال تغرّي عامل الربط ذي ال�ضلة، يبقى 

القانون احلاكم الأ�ضلي �ضاريا على م�ضائل الإن�ضاء )لأنها ن�ضاأت قبل التغرّي(، بينما ينطبق القانون احلاكم 

الالحق على الأحداث التي تقع بعد ذلك والتي تثري م�ضاألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة اأو الأولوية. 

وعلى �ضبيل املثال، حينما يكون القانون املنطبق على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف حق �ضماين هو 

املقر  بها  التي  الدولة  قانون  با�ضتخدام  املانح  اإع�ضار  نفاذ احلق جتاه ممثل  د  يُحدَّ املانح،  مقر  قانون 

اجلديد للمانح حني بدء اإجراءات الإع�ضار.

مثال  يذهب  قد  ما  منها  اأخرى؛  تف�ضريات  يثري  قد  الأمور  هذه  ب�ضاأن  القانون  �ضكوت  اأن  77- بيد 

بعد  الأولوية  ب�ضاأن  نزاع  وقع  الطرفني متى  الإن�ضاء بني  اأي�ضا  الالحق يحكم  القانون احلاكم  اأن  اإىل 

التغرّي. والأ�ضا�ض املنطقي لذلك هو اأنه من حق الأطراف الثالثة املتعاملة مع املانح اأن حتّدد القانون 

املنطبق فيما يخ�ض جميع امل�ضائل ا�ضتنادا اإىل عامل الربط الفعلي باعتباره عامل الربط ال�ضاري وقت 

تعامالتهما.

78- ولذلك يلزم توفري توجيهات ب�ضاأن هذه امل�ضائل لتمكني الأطراف املعنية من اأن حتدد، على وجه 

اليقني، ما اإذا كان اأي تغرّي يف عامل الربط ميكن اأن يوؤدي اإىل تطبيق قانون غري القانون الذي تتوقع 

الأطراف انطباقه اإذا كانت لدولة املكان اجلديد للموجودات اأو املانح قاعدة خمتلفة من قواعد تنازع 

ينبغي  الإن�ضاء،  املنطبق على  القانون  )اأ( لأغرا�ض حتديد  يلي:  الدليل مبا  يو�ضي  ولذلك،  القوانني. 
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عادة اأن يكون املكان املعني هو مكان املوجودات املرهونة اأو املانح وقت الإن�ضاء املعروف )املزعوم اأو 

املوؤّكد( )فعندما حتال نف�ض امل�ضتحقات يف مكانني خمتلفني، ي�رصي كال القانونني على الطرفني(؛ و)ب( 

اأن يكون املكان  لأغرا�ض حتديد القانون املنطبق على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، ينبغي 

النفاذ جتاه  للمانح - املحيل  املقر اجلديد  امل�ضاألة )فيحكم قانون  ن�ضاأت فيه  الذي  املكان  املعني هو 

اأ�ضبحت  اإل مطالبني متناف�ضني  الأطراف الثالثة والأولوية(. ولكن يف حالة النـزاعات التي ل ت�ضمل 

حقوقهم نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل ح�ضول تغريرُّ يف مكان املوجودات اأو يف مقر املانح، ينبغي 

اأن تخ�ضع م�ضائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية لقانون املكان الأ�ضلي )انظر التو�ضية 220(. 

ويو�ضي الدليل اأي�ضا باأن مُينح الدائن امل�ضمون )املحال اإليه يف حالة امل�ضتحقات( الذي ي�ضتويف ال�رصوط 

املتعلقة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف املقر الأول للمانح )املحيل يف حالة امل�ضتحقات( فرتة زمنية 

ق�ضرية جلعل حقوقه ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املقر اجلديد للمانح بغية 

احلفاظ على نفاذ حقوقه جتاه الأطراف الثالثة واأولويتها )فيكون املانح - املحيل الأول حمميا؛ انظر 

التو�ضية 45(.

11-  ال�ضيا�ضة العامة والقواعد امللزمة دوليا

اأن ترف�ض تطبيق  79- وفقا لقواعد تنازع القوانني يف العديد من الدول، ل يجوز لدولة املحكمة 

اأثر هذا التطبيق خمالفا  اإذا كان  اإل  القانون املحدد مبقت�ضى قواعد تنازع القوانني التي تعمل بها 

بو�ضوح لل�ضيا�ضة العامة لدولة املحكمة اأو لالأحكام الإلزامية لقانون دولة املحكمة حتى يف احلالت 

املحكمة.  دولة  للعدالة يف  الأ�ضا�ضية  املبادئ  املحافظة على  القاعدة هو  والغر�ض من هذه  الدولية. 

فاإذا مل يكن بالإمكان، مبقت�ضى القانون يف دولة املحكمة، اإن�ضاء حق �ضماين يف م�ضتحقات التقاعد 

على �ضبيل املثال، وكان ذلك من م�ضائل ال�ضيا�ضة العامة يف دولة املحكمة، جاز لتلك الدولة اأن ترف�ض 

تطبيق اأي حكم من اأحكام القانون املنطبق يعرتف باإن�ضاء مثل ذلك احلق )انظر التو�ضية 222(. ولكن 

هذا املبداأ ل ينبغي اأن ي�ضمح لدولة املحكمة بتطبيق قواعدها اخلا�ضة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة 

اأو الأولوية حمل قواعد القانون الواجب التطبيق )انظر التو�ضية 222، الفقرة الفرعية )ج((. ويتعني 

على دولة املحكمة اأن تطبق اأحكاما اأخرى من القانون الواجب التطبيق للبت يف النفاذ جتاه الأطراف 

الثالثة والأولوية. ويرُبَّر هذا النهج باحلاجة اإىل حتقيق اليقني فيما يتعلق بالقانون املنطبق على النفاذ 

جتاه الأطراف الثالثة والأولوية. ويُتَّبع النهج نف�ضه يف املواد 23، الفقرة 2، و30 الفقرة 2، و31 من 

اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات. وهو مّتبع كذلك يف الفقرة 3 من املادة 11 من اتفاقية لهاي 

لالأوراق املالية.

 12-  اأثر بدء اإجراءات الإع�ضار على القانون املنطبق

 على احلقوق ال�ضمانية

80- قد يثري حتديد القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته 

وحقوق ما بعد التق�ضري للدائن امل�ضمون م�ضائل اإ�ضافية عندما تبداأ اإجراءات الإع�ضار يف دولة ما بينما 

اإجراءات  تبداأ  اأو عندما  اأخرى،  الدائنني يف دولة  اأو يوجد مقر بع�ض  املدين  توجد بع�ض موجودات 

غالبية  قوانني  اأن  بيد  املدين.  لعمل  اجلن�ضيات  املتعددة  الطبيعة  ب�ضبب  دولتني خمتلفتني  الإع�ضار يف 

اإجراءات  اأن القواعد العامة لتنازع القوانني املنطبقة خارج نطاق  الدول تن�ض يف كلتا احلالتني على 

الإع�ضار حتكم هذه امل�ضائل، رهنا بالقيود الواردة اأدناه. وتتم�ضى هذه النتيجة مع التو�ضية 30 من دليل 
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الأون�ضيرتال لالإع�ضار التي تن�ض على اأن الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار )اأي دولة املحكمة( 

ينبغي اأن تطبق قواعدها اخلا�ضة بتنازع القوانني لتحديد قانون الدولة الذي يحكم م�ضائل مثل �ضحة 

ونفاذ احلقوق واملطالبات )مبا يف ذلك احلقوق ال�ضمانية( القائمة وقت بدء اإجراءات الإع�ضار )انظر 

اأي�ضا التو�ضية 223 من الدليل(.

خارج  منطبق  الإع�ضار  قانون  غري  قانون  مبوجب  ونفاذه  ال�ضماين  احلق  �ضحة  د  حُتدَّ 81- وحاملا 

باأثر بدء  تتعلق  ثانية  تُطرح م�ضاألة  القوانني لدولة املحكمة،  تنازع  الإع�ضار مبقت�ضى قواعد  اإجراءات 

اإجراءات الإع�ضار يف اأولوية احلقوق ال�ضمانية. ومن املعهود اأن يحكم قانون الإع�ضار للدولة التي تبداأ 

فيها اإجراءات الإع�ضار )قانون دولة حمكمة الإع�ضار( بدء تلك الإجراءات، وت�ضيريها، مبا يف ذلك حتديد 

مراتب املطالبات، واإدارتها واختتام الإجراءات )وهو ما يُعرف بعبارة "اآثار الإع�ضار"( )انظر التو�ضية 

31 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(. وقد يتمثل اأثر ذلك يف تغيري الأولوية الن�ضبية التي يتمتع بها احلق 

تتلقى ح�ض�ضا  املطالبات  من  فئات  اأي�ضا  ين�ضئ  وقد  امل�ضمونة،  املعامالت  قانون  ال�ضماين مبقت�ضى 

توزع قبل احلق ال�ضماين يف اإجراءات الإع�ضار. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، قد يخ�ضع احلق ال�ضماين لأحكام 

التو�ضية 88 من دليل الأون�ضيرتال  الإبطال املن�ضو�ض عليها يف قانون الإع�ضار لدولة املحكمة )انظر 

لالإع�ضار(، بغ�ض النظر عن م�ضائل الأولوية.

دولة حمكمة  قانون  عادة  يحكمها  ال�ضمانية  احلقوق  على  الإع�ضار  اإجراءات  اآثار  اأن  82- ويف حني 

تقبل  اأن  املحكمة  لدولة  املثال، ميكن  �ضبيل  فعلى  الدول.  بع�ض  اعتمدتها  ا�ضتثناءات  توجد  الإع�ضار، 

بقانون الإع�ضار املطبق يف الدولة التي توجد فيها ممتلكات غري املنقولة )قانون دولة املوجودات( فيما 

يتعلق باآثار الإع�ضار على احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة. وتِرد مناق�ضة اأكرث تف�ضيال 

لهذه ال�ضتثناءات يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار )انظر اجلزء الثاين، الف�ضل الأول، الفقرات 91-85(، 

لكن ذلك الدليل ل يو�ضي باعتماد قاعدة قانون الأخذ بقانون موقع املال فيما يتعلق باآثار الإع�ضار عند 

تطبيقها على ملحقات املمتلكات غري املنقولة اأو حتى على املمتلكات املنقولة عموما. وعو�ضا عن ذلك، 

يو�ضي الدليل عموما باأن اأي ا�ضتثناءات على انطباق قانون حمكمة الإع�ضار على اآثار الإع�ضار ينبغي اأن 

تكون حمدودة العدد ومبّينة بو�ضوح يف قانون الإع�ضار )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، 

الف�ضل الأول، الفقرة 88، والتو�ضية 34(.

باء-  مالحظات خا�صة بالدول املتعددة الوحدات

83- ي�ضري م�ضطلح "الدولة" يف هذا الدليل اإىل دولة ذات �ضيادة. ولكن الت�ضاوؤل يثار حول القانون 

املنطبق اإذا كانت قاعدة تنازع القوانني ت�ضري يف م�ضاألة ما اإىل دولة تتاألف من اأكرث من وحدة اإقليمية 

الدول  على  ذلك  ينطبق  وقد  امل�ضاألة.  بتلك  يتعلق  فيما  بها  اخلا�ض  القانوين  نظامها  منها  لكل 

الت�رصيعية  ال�ضلطة  اإطار  �ضمن  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  عام  بوجه  فيها  يندرج  التي  الحتادية 

لوحداتها الإقليمية. ولكي ت�رصي قواعد تنازع القوانني عندما يكون القانون املنطبق هو قانون تلك 

الدولة )حتى واإن مل تكن دولة املحكمة متعّددة الوحدات(، فمن ال�رصوري حتديد الوحدة الإقليمية 

التي �ضينطبق قانونها.

84- وعادة ما يق�ضد بالإ�ضارة اإىل قانون الدولة املتعددة الوحدات القانون ال�ضاري يف الوحدة الإقليمية 

وعلى  املانح(.  مقر  اأو  املوجودات  مكان  )مثل  املنطبق  الربط  عامل  اإىل  ا�ضتنادا  املحّددة  ال�ضلة،  ذات 

�ضبيل املثال، اإذا كان القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات موؤّلفة من ثالث وحدات اإقليمية 

)"األف" و"باء" و"جيم"(، فاإن الإ�ضارة اإىل قانون مقر املانح باعتباره القانون املنطبق على حق �ضماين يف 
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م�ضتحقات يعني الإ�ضارة اإىل قانون الوحدة "األف" اإذا كان مكان الإدارة املركزية للمانح يوجد يف الوحدة 

"األف" )انظر التو�ضية 224(.

85- وللحفاظ على ات�ضاق القواعد الداخلية لتنازع القوانني يف دولة متعّددة الوحدات، يعتمد الدليل 

نهجا تتبعه العديد من التفاقيات الدولية ويو�ضي باأن تبقى هذه القواعد منطبقة، ولكن داخليا فقط 

)انظر التو�ضية 225(. وبا�ضتخدام املثال الوارد يف الفقرة ال�ضابقة يجوز، اإذا كان مقر املانح يف الوحدة 

"األف" التابعة لدولة متعّددة الوحدات، اأن يطبق قانون الوحدة "باء" عندما ت�ضري قواعد تنازع القوانني 
التطبيق. وقد يكون الأمر  الواجب  القانون  اأنه  على  "باء"  الوحدة  اإىل قانون  "األف"  للوحدة  الداخلية 

كذلك اإذا كانت قواعد تنازع القوانني يف الوحدة "األف" تتوّخى )على غرار الدليل( اأن يحكم قانون مقر 

املانح نفاذ حق �ضماين يف م�ضتحقات جتاه الأطراف الثالثة واأولوية هذا احلق، ولكنها تعّرف املقر ب�ضكل 

"األف"  الوحدة  الإدارة املركزية( يوجد يف  )اأي مكان  الدليل  يُعّرفه  املانح، كما  واإذا كان مقر  خمتلف. 

ولكن قانون الوحدة "األف" يعّرف مقر املانح على اأنه مكان مكتبه الرئي�ضي الر�ضمي وكان مكان املكتب 

الرئي�ضي الر�ضمي للمانح يف الوحدة "باء"، فاإن قانون الوحدة "باء" هو الذي يحكم نفاذ احلق ال�ضماين 

يف امل�ضتحقات جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. ويبدو اأن يف ذلك خروجا عن القاعدة العامة املتعلقة 

با�ضتبعاد الإحالة اإىل قانون اآخر )انظر التو�ضية 221(. ولكن هذا اخلروج يقت�رص على اإحالة داخلية مما 

ل مي�ض اليقني فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق. ويف املثال الوارد اأعاله، قد ل يُرجع اإىل اأي قانون 

غري قانون الوحدة "األف" اإذا كان املكتب الرئي�ضي الر�ضمي للمانح يوجد يف دولة اأخرى غري الدولة التي 

تنتمي اإليها الوحدة "األف".

التي حتكمها، يف  امل�ضائل  على  اإل  الوحدات  املتعددة  بالدول  اخلا�ضة  القواعد  تنطبق هذه  86- ول 

تلك الدولة، قوانني وحداتها الإقليمية. ومن ثم، فلن يكون لهذه القواعد، على �ضبيل املثال، اأثر يف دولة 

احتادية ين�ض د�ضتورها على اأن م�ضائل املعامالت امل�ضمونة حتكمها القوانني الحتادية.

املودعة يف  الأموال  تقا�ضي  ال�ضمانية يف حق  احلقوق  على  املنطبق  القانون  مع  التعامل  87- وعند 

م الدليل تو�ضيتني بديلتني )ملناق�ضة هذين البديلني، انظر الفقرات 49-51 اأعاله(.  ح�ضاب م�رصيف، يقدنِّ

ففي اإطار البديل األف، ي�ضبح القانون الواجب التطبيق عندما يكون للم�رصف الذي يحتفظ باحل�ضاب 

اأماكن عمل يف اأكرث من دولة واحدة قانون الدولة التي يوجد فيها الفرع الذي يحتفظ باحل�ضاب )انظر 

التو�ضية 210، البديل األف(. ونتيجة لذلك، ل يتاأثر حتديد القانون الواجب التطبيق بكون الدولة وحدة 

اختيار  احلالت  بع�ض  للطرفني يف  باء، ميكن  البديل  اإطار  اأنه يف  الوحدات. غري  متعددة  اأو  واحدة 

القانون املنطبق على احل�ضاب. ومن ثم، ففي حالة دولة متعددة الوحدات، تكون الإ�ضارات اإىل "الدولة" 

يف التو�ضية 210 اإ�ضارة اإىل الوحدة الإقليمية، ويكون من ال�رصوري اأن ين�ض القانون على قواعد اإ�ضافية 

حتكم حتديد الوحدة الإقليمية ذات ال�ضلة )انظر التو�ضيتني 226 و227(.

جيم-  التو�صيات 227-203*

الغر�ض

الغر�ض من اأحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه 

)2(
الأطراف الثالثة واأولويته؛ وحقوق والتزامات املانح والدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة قبل التق�ضري وبعده.

اأُعدت التو�ضيات املتعلقة بتنازع القوانني بالتعاون الوثيق مع املكتب الدائم ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض.
*

م�ضائل تنازع القوانني املتعلقة بتمويل الحتياز يتناولها الف�ضل التا�ضع، بينما يتناول هذا الف�ضل والف�ضل الثاين ع�رص م�ضائل تنازع 
 )2(

القوانني املتعلقة بالإع�ضار.
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1-  تو�صيات عامة

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة

 على اأن القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�ضة ونفاذه 
)3(

203- ينبغي اأن ين�ض القانون

جتاه الأطراف الثالثة واأولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان هذه املوجودات، با�ضتثناء ما تن�ض عليه 

التو�ضيات 204-207 و211.

204- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على امل�ضائل 

املذكورة يف التو�ضية 203 فيما يتعلق باحلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة من النوع الذي يُ�ضتخدم عادة 

يف اأكرث من دولة.

205- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة خا�ضعا للت�ضجيل يف 

�ضجل متخ�ض�ض اأو للتاأ�ضري ب�ضاأنه يف �ضهادة ملكية، كان القانون املنطبق على امل�ضائل املذكورة يف التو�ضية 203 

هو قانون الدولة التي يُحتفظ بال�ضجل اأو تُ�ضدر �ضهادة امللكية حتت �ضلطتها.

206- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون الواجب التطبيق على اأولوية احلق ال�ضماين يف املوجودات 

امللمو�ضة، الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�ضتند قابل للتداول، على حق �ضماين مناف�ض ُجعل 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى، هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان امل�ضتند.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة العابرة اأو املراد ت�ضديرها

207- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة للتداول 

اإن�ضاء  فيها وقت  تكون موجودة  التي  الدولة  املراد ت�ضديرها من  اأو  العابرة  للتداول(  القابلة  امل�ضتندات  اأو 

احلق ال�ضماين يجوز اإن�ضاوؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي يقع فيها مكان 

املوجودات وقت الإن�ضاء على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 203 اأو مبقت�ضى قانون دولة املق�ضد النهائي 

للموجودات، �رصيطة اأن ت�ضل تلك املوجودات اإىل تلك الدولة يف غ�ضون [مدة ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من 

الأيام بعد اإن�ضاء احلق ال�ضماين.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة

208- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح يحكم اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف 

املوجودات غري امللمو�ضة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف امل�ضتحقات النا�ضئة من بيع ممتلكات غري منقولة اأو تاأجريها اأو معاملة 

م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�ضل مبمتلكات غري منقولة

209- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املحيل يحكم اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف 

م�ضتحق نا�ضئ من بيع اأو تاأجري ممتلكات غري منقولة اأو من معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�ضل مبمتلكات 

غري منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. اأّما التنازع على الأولوية املتعلّق بحقوق 

مطالب مناف�ض م�ضّجلة يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة فيحكمه قانون الدولة التي يُحتفظ بال�ضجل حتت 

�ضلطتها. ول تنطبق القاعدة الواردة يف اجلملة ال�ضابقة اإل اإذا كان يُعتّد بالت�ضجيل، مبوجب ذلك القانون، يف 

تقرير اأولوية احلق ال�ضماين يف امل�ضتحق.

)3( "القانون" يف هذا الف�ضل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة اأو اأي قانون اآخر يجوز للدولة اأن تدرج  فيه اأحكام تنازع القوانني.
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القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

210- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن م�ضائل اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب 

م�رصيف، ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، واأولويته واإنفاذه، عالوة على حقوق امل�رصف الوديع 

وواجباته فيما يتعلق بذلك احلق ال�ضماين، يحكمها:

*
 البديل األف

  قانوُن الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�رصف الذي يحتفظ باحل�ضاب امل�رصيف. واإذا كانت للم�رصف 

اأماكن عمل يف اأكرث من دولة واحدة، اعتُّد باملكان الذي يوجد فيه الفرع املحتفظ باحل�ضاب.

 البديل باء

  قانوُن الدولة التي ُذكر �رصاحة يف اتفاق احل�ضاب اأنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك التفاق، اأو قانوٌن 

اآخر اإذا كان اتفاق احل�ضاب ين�ض �رصاحة على انطباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك امل�ضائل. بيد 

ر وفقا للجملة ال�ضابقة ل ينطبق اإل اإذا كان لدى امل�رصف الوديع، وقت اإبرام  اأن قانون الدولة الذي يتقرَّ

اتفاق احل�ضاب، مكتب يف تلك الدولة يزاول ن�ضاطا منتظما يف جمال حفظ احل�ضابات امل�رصفية. واإذا مل 

يتقرر القانون املنطبق وفقا للجملتني ال�ضابقتني، وجب تقريره وفق القواعد الحتياطية التي ت�ضتند اإىل 

املادة 5 من اتفاقية لهاي اخلا�ضة بالقانون املنطبق على بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة 

)4(
يف حوزة و�ضيط.

وتخ�ضع هذه التو�ضية لال�ضتثناء املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 211. 

بوا�ضطة  الثالثة  الأطراف  املوجودات جتاه  من  دة  اأنواع حمدَّ ال�ضماين يف  احلق  نفاذ  على  املنطبق  القانون 

الت�ضجيل

211- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر املانح تعرتف بالت�ضجيل كطريقة 

لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف �ضك قابل للتداول اأو حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف جتاه 

الأطراف الثالثة، كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على م�ضاألة البت يف ما اإذا 

كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتّقق بوا�ضطة الت�ضجيل مبقت�ضى قوانني تلك الدولة.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل

212- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنَّ قانون الدولة املحددة يف التعّهد امل�ضتقل ال�ضادر عن الكفيل/املُ�ضدر 

اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضمى يحكم ما يلي:

)اأ( حقوَق وواجبات الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى الذي تلقى طلبا بالإقرار اأو قام، 

اأو قد يقوم، بال�ضداد اأو باإعطاء قيمة بطريقة اأخرى مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل؛

جتاه  م�ضتقل  تعّهد  مبقت�ضى  املتاأتية  العائدات  تقا�ضي  حق  يف  �ضماين  حق  اإنفاذ  يف  )ب( احلقَّ 

الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى؛

)ج( نفاَذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويتَه، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 213.

د القانون الواجب التطبيق يف التعّهد امل�ضتقل ال�ضادر عن  213- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا مل يحدَّ

الكفيل/املُ�ضدر اأو املثبنِّت، كان القانوُن الذي يحكم امل�ضائل امل�ضار اإليها يف التو�ضية 212 هو قانون الدولة 

التي يقع فيها فرع الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو مكتبه املذكور يف التعّهد امل�ضتقل. غري اأنه يف حالة ال�ضخ�ض 

)3( "القانون" يف هذا الف�ضل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة اأو اأي قانون اآخر يجوز للدولة اأن تدرج  فيه اأحكام تنازع القوانني.

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�ضية 210.



407 الف�ضل العا�رص-  تنازع القوانني 

امل�ضّمى يكون القانوُن الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها فرع ال�ضخ�ض امل�ضّمى اأو مكتبه الذي 

ي�ضّدد اأو يعطي قيمة بطريقة اأخرى مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل.

214- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون الذي يحكم اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف م�ضتحق اأو �ضك قابل 

للتداول اأو مطالبة اأخرى، مكفولة ال�ضداد اأو الأداء بطريقة اأخرى مبوجب تعّهد م�ضتقل، ونفاذ ذلك احلق 

اإذا كان احلق ال�ضماين يف حق  اأي�ضا القانون املنطبق على م�ضاألة ما  ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، هو 

تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل ين�ضاأ وي�ضبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا وفقا ملا 

تن�ض عليه التو�ضيتان 25 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين( و48 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق 

ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات

215- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن:

احلق  اإن�ضاء  على  املنطبق  القانون  هو  العائدات  يف  �ضماين  حق  اإن�ضاء  على  املنطبق  )اأ( القانون 

ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�ضلية التي تاأتت منها العائدات؛

هو  الثالثة  الأطراف  جتاه  ونفاذه  العائدات  يف  ال�ضماين  احلق  اأولوية  على  املنطبق  القانون  )ب(  

القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�ضماين يف موجودات من نف�ض نوع العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما

والتزاماتهما  امل�ضمون  والدائن  املانح  املنطبق على حقوق  القانون  اأن  القانون على  ين�ض  اأن  216- ينبغي 

املتبادلة النا�ضئة عن التفاق ال�ضماين، هو القانون الذي اختاراه، واإذا مل يختارا اأي قانون كان القانون املنطبق 

هو القانون الذي يحكم التفاق ال�ضماين.

القانون املنطبق على حقوق والتزامات الأطراف الثالثة املدينة والدائنني امل�ضمونني

217- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون املنطبق على امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول اأو امل�ضتند 

القابل للتداول هو اأي�ضا القانون املنطبق على:

اإليه امل�ضتحق، والعالقة بني املدين مبقت�ضى �ضك قابل  بامل�ضتحق واملحال  )اأ( العالقة بني املدين 

للتداول وحائز حق �ضماين يف ذلك ال�ضك؛

القابل  ال�ضك  اأو بحق �ضماين يف  امل�ضتحق  باإحالة  التذرع  ليت�ضنى  توافرها  الواجب  ال�رصوط  )ب(  

للتداول اأو بحق �ضماين يف امل�ضتند القابل للتداول جتاه املدين بامل�ضتحق اأو املدين مبقت�ضى ال�ضك القابل 

للتداول اأو ُم�ضِدر امل�ضتند القابل للتداول )مبا يف ذلك ما اإذا كان يجوز للمدين بامل�ضتحق اأو املدين مبقت�ضى 

ال�ضك القابل للتداول اأو ُم�ضدر امل�ضتند القابل للتداول اأن يتم�ضك باتفاق مانع لالإحالة(؛

اأو  للتداول  القابل  ال�ضك  املدين مبقت�ضى  اأو  بامل�ضتحق  املدين  التزامات  كانت  اإذا  ما  )ج( م�ضاألة 

م�ضدر امل�ضتند القابل للتداول قد ا�ضتوفيت.

القانون املنطبق على اإنفاذ احلق ال�ضماين

218- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، رهنا بالتو�ضية 223، يكون القانون املنطبق على امل�ضائل التي تت�ضل 

باإنفاذ احلق ال�ضماين:

)اأ( يف املوجودات امللمو�ضة، هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛

)ب(  يف املمتلكات غري امللمو�ضة، هو القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�ضماين.
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معنى "مقر" املانح

219- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، لأغرا�ض اأحكام تنازع القوانني، يكون مقر املانح واقعا يف الدولة التي 

يوجد فيها مكان عمله. واإذا كان للمانح مكان عمل يف اأكرث من دولة، كان مكان عمله هو املكان الذي تزاَول 

فيه اإدارته املركزية. واإذا مل يكن للمانح مكان عمل اعتُُّد مبكان اإقامته املعتاد.

الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان اأو املقر

220- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

اإىل مكان  بالإ�ضارات  يُق�ضد  التو�ضية،  الفرعية )ب( من هذه  الفقرة  تن�ض عليه  ما  )اأ( با�ضتثناء 

املوجودات اأو مكان املانح يف اأحكام تنازع القوانني، فيما يخ�ض م�ضائل الإن�ضاء، مكان اأي منهما وقت الإن�ضاء 

املفرت�ض للحق ال�ضماين، ويق�ضد بها فيما يخ�ض م�ضائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان اأي 

منهما وقت ن�ضوء امل�ضاألة؛

)ب(  اإذا كانت حقوق جميع املطاِلبني املناف�ضني يف املوجودات املرهونة قد اأن�ضئت وُجعلت نافذة جتاه 

الأطراف الثالثة قبل تغيري مكان املوجودات اأو مكان املانح، فاإن الإ�ضارات الواردة يف اأحكام تنازع القوانني 

اإىل مكان املوجودات اأو مكان املانح يق�ضد بها، فيما يخ�ض م�ضاألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، 

مكان اأي منهما قبل ذلك التغيري.

ا�ضتبعاد الإحالة اإىل قانون اآخر

دولة اأخرى بو�ضفه  "قانون"  اإىل  القوانني  تنازع  اأحكام  الإحالة يف  اأن  القانون على  ين�ض  اأن  221- ينبغي 

القانون املنطبق على م�ضاألة ما، اإمنا يق�ضد بها القانون النافذ يف تلك الدولة بخالف اأحكامها املتعلقة بتنازع 

القوانني.

ال�ضيا�ضة العامة والقواعد امللزمة دوليا

222- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

ر مبقت�ضى اأحكام تنازع القوانني اإل اإذا  )اأ( ل يجوز للمحكمة اأن ترف�ض تطبيق القانون الذي يقرَّ

كانت نتائج تطبيقه تتعار�ض تعار�ضا �ضارخا مع ال�ضيا�ضة العامة للمحكمة؛

التي يجب، ب�رصف  التقا�ضي  اأحكام قانون مكان  القوانني دون تطبيق  تنازع  اأحكام  )ب(  ل حتول 

النظر عن اأحكام تنازع القوانني، اأن تطبَّق حتى على احلالت الدولية؛

)ج(   ل ت�ضمح القواعد الواردة يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�ضية بتطبيق اأحكام 

قانون مكان التقا�ضي على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

تاأثري بدء اإجراءات الإع�ضار على القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية

223- ينبغي اأن ين�ض القانون على األ تُ�ضتبعد، عند البدء باإجراءات الإع�ضار، اأحكام تنازع القوانني التي 

حتدد القانون الواجب تطبيقه على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته واإنفاذه )ويف 

�ضياق النهج غري الوحدوي، حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي(. غري اأن هذا احلكم ينبغي اأن يكون 

مرهونا مبا يرتتب يف هذه امل�ضائل من اآثار نتيجة تطبيق قانون الإع�ضار يف الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات 

الإع�ضار )قانون حمكمة الإع�ضار( على م�ضائل من قبيل الإبطال، اأو معاملة الدائنني امل�ضمونني، اأو حتديد 

)5(
مراتب املطالبات، اأو توزيع العائدات.

انظر التو�ضية 31 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
 )5(
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2-  تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات

224- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يف احلالت التي يكون فيها القانون املنطبق على م�ضاألة ما هو قانون 

دولة متعددة الوحدات، رهنا بالتو�ضية 225، تكون الإ�ضارات اإىل قانون دولة متعددة الوحدات اإ�ضارات اإىل 

واإل  اأو مكان املوجودات املرهونة  املانح  اإىل مقر  ا�ضتنادا  تتقرر  )التي  ال�ضلة  الإقليمية ذات  الوحدة  قانون 

فبمقت�ضى اأحكام تنازع القوانني( واإىل قانون الدولة املتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمول به يف تلك الوحدة.

225- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، يف اإطار اأحكامه املتعلقة بتنازع القوانني، اإذا كان القانون ال�ضاري يف 

د الأحكام الداخلية لتنازع  دولة متعددة الوحدات اأو يف اإحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق، حُتدنِّ

القوانني ال�ضارية يف تلك الدولة املتعددة الوحدات اأو يف الوحدة الإقليمية ما اإذا كان يتعنيَّ تطبيق الأحكام 

املو�ضوعية من قانون الدولة املتعددة الوحدات اأو من قانون وحدة اإقليمية معينة من تلك الدولة.

226- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان �ضاحب احل�ضاب وامل�رصف الوديع قد اختارا قانون وحدة 

اإقليمية معينة من دولة متعددة الوحدات ليكون القانون املنطبق على اتفاق احل�ضاب:

)اأ( كانت الإ�ضارتان اإىل "الدولة" يف اجلملة الأوىل من التو�ضية 210 )البديل باء( اإ�ضارتني اإىل تلك 

الوحدة الإقليمية؛

)ب(  كانت الإ�ضارتان اإىل "الدولة" و"تلك الدولة" يف اجلملة الثانية من التو�ضية 210 )البديل باء( 

اإ�ضارتني اإىل الدولة املتعددة الوحدات ذاتها.

227- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الوحدة الإقليمية هو القانون املنطبق اإذا:

)اأ( كان القانون امل�ضّمى، مبقت�ضى التو�ضيتني 210 )البديل باء( و226، هو قانون وحدة اإقليمية من 

دولة متعددة الوحدات؛

)ب(  كان قانون تلك الدولة يق�ضي باأل ينطبق قانون الوحدة الإقليمية اإل اإذا كان للم�رصف الوديع 

مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بال�رصط املن�ضو�ض عليه يف اجلملة الثانية من التو�ضية 210 )البديل 

باء(؛

)ج( كان احلكم املذكور يف الفقرة الفرعية )ب( من هذه التو�ضية �ضاريا وقت اإن�ضاء احلق ال�ضماين 

)6(
يف احل�ضاب امل�رصيف.

ل حتتاج اإىل اعتماد التو�ضيتني 226 و227 �ضوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�ضية 210.
 )6(
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حادي ع�رش-  الفرتة االنتقالية

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- تَناول الف�ضُل ال�ضابق "تنازَع القوانني"، اأي جمموعَة القواعد التي حُتّدد القواعد املو�ضوعية التي 

تنطبق يف الواقع عندما يَكون هناك نظامان قانونيان اأو اأكرث لهما قواعد مو�ضوعية ميكن اأن ت�رصي على 

معاملة معّينة. وكثريا ما تو�ضف قواعد تنازع القوانني هذه باأنها قواعد حتكم تنازع القوانني "يف املكان" 

متييزا لها عن نوع خمتلف من قواعد تنازع القوانني، اأي تلك التي حتكم تنازع القوانني "يف الزمان". 

فجميع الإجراءات الت�رصيعية تثري م�ضائَل تتعلق بتنازع القوانني يف الزمان. ومن ثَم توجد لدى معظم 

الدول مبادئ را�ضخة حتّدد، مثال، الوقت الذي يدخل فيه قانون جديد حّيز النفاذ واأثر ذلك القانون على 

احلقوق املكت�ضبة مبوجب قانون �ضابق ونطاق انطباقه على العالقات القانونية القائمة. غري اأنه عندما 

يُرتاأى اإجراء اإ�ضالح كبري على القانون القائم، فعادة ما تدرج الدول يف القانون اجلديد جمموعة من 

القواعد املحّددة التي حتكم تنازع القوانني يف الزمان حال ن�ضوئها يف �ضياق بدء نفاذ القانون اجلديد. 

ى هذه القواعد عادة "اأحكاما انتقالية". وبالنظر اإىل نطاق الف�ضول ال�ضابقة، يو�ضي الدليل باأن  وتُ�ضمَّ

مة خ�ضي�ضا لتالئم القانون اجلديد الذي ت�ضّنه. تعتمد الدول جمموعة من الأحكام النتقالية املُ�ضمَّ

الواردة يف  التو�ضيات  يعك�ض  الذي  اجلديد  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  يختلف  اأن  املرّجح  2- ومن 

الدليل اختالفا كبريا عن قانون املعامالت امل�ضمونة ال�ضابق. و�ضيكون لتلك الختالفات اأثر وا�ضح على 

اأي اتفاقات يربمها املانحون والدائنون امل�ضمونون بعد �َضّن القانون اجلديد. غري اأن كثريا من املعامالت 

الختالفات  �ضوء  ويف  اجلديد.  القانون  نفاذ  بدء  بعد  �ضتتوا�ضل  ال�ضابق  القانون  مبوجب  ترَُبم  التي 

اأن�ضئت مبوجب  بني النظامني القانونيني ال�ضابق واجلديد، وا�ضتمرار وجود معامالت وحقوق �ضمانية 

القانون ال�ضابق، من املهم، لكي ينجح القانون اجلديد، اأن يت�ضمن قواعد عادلة وفّعالة حتكم النتقال 

من القانون ال�ضابق اإىل القانون اجلديد. وثمة حاجة مماثلة اإىل قواعد انتقالية عندما يكون قانون دولة 

خمتلفة )اأي خمتلفة عن الدول التي يحكم قانونها تلك امل�ضاألة مبوجب قواعد تنازع القوانني يف القانون 

اجلديد(، مبوجب قواعد تنازع القوانني يف القانون ال�ضابق، هو الذي يحكم اإن�ضاء حق �ضماين اأو نفاذه 

جتاه الأطراف الثالثة اأو اأولويته. فعلى �ضبيل املثال، قد ت�ضري قواعد تنازع القوانني يف القانون ال�ضابق 

اإىل قانون َمقّر املَدين بالتزام فيما يخ�ض م�ضائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، بينما قد ت�ضري قواعد 

تنازع القوانني يف القانون اجلديد اإىل قانون مقر مانح احلق ال�ضماين.

3- ويجب تناول م�ضاألتني اأ�ضا�ضيتني تتعلقان بالنتقال من القانون ال�ضابق اإىل القانون اجلديد. اأما 

الأوىل، فهي اأن القانون اجلديد ينبغي اأن ين�ض على التاريخ الذي يدخل فيه )اأو التواريخ التي تدخل 

فيها خمتلف اأجزائه( حيز النفاذ )"تاريخ النفاذ"(، مثلما هو مذكور يف الباب األف-2. واأما الثانية، فهي 

د اإىل اأي مدى ي�رصي القانون  اأن القانون اجلديد، مثلما هو مذكور يف الباب األف-3، ينبغي اأي�ضا اأن يحدنِّ

اجلديد، بعد تاريخ النفاذ، على املعامالت اأو احلقوق ال�ضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ النفاذ. 

وترد املبادئ اخلا�ضة التي حتكم خمتلف احلالت النتقالية يف الباب األف-4. ويُختتم الف�ضل، يف الباب-

باء، مبجموعة من التو�ضيات.
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2-  تاريخ نفاذ القانون اجلديد

الفوري  فالتحقيق  اجلديد.  القانون  نفاذ  تاريخ  العوامل يف حتديد  من  عدد  مراعاة  4- يجب 

للمزايا القت�ضادية التي ينطوي عليها القانون اجلديد �ضَبٌب يحدو بالدول اإىل و�ضع القانون اجلديد 

مو�ضع النفاذ باأ�رصع ما ميكن بعد �ضّنه. غري اأن هذه املزايا يجب اأن تتوازن مع �رصورة تفادي اإحداث 

الأطراف  منح  ويجب  اجلديد.  القانون  يحكمها  �ضوف  التي  الأ�ضواق  زعزعة يف  اأو  ا�ضتقرار  عدم 

امل�ضاركة يف ال�ضوق الوقت الكايف للتح�ضري لإجراء معامالت يف اإطار القانون اجلديد قد تختلف 

اختالفا كبريا من حيث ال�ضكل وامل�ضمون عن املعامالت يف اإطار القانون ال�ضابق. ومن ثم، وتبعا ملدى 

طرح القانون اجلديد على ب�ضاط املناق�ضة العامة، فقد تُقّرر دولة ما اأّل يبداأ تاريخ نفاذ القانون 

د تاريخ نفاذ القانون اجلديد يف غ�ضون فرتة زمنية  اجلديد فور �ضننِّه. اأي اأن الدول ميكنها اأن حُتدنِّ

�ضلوكها حت�ضريا  تُكّيف  اأن  فيها  امل�ضاِركة  والأطراف  الأ�ضواق  لتلك  يت�ضّنى  لكي  �َضّنه،  بعد  معقولة 

واملحّكمني  للق�ضاة  منا�ضبة  تثقيفية  برامج  وتقدمي  اإعداد  اإمكانية  ت�ضمن  واأن  اجلديدة  للقواعد 

واملحامني واأ�ضحاب الأعمال.

اأن تراعي عوامل �ضتى منها ما يلي: )اأ( تاأثري تاريخ  5- ويجوز للدول، عند اختيار تاريخ النفاذ، 

اأق�ضى  اإىل  اجلديد  القانون  نتيجة  املتحققة  الفوائد  وزيادة  )ب(  الئتمانية؛  القرارات  على  النفاذ 

حد؛ )ج( والرتتيبات الرقابية واملوؤ�ض�ضية والتعليمية وغريها من الرتتيبات اأو حت�ضينات البنى التحتية 

ال�رصورية التي يتعنّي على الدولة ال�ضطالع بها؛ )د( وحالة القانون الذي كان قائما من قبل وغريه 

من البنى التحتية؛ )هـ( ومواءمة القانون اجلديد املتعلق باملعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى؛ )و( 

والقيود الد�ضتورية على املفعول الرجعي للقانون اجلديد، اإن ُوجدت؛ )ز( واملمار�ضة املوحدة اأو املنا�ضبة 

لبدء نفاذ القانون اجلديد )مثال يف اليوم الأول من �ضهر ما(.

6- وتعتمد الدول عموما واحدة من ثالث طرائق لبدء اإنفاذ القانون يف تاريخ ما بعد �َضّنه. فاأول، 

ينُ�ض القانون العام اأو القانون ال�ضرتاعي اأحيانا على اأّن نفاذ القانون اجلديد �ضوف يبداأ يف تاريخ 

د مبقت�ضى "مر�ضوم" اأو "اإعالن ر�ضمي". وثانيا، ويف حالت اأخرى، يحّدد القانون نف�ضه ذلك  مقبل يُحدَّ

التاريخ الالحق. فمثال، اإذا �ُضّن قانون يف 17 كانون الثاين/ يناير من �ضنة معّينة، ميكن اأن ين�ض ذلك 

القانون بب�ضاطة على بدء نفاذه يف 1 اأيلول/�ضبتمرب من ال�ضنة ذاتها. وثالثا، كثريا ما يت�ضمن القانون 

الأمثلة على  ال�ضيغ. ومن  ا�ضتخدام  اأمثلة عديدة على كيفية  نفاذه. وثمة  تاريخ  تُقّرر  �ضيغة حمّددة 

اإحدى ال�ضيغ اأن يكون تاريخ النفاذ هو اليوم الأول من ال�ضهر التقوميي الذي يلي انق�ضاء �ضتة اأ�ضهر 

على تاريخ �ضّن القانون. وميكن اأن ت�ضري �ضيغة اأخرى اإىل اليوم الأول من كانون الثاين/يناير اأو متوز/

يوليه، اأيهما كان اأ�ضبق، بعد انق�ضاء �ضتة اأ�ضهر على تاريخ �ضن القانون. وهناك نوع اآخر من ال�ضيغ 

بنية حتتية  الوقت لإن�ضاء  النفاذ لإتاحة  تاريخ  تاأجيل  ال�رصوري  يُ�ضتخدم عندما يكون من  غالبا ما 

تقنية، مثل ا�ضتحداث �ِضجل حمو�ضب. ويف هذه احلالت، غالبا ما تلجاأ الدول اإىل اإ�ضدار "مر�ضوم" 

اأ�ضهر. ول يتخذ الدليل  يفيد مثال باأن تاريخ بدء العمل بال�ضجل هو نقطة بداية التاأجيل ملدة �ضتة 

موقفا ب�ضاأن الطريقة التي ينبغي للدول ا�ضتخدامها من بني هذه الطرائق، لأنها م�ضاألة تخ�ضع حتما 

للممار�ضة الوطنية؛ ولكنه يو�ضي الدول، مع ذلك، اإما باأن حتّدد تاريخ النفاذ، �ضواء يف القانون اأو يف 

اإعالن ر�ضمي يرافقه، اأو تبنينِّ �ضيغة لتحديد تاريخ النفاذ يف قانون املعامالت امل�ضمونة نف�ضه )انظر 

التو�ضية 228(.
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3-  النهج العام املتبع اإزاء احلقوق املكت�ضبة

7- ملّا كانت اللتزامات امل�ضمونة قابلة لل�ضداد على مدى فرتة زمنية معّينة يف غالب الأحيان، فمن 

املحتمل اأن تظّل حقوق كثرية اأن�ضئت قبل تاريخ النفاذ قائمة بعد ذلك التاريخ، بحيث ت�ضمن الديون التي 

د بالكامل بعد. ولهذا يجب اأن تنظر الدول اأي�ضا يف ما اإذا كان القانون اجلديد ينطبق على امل�ضائل  مل ت�ضدَّ

التي تن�ضاأ بعد تاريخ النفاذ عندما تتعلق تلك امل�ضائل مبعامالت اأُبرمت قبل ذلك التاريخ.

8- ومن النهوج املتاحة اأمام القانون اجلديد اأن يقت�رص انطباقه على ما يقع بعد نفاذه. ومن ثَم، فهو 

ُمغريا بع�ض  واإن كان  النهج،  النفاذ. وهذا  تاريخ  اأُبرمت قبل  التي  املعامالت  اأي جوانب من  ل يحكم 

ال�ضيء، وخ�ضو�ضا فيما يتعلق بامل�ضائل التي تن�ضاأ بني املانح والدائن امل�ضمون، فهو يخلق م�ضاكل كبرية 

الأولوية. ويف مقّدمة تلك  يتعلق مب�ضائل  الثالثة، ول �ضيما فيما  يتعلق الأمر بحقوق الأطراف  عندما 

امل�ضاكل احلاجة اإىل حّل املنازعة على الأولوية بني دائن م�ضمون ح�ضل على حقه ال�ضماين قبل تاريخ 

النفاذ ودائن م�ضمون مناِزع ح�ضل على حقه ال�ضماين يف نف�ض املوجودات املرهونة بعد تاريخ النفاذ. وملّا 

كانت الأولوية مفهوما يقوم على املقارنة، فاإن قاعدة الأولوية ذاتها يجب اأن حتكم احلقني ال�ضمانيني 

املقاَرنني. ومن ثم، فلي�ض من املمكن عمليا اأن حتكم القواعد ال�ضابقة اأولوية حق الدائن امل�ضمون املُن�ضاأ 

قبل تاريخ النفاذ واأن حتكم القواعد اجلديدة اأولوية حق الدائن امل�ضمون املُن�ضاأ بعد تاريخ النفاذ.

9- ولي�ض من ال�ضهل حتديد قاعدة الأولوية التي ينبغي اأن تنطبق على تنازع الأولوية بني احلقوق 

ال�ضمانية املن�ضاأة قبل تاريخ النفاذ واحلقوق ال�ضمانية املن�ضاأة بعده. ومن �ضاأن تطبيق القواعد ال�ضابقة 

على هذا النوع من تنازع الأولوية اأن يوؤجل ب�ضورة جوهرية نفاذ بع�ض اأهم جوانب القانون اجلديد، 

ق املنافع القت�ضادية الهامة الناجتة عن القانون اجلديد لفرتة طويلة. وقد  مما قد يوؤدي اإىل تاأجيل حتقرُّ

مي�ض التاأجيل بجميع املعامالت اجلديدة حتى واإن مل يكن لزما اإل لبع�ض املعامالت القدمية. ثم اإن 

التاأجيل من �ضاأنه اأن مينع الأطراف التي اأبرمت اتفاقات �ضمانية ت�ضمل موجودات اآجلة من ال�ضتفادة 

من مزايا القانون اجلديد فيما يتعلق باملوجودات املكت�ضبة اأو املُنتجة بعد تاريخ نفاذه. غري اأن تطبيق 

التي تعتمد  اإجحاف جائر بحق الأطراف  القواعد اجلديدة على نزاعات الأولوية هذه قد يكون فيه 

على القانون ال�ضابق. وينطبق هذا الو�ضع خ�ضو�ضا على الأطراف التي تعتمد على القانون ال�ضابق دون 

علم باحتمال تغيري القانون. واإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن تطبيق قواعد الأولوية باأثر رجعي قد يوّفر حافزا 

لالأطراف يف التفاقات ال�ضمانية القائمة كي تعرت�ض على القانون اجلديد اأو تدعو اإىل تاأجيل تاريخ 

النفاذ بدون مرّبر.

10- ويف املقابل، ميكن تعزيز اليقني وجني منافع القانون اجلديد مبكرا بتطبيقه على جميع املعامالت 

ابتداء من تاريخ النفاذ، ولكن مع تطبيق اأحكام انتقالية منا�ضبة على و�ضع احلقوق ال�ضمانية املن�ضاأة 

قبل تاريخ النفاذ. وميكن اأن تن�ض هذه الأحكام النتقالية على دمج تلك احلقوق ال�ضمانية يف القانون 

اجلديد دون اأن تفقد الأولوية التي كانت لديها عند تاريخ نفاذ القانون اجلديد. ومن �ضاأن اتباع هذا 

النهج اأن يوؤدي اإىل تفادي امل�ضاكل املبّينة يف الفقرة ال�ضابقة املتمثلة يف اتباع واحد من خيارين هما اإّما 

الً بني م�ضالح الأطراف التي  كلرُّ �ضيء واإّما ل �ضيء. فهذا النهج من �ضاأنه اأن يحّقق توازناً من�ضفاً وفعَّ

كانت متتثل للقانون ال�ضابق وم�ضالح الأطراف التي متتثل للقانون اجلديد، وذلك بتوفري اآلية حلماية 

الأولوية املكت�ضبة.

اأن�ضئت  �ضمانية  حقوق  لديهم  الذين  الأ�ضخا�ض  تهّم  التي  هي  وحدها  الأولوية  م�ضائل  11- ولي�ضت 

قبل تاريخ النفاذ. فالنـزاع قد يكون قائماً من قبُل عندما بََداأ نفاذ القانون. وقد تكون هذه الإجراءات 

مت�ضلة بالإنفاذ الالحق للتق�ضري، اأو حتى مبنازعة �ضابقة للتق�ضري بني املانح ودائن م�ضمون، اأو بني 
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مطالب مناف�ض واملانح. ومت�ضيا مع املنطق العام املتمثل يف حماية احلقوق املكت�ضبة، ينبغي اأن مُينََح 

الدائُن امل�ضمون اأو املانح اأو املطالب املناف�ض الذي �رصع يف اإقامة دعوى ولكنه مل يكملها قبل تاريخ نفاذ 

اأقام الدعوى  القانون اجلديد خيارا يتعلق بكيفية موا�ضلة ال�ضعي اإىل ت�ضوية النـزاع. فالطرف الذي 

دعوى مبوجب  واإقامة  عنها  التخلي  اأو  ال�ضابق  القانون  اإما مبوا�ضلتها مبقت�ضى  له  يُ�ضَمح  اأن  ينبغي 

القانون اجلديد.

اأن يكون  ينبغي  )اأ(  التايل:  العام  النهج  باتباع  الدول  الدليل  يو�ضي  لهذه العتبارات،  12- ومراعاة 

القانون اجلديد قابال للتطبيق الفوري على جميع املعامالت املربمة بعد تاريخ نفاذه؛ و)ب( ل ينبغي 

تطبيق القانون اجلديد باأثر رجعي عام على املعامالت املربمة قبل تاريخ نفاذه؛ و)ج( ينبغي اأن ينطبق 

القانون اجلديد على امل�ضائل والإجراءات )مثال، النـزاعات على الأولوية واآليات الإنفاذ( النا�ضئة بعد 

تاريخ نفاذه حتى فيما يتعلق بالتفاقات املربمة مبوجب القانون ال�ضابق؛ و)د( ينبغي اأن يت�ضمن القانون 

لة حلماية احلقوق التي اكت�ضبتها الأطراف مبقت�ضى املعامالت املربمة قبل  اجلديد اأحكاما انتقالية ُمف�ضَّ

تاريخ النفاذ )انظر اجلملة الثانية من التو�ضية 228(.

4-  امل�ضائل التي �ضتتناولها الأحكام النتقالية

)اأ( ا�ضتعرا�ض عام

13- �ضيظل العديد من احلقوق ال�ضمانية التي تُن�ضاأ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد قائمة بعد تاريخ 

النفاذ، وقد تتنازع تلك احلقوق مع احلقوق ال�ضمانية التي تُن�ضاأ مبقت�ضى القانون اجلديد. ولذا، فاإن 

هناك حاجة اإىل وجود اأحكام انتقالية وا�ضحة لتحديد مدى انطباق قواعد القانون اجلديد على احلقوق 

ال�ضمانية املوجودة من قبل. وينبغي اأن تتناول تلك الأحكام النتقالية على نحو منا�ضب ُكالًّ من التوّقعات 

اأن تتناول  اإمكانية التنّبوؤ يف املعامالت املقبلة. ويجب  اإىل اليقني واإىل  الثابتة لدى الأطراف واحلاجة 

الأحكام النتقالية مدى انطباق القواعد اجلديدة، بعد تاريخ النفاذ، فيما بني الطرفني يف معاملة اأن�ضاأت 

حقا �ضمانيا قبل تاريخ النفاذ. كما يجب اأن تتناول تلك الأحكام مدى انطباق القواعد اجلديدة، بعد 

تاريخ النفاذ، لت�ضوية النـزاعات على الأولوية بني حائز حق �ضماين وُمطاِلب مناف�ض عندما يكون احلق 

ال�ضماين اأو حق املُطاِلب املناف�ض قد اأُن�ضئ قبل تاريخ النفاذ.

14- ول ميكن اأن تكون هناك قاعدة اأو �ضيغة واحدة حتكم جميع احلالت لأنه حتى لو طّبقت جميع 

الدول الدليل على منوال واحد، فاإن كل دولة �ضتكون يف حالة انتقال من نظام خمتلف كان قائما قبل 

ذلك. وعالوة على ذلك، �ضيكون خل�ضو�ضيات النظام ال�ضابق اأثر على القرارات املتخذة ب�ضاأن النتقال. 

فالدول �ضتحتاج، مثال، اإىل اأن تاأخذ يف احل�ضبان مدى �ضهولة حتديد املوجودات التي كانت خا�ضعة حلق 

�ضماين يف اإطار النظام القانوين ال�ضابق، واملدة التي ينبغي اأن تظّل فيها املعامالت القائمة "يف ِحمى من 

التغيري" مبقت�ضى القانون اجلديد، واأن تاأخذ يف احل�ضبان، عندما يكون القانون ال�ضابق يق�ضي باأن يُجّدد 

الدائن امل�ضمون الت�ضجيَل اأو يتَّخَذ اإجراًء اآخر للحفاظ على ا�ضتمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، كيفيَة 

اإجراء ذلك التجديد وتاريخ اإجرائه مبوجب القانون اجلديد. وت�ضتعر�ض املناق�ضة الواردة اأدناه امل�ضائل 

الأ�ضا�ضية التي يجب اأن تعاجلها الدول لدى اإعداد هذه الأحكام النتقالية.
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)ب( النـزاعات املعرو�ضة على املحاكم اأو هيئات التحكيم

قد  الطرفني  تكون حقوق  النفاذ،  تاريخ  التقا�ضي يف  مرحلة  اإىل  و�ضل  قد  النـزاع  يكون  15- عندما 

تبلورت مبا يكفي لكي ل يوؤدي بدء نفاذ النظام القانوين اجلديد اإىل تغيري نتيجة ذلك النـزاع. وينبغي اأن 

ينطبق املبداأ ذاته عندما تُعر�ض املنازعة اأمام نظام مماثل لت�ضوية املنازعات، كالتحكيم، يوفر حتديدا 

ملزما للحقوق. ويف املقابل، ل ينبغي اأن ينطبق املبداأ عندما يلجاأ الطرفان اإىل اإجراءات غري ملزمة، مثل 

التوفيق )وي�ضمى اأي�ضا الو�ضاطة(. وي�ضري الطابع غري امللزم لالإجراءات اإىل اأن حقوق الطرفني مل تتبلور 

القانوين اجلديد )انظر  النـزاع اجلاري بتطبيق النظام  مبا فيه الكفاية. ولهذا، ل ينبغي ت�ضوية ذلك 

اإجراءات  �ضياق  العموم، يف  ينبغي على وجه  التو�ضية 229(. وعالوة على ذلك، ل  الأوىل من  اجلملة 

الإنفاذ اجلارية، اأن يتمكن طرفا النـزاع من ال�ضتفادة من الآليات اأو احلقوق املتاحة يف القانون اجلديد 

ينبغي، من حيث  الإنفاذ  للتقا�ضي. فجميع جوانب  امل�ضائل اخلا�ضعة  التحديد  تتناول على وجه  التي 

املبداأ، اأن ت�ضتمّر مبوجب القانون ال�ضابق )انظر اجلملة الثانية من التو�ضية 229(.

16- وقد ي�ضمل التقا�ضي، بالطبع م�ضائل اأخرى غري الإنفاذ. وميكن اأن تن�ضاأ منازعات �ضابقة للتق�ضري 

بني املانح والدائن امل�ضمون، اأو بني مطالب مناف�ض، مثل م�ضرتي املوجود املرهون، والدائن امل�ضمون. 

ويف هذه احلالت، ل ينبغي اأن مينع التقا�ضي اجلاري ب�ضاأن جانب واحد من معاملة م�ضمونة من تطبيق 

القانون اجلديد على جوانب من املعاملة غري م�ضمولة بالتقا�ضي. كما ل ينبغي اأن مُتنََع الأطراف من 

مبا�رصة التقا�ضي ب�ضاأن اأي م�ضائل من هذا القبيل يف اإطار القانون اجلديد. ولذلك، قد يكون املانح، 

على �ضبيل املثال، يف مرحلة التقا�ضي فيما يتعلق بحق الدائن امل�ضمون يف ا�ضتخدام موجود مرهون 

يكون يف حوزته. ول ينبغي اأن مينع هذا التقا�ضي املتوا�ضل مبوجب القانون ال�ضابق الدائَن امل�ضموَن من 

ال�رصوع يف اإجراءات الإنفاذ مبقت�ضى القانون اجلديد، حاملا يحل تاريخ النفاذ. اأخريا، وكما ُذكر �ضابقا 

)انظر الفقرة 11 اأعاله(، اإذا كانت اأي اإجراءات م�ضتمرة مبقت�ضى القانون ال�ضابق، فينبغي اأن يُوؤذن 

ملن ي�ضتهلها اإما باأن يوا�ضلها مبوجب القانون ال�ضابق، اأو باأن يتخلى عنها وي�ضتهل اإجراءات مبقت�ضى 

القانون اجلديد.

)ج( نفاذ احلقوق ال�ضابقة لتاريخ نفاذ القانون فيما بني الأطراف

17- عندما يكون حق �ضماين قد اأن�ضئ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد، يُطرح �ضوؤالن ب�ضاأن نفاذ ذلك 

اأن�ضئ بالفعل مبقت�ضى  اإذا كان احلق ال�ضماين الذي  احلق بني املانح والدائن. وال�ضوؤال الأول هو ما 

القانون ال�ضابق، ولكنه ل ي�ضتويف �رصوط الإن�ضاء مبقت�ضى القانون اجلديد، �ضي�ضبح غري نافذ يف تاريخ 

اإذا كان احلق ال�ضماين الذي مل يُن�ضاأ فعال مبقت�ضى  نفاذ القانون اجلديد. اأما ال�ضوؤال الثاين فهو ما 

القانون ال�ضابق ولكنه ي�ضتويف جميع �رصوط اإن�ضاء حق �ضماين مبوجب القانون اجلديد، �ضي�ضبح نافذا 

يف تاريخ نفاذ القانون اجلديد.

18- ففيما يتعلق بال�ضوؤال الأول، ميكن اأن تختلف النهوج املتاحة. فيمكن، على �ضبيل املثال، حتديد 

فرتة انتقالية يظل احلق ال�ضماين اأثناءها نافذا بني الطرفني، ليت�ضّنى للدائن اتخاذ اخلطوات ال�رصورية 

اأثناء الفرتة النتقالية لإن�ضاء احلق مبقت�ضى القانون اجلديد. وعند انق�ضاء الفرتة النتقالية، ي�ضبح 

احلق غري نافذ مبقت�ضى القانون اجلديد اإذا مل تُتخذ تلك اخلطوات. غري اأن هناك نهجا اأب�ضط، وهو 
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اأن�ضئ واأ�ضبح نافذا بني  اإذا  اأن احلق ال�ضماين،  النهج الذي يو�ضي به الدليل، يتمّثل يف الن�ض على 

الطرفني قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد، فاإنه يظل نافذا بينهما بعد بدء نفاذ القانون اجلديد )انظر 

التو�ضية 230(.

19- وفيما يتعلق بال�ضوؤال الثاين، ينبغي النظر يف جعل احلق غري النافذ من َقبُل نافذا يف تاريخ نفاذ 

القانون اجلديد، لأّن املفرت�ض هو اأن يكون الطرفان قد ق�ضدا نفاَذ احلق بينهما عندما اأبرما اتفاقهما. 

ومع ذلك، فاإّن بع�ض الدول تعالج هذه امل�ضاألة با�ضرتاط تاأكيد حمّدد من املانح اأنه يق�ضد اأن ي�ضبح احلق 

ا�ضتيفاوؤه عمليا  يَ�ضُعُب  ال�رصَط  القانون اجلديد. لكنَّ هذا  نافذا مبوجب  نافذا من قبُل  الذي مل يكن 

لأنه يَفرَت�ض على نحو غري معقول اأن اأحد الطرفني على الأقل كان على علم بوجود العيب ومل يفعل اأي 

�ضيء لإ�ضالحه يف اإطار القانون ال�ضابق، لكنه يرغب الآن يف نفاذ احلق ال�ضماين. واحلالة الأرجح هي 

اكت�ضاف العيب بعد بدء نفاذ القانون اجلديد. ويف هذه احلالة، هناك ما يرّبر وجود قاعدة تن�ض على 

النفاذ التلقائي حاملا يدخل القانون اجلديد حيز النفاذ. وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر 

اجلملة الثانية من التو�ضية 228(.

)د( نفاذ احلقوق ال�ضابقة لتاريخ نفاذ الت�رصيع جتاه الأطراف الثالثة

20- يثري نفاذ حق اأُن�ضئ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد جتاه الأطراف الثالثة م�ضائل خمتلفة. وحيث اإن 

القانون اجلديد �ضوف يج�ّضد ال�ضيا�ضة العامة فيما يتعلق باخلطوات ال�ضليمة املطلوب اتخاذها لنفاذ حق 

�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، فمن الأف�ضل اأن تنطبق القواعد اجلديدة اإىل اأبعد مدى ممكن. بيد اأنه 

قد ل يكون من املعقول توّقع قيام دائن كان حقه نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين 

ال�ضابق للدولة امل�ضرتعة )اأو مبقت�ضى قانون الدولة التي ينطبق قانونها على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة 

اإ�ضافية يقت�ضيها  ال�ضابق( بالمتثال على الفور لأي �رصوط  اإطار قواعد تنازع القوانني يف النظام  يف 

القانون اجلديد. وقد يكون هذا المتثال املتوّقع �ضديد الوطاأة بوجه خا�ض على املوؤ�ض�ضات الدائنة التي 

�ضيُطلب منها المتثال لل�رصوط الإ�ضافية للقانون اجلديد بخ�ضو�ض عدد كبري من املعامالت املربمة قبل 

تاريخ النفاذ يف اآن واحد.

نافذا جتاه  الذي كان  ال�ضماين  نفاذ احلق  ي�ضتمّر لفرتة زمنية معقولة  اأن  لة  املف�ضّ النهوج  21- ومن 

الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين ال�ضابق، والذي لن يكون مع ذلك نافذا مبقت�ضى القواعد 

اجلديدة )على النحو املن�ضو�ض عليه يف الأحكام النتقالية من القانون اجلديد( وذلك لإتاحة الوقت 

للدائن لكي يفي ب�رصوط القانون اجلديد. وعند انق�ضاء الفرتة النتقالية، ي�ضبح احلق غري نافذ جتاه 

اأ�ضبح نافذا جتاهها مبقت�ضى القانون اجلديد. وهذا هو النهج الذي  الثالثة ما مل يكن قد  الأطراف 

يو�ضي به الدليل )انظر التو�ضية 231(. ولدى حتديد طول املدة التي يُ�ضمح خاللها بنفاذ حقوق الدائنني 

القائمة جتاه الأطراف الثالثة، ينبغي للدول اأن تنظر يف عدد من امل�ضائل العملية. فمثال، عندما يكون 

هناك بالفعل نظام لت�ضجيل احلقوق ال�ضمانية، ميكن توخي فرتة اأطول. فطاملا ا�ضتمر العمل بال�ضجل 

القدمي، ظلّت الأطراف الثالثة متلك و�ضيلة لتحديد ما اإذا كان هناك حق �ضماين يرهن موجودات معّينة. 

ويف مقابل ذلك، عندما ل يكون هناك نظام لت�ضجيل احلقوق ال�ضمانية، ميكن النظر يف حتديد فرتة 

اأق�رص، على الأقل فيما يتعلق باحلقوق التي ل يُ�ضرتط توجيه اإ�ضعار لت�ضجيلها مبقت�ضى القانون ال�ضابق. 

ويف حال غياب الت�ضجيل اأو الإ�ضعار، لن تكون لدى الأطراف الثالثة و�ضيلة �ضهلة لتقرير ما اإذا كان هناك 

حق �ضماين قائم من َقبُل يرهن موجودات مانح حمتمل.
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22- واإذا مل يكن احلق نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين ال�ضابق، واأ�ضبح مع ذلك 

نافذا جتاهها مبقت�ضى القانون اجلديد، فينبغي اأن يتحّقق نفاذه جتاه الأطراف الثالثة على الفور يف 

تاريخ نفاذ القانون اجلديد. ومثلما �ضبق ذكره )انظر الفقرة 19 اأعاله(، ميكن اأن يُفرت�ض اأن الطرفني 

كانا قد ق�ضدا اأن يكون احلق ال�ضماين نافذا بينهما مبقت�ضى القانون ال�ضابق، حتى واإن مل يكن كذلك. 

نافذا بني  وكان  البدء  اأن�ضئ يف  اإذا  اإل  الثالثة  الأطراف  نافذا جتاه  يكون  ال�ضماين ل  اأن احلق  ومبا 

الطرفني، عندما ي�ضبح احلق ال�ضماين، الذي مل يكن نافذا من قبل جتاه الأطراف الثالثة، نافذا جتاهها 

القانون  املن�ضو�ض عليها يف  الكاملة  تتمتع باحلماية  الثالثة  الأطراف  فاإن  القانون اجلديد،  مبقت�ضى 

اجلديد. وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر اجلملة الثانية من التو�ضية 228(.

)هـ( تنازع الأولوية

23- تُثار جمموعة خمتلفة متاما من الأ�ضئلة يف حالة تنازع الأولوية، لأن هذا التنازع يقت�ضي بال�رصورة 

تطبيق جمموعة من القواعد على حقني خمتلفني )اأو اأكرث( من احلقوق املن�ضاأة يف اأوقات متباينة يف اإطار 

نظم خمتلفة. ول ميكن للنظام القانوين اأن يكتفي بالن�ض على اأن قاعدة الأولوية التي كانت �ضارية عند 

اإن�ضاء حق �ضماين حتكم الأولوية فيما يخ�ض ذلك احلق لأن قاعدة كهذه لن توّفر حال مت�ضقاً للنـزاع 

عندما يكون اأحد احلقني اللذين جتري مقارنتهما قد اأن�ضئ مبقت�ضى القانون ال�ضابق، بينما اأن�ضئ الآخر 

مبوجب القانون اجلديد. ويجب بالأحرى و�ضع قواعد تعالج كل حالة من احلالت التالية: )اأ( عندما 

يُن�ضاأ احلقان معا ويُجَعاَلن نافذين جتاه الأطراف الثالثة بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد؛ و)ب( عندما 

يُن�ضاأ احلقان معا ويُجَعاَلن نافذين جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ النفاذ؛ و)ج( عندما يُن�ضاأ حق ويُجَعل 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ النفاذ ويُن�ضاأ احلق الآخر ويُجَعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد 

تاريخ النفاذ.

24- واأ�ضهل حالة هي النـزاع على الأولوية فيما بني مطالَبني متناف�ضني اأن�ضئت حقوقهما وُجعلت نافذة 

قواعد  تطّبق  اأن  احلالة،  تلك  البديهي يف  ومن  اجلديد.  القانون  نفاذ  تاريخ  بعد  ثالثة  اأطراف  جتاه 

الدليل )انظر  النهج الذي يو�ضي به  النـزاع. وهذا هو  القانون اجلديد حلل ذلك  الواردة يف  الأولوية 

التو�ضية 232(.

تاريخ  قبل  الثالثة  الأطراف  نافذين جتاه  وُجعال  اأن�ضاآ  قد  املتناف�ضني  كال احلقني  كان  اإذا  25- واأما 

نفاذ القانون اجلديد، ف�ضتكون هناك حاجة اإىل اإجراء مزيد من التحريات. ومن املهم األ تكون الأولوية 

الن�ضبية بني احلقني املتناف�ضني يف املوجودات املرهونة هي وحدها التي اأُر�ضيت قبل تاريخ نفاذ القانون 

اجلديد؛ بل من املهم اأي�ضا األ يطراأ، اإ�ضافة اإىل ذلك، اأي �ضيء ما عدا حلول تاريخ النفاذ، من �ضاأنه اأن 

يُغرّي تلك الأولوية الن�ضبية. ويف تلك احلالة، ينبغي، توخيا ل�ضتقرار العالقات، األ تتغري الأولوية التي 

اأُر�ضيت قبل تاريخ النفاذ ملجرد بدء نفاذ القانون اجلديد. ولكن، اإذا طراأ بعد تاريخ النفاذ �ضيء كان 

من �ضاأنه اأن يوؤثر على الأولوية يف ظل النظام القانوين ال�ضابق )كاأن ي�ضبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه 

القانون  ا�ضتعمال  موا�ضلة  اأ�ضباب  ت�ضاءلت  الثالثة(،  الأطراف  نفاذه جتاه  يتوّقف  اأو  الثالثة  الأطراف 

بكثري  اأقوى  وهناك حّجة  النفاذ.  تاريخ  بعد  وقع  اأو حدث  فعل  ب�ضبب  تَغرّي  نزاعا  يحكم  لكي  ال�ضابق 

لتطبيق القانون اجلديد على حالة من هذا القبيل. وبعبارة اأخرى، تظل حقوق الطرفني القائمة عند 

دخول القانون اجلديد حيز النفاذ م�ضمولًة باحلماية، ولكن ل ينبغي اإعفاء الطرفني من اللتزام بالتاأكد 

من اأنهما يتفاديان الت�رصف اأو عدم الت�رصف على نحو ل تعود معه حقوقهما القائمة حمفوظة مبوجب 

القانون اجلديد. وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر التو�ضيات 234-232(.
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26- واأ�ضعب احلالت النتقالية هي النـزاع على الأولوية بني حق اأن�ضئ وُجعل نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة قبل تاريخ النفاذ وحق اآخر اأن�ضئ وُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد تاريخ النفاذ. ويف 

ل اأن ت�ضود القواعد اجلديدة يف نهاية الأمر )عاجال ل اآجال، بال �ضك(، فاإن من املنا�ضب  حني يُف�ضَّ

يف هذه احلالة الن�ض على قاعدة انتقالية حتمي و�ضع الدائن الذي اكت�ضب حقه مبقت�ضى النظام 

ال�ضابق. و�رصيطة اأن يّتخذ هذا الدائن ما يلزم من خطوات لإبقاء احلماية مبقت�ضى النظام اجلديد 

يف املهلة املحّددة يف القاعدة النتقالية، ينبغي اأن مينح القانوُن اجلديد ذلك الدائَن نف�ض القدر من 

الأولوية الذي كان �ضيتمتع به لو اأن القواعد اجلديدة كانت نافذة وقت املعاملة الأ�ضلية ولو اأن تلك 

اخلطوات كانت قد اترُّخذت يف الوقت املنا�ضب يف ظل القانون ال�ضابق. وهذا هو النهج الذي يو�ضي 

به الدليل )انظر التو�ضية 232(. وفيما يلي مثال يو�ضح هذه الفكرة: اكت�ضب دائن م�ضمون حقا 

�ضمانيا نافذا جتاه الأطراف الثالثة دون ت�ضجيل مبقت�ضى القانون ال�ضابق، وين�ض القانون اجلديد 

نافذا جتاه  يبقى  القانون اجلديد لكي  نفاذ  تاريخ  بعد  يوما  ل احلق يف غ�ضون 60  يُ�ضجَّ اأن  على 

الأطراف الثالثة. فاإذا �ضجل ذلك الدائن امل�ضمون بعد مرور 50 يوما على بدء تاريخ النفاذ، كانت 

له الأولوية على دائن م�ضمون اكت�ضب حقا �ضمانيا بعد تاريخ النفاذ وجعله نافذا جتاه الأطراف 

اأن الدائن امل�ضمون الأول يحتفظ  اأي  الثالثة بت�ضجيله بعد مرور 30 يوما على بدء تاريخ النفاذ. 

ب�ضفة الأولوية التي يتمتع بها لأن حقه ظل دائما نافذا جتاه الأطراف الثالثة ولأنه اكت�ضب اأولويته 

الأوىل مبقت�ضى القانون ال�ضابق.

)و( الإنفاذ

27- ميكن اأن يكون النـزاع مو�ضع تقا�ض اأو معرو�ضا اأمام نظام بديل ب�ضاأن ت�ضوية النـزاعات، كالتحكيم، 

يف تاريخ بدء نفاذ القانون اجلديد. ومثلما ُذكر اآنفا )انظر الفقرتني 15 و16 اأعاله(، فاإن حقوق الطرفني، 

يف هذه احلالت، قد تبلورت مبا يكفي لكي ل يوؤّدي نفاذ النظام القانوين اجلديد اإىل تغيري نتيجة ذلك 

النـزاع. وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر التو�ضية 229(. وعالوة على ذلك، ل ينبغي على 

وجه العموم اأن يتمّكن طرفا النـزاع من ال�ضتفادة من الآليات اأو احلقوق املتاحة يف القانون اجلديد. 

فاإذا كان الإنفاذ غري الق�ضائي، مثال، حمظورا مبوجب القانون ال�ضابق، لكنه ماأذون به مبوجب القانون 

اجلديد، فال ينبغي اأن يتمّكن الطرفان املُنْفذان من حتويل اإجراء اإنفاذ ق�ضائي جار اإىل اإجراء اإنفاذ 

غري ق�ضائي. وباملثل، ل ينبغي عادة اأن يُ�ضمح للطرفني، يف �ضياق اإجراءات الإنفاذ اجلارية، الحتجاج 

بالدفوع اأو احلقوق الأخرى التي مل تِرد اإل يف القانون اجلديد. غري اأن نطاق هذا املبداأ يحتمل التف�ضري. 

فهناك راأي مفاده اأن الدائن، متى بداأ الإنفاذ مبوجب القانون ال�ضابق، ينبغي اأن يُعترب قد اختار الإنفاذ 

مبقت�ضى ذلك القانون، ول ميكن له بعد ذلك اأن ي�ضعى اإىل ال�ضتفادة من �ضبل النت�ضاف املتاحة مبوجب 

القانون اجلديد. ويذهب راأي اآخر اإىل اأن هذا املبداأ اإمنا يعني اأنه ل ميكن اإرغام الدائن على حتويل 

اإجراءات بداأت مبوجب القانون ال�ضابق اإىل اإجراءات مبوجب القانون اجلديد. بل يجوز اأن مي�ضي يف 

الإنفاذ كما لو اأن القانون اجلديد مل يدخل بعُد حيز النفاذ. غري اأنه اإن كان ل بد اأن يتخلى الدائن املُنِْفذ 

عن اإجراءات الإنفاذ الق�ضائية اأو التحكيمية اجلارية فال �ضيء، ح�ضب هذا الراأي، مينع ذلك الدائن من 

مبا�رصة اإجراءات اإنفاذ اأخرى )مبا يف ذلك اإجراءات الإنفاذ غري الق�ضائية( مبوجب القانون اجلديد. 

ولأ�ضباب وردت الإ�ضارة اإليها من قبل )انظر الفقرة 11 اأعاله(، يو�ضي الدليل باأنه يجوز للدائن امل�ضمون 

اأن يوا�ضل الإنفاذ مبقت�ضى القانون ال�ضابق )انظر اجلملة الثانية من التو�ضية 229( اأو اأن يتخلى عن 

ذلك الإنفاذ ويبداأ اإجراء لالإنفاذ مبوجب القانون اجلديد.
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28- غري اأن الغالبية العظمى من النـزاعات املتعلقة باملعامالت املربمة قبل بدء �رصيان القانون اجلديد 

تن�ضاأ بعد اأن ي�ضبح القانون اجلديد نافذا. وميكن اأن تن�ضاأ هنا حالتان. فمن جهة، قد يحق للدائنني 

يعد م�ضموحا  مل  معّينة  بدفوع  بالتم�ضك  للمانحني  ويُ�ضمح  معيَّنة  انت�ضاف  �ضبل  اإىل  اللجوء  امل�ضمونني 

بها يف ظل القانون اجلديد. ومن جهة اأخرى، قد ي�ضمح القانون اجلديد للدائنني بال�ضتفادة من �ضبل 

انت�ضاف جديدة وي�ضمح للمدينني بالحتجاج بدفوع جديدة مل يكن م�ضموحا بها من قبُل. ويو�ضح املثالن 

التاليان هذه امل�ضاألة.

29- فعندما يُبطل القانون اجلديد �ضبل انت�ضاف معّينة، اأو يُخ�ضعها لإجراء جديد اأ�ضّد وطاأة، هناك 

حجة مفادها اأنه ل ينبغي اأن يُجحف القانون اجلديد بحق الدائنني. ففي بع�ض الدول، مثال، ميكن 

للدائنني احلائزين، عند حدوث التق�ضري، اأن يكتفوا بالحتفاظ باملوجود املرهون دومنا حاجة اإىل توجيه 

بنّيته قبول  اإ�ضعاراً  اأن يوّجه الدائن  اأو لالأطراف الثالثة. ويتوّخى الدليل، خالفا لذلك،  اإ�ضعار للمانح 

املوجودات على �ضبيل الوفاء باللتزام امل�ضمون )انظر التو�ضيات 159-156(.

30- وينطبق اأ�ضا�ض منطقي مماثل على احلالت التي يُحرم فيها املانحون من الدفوع اأو احلقوق 

ميكن  مثال،  الدول،  بع�ض  ففي  ال�ضابق.  القانون  مبقت�ضى  مُتاَر�َض  اأن  ميكن  كان  التي  الإجرائية 

التق�ضري ومن  اإىل  اأدى  با�ضتدراك الإغفال املعنيَّ الذي  اإجراءات الإنفاذ  للمانحني املق�رصين تعليق 

ثم اإعادة �رصيان اللتزام امل�ضمون ووقف الإنفاذ. ويرتئي الدليل، خالفا لذلك، اأن للمانحني احلقَّ 

يف ا�ضتعادة ال�ضمان بت�ضديد ما تبقى من اللتزام، لكن ل يحق لهم اإ�ضالح التق�ضري واإعادة �رصيان 

اللتزام )انظر التو�ضية 140(.

الدائن  يتكّبده  اأن  يُحتمل  الذي  ال�رصر  اأن  مفادها  حجة  هناك  كلتيهما،  احلالتني  هاتني  31- ويف 

امل�ضمون اأو املانح ب�ضبب بدء �رصيان القانون اجلديد كاف لتربير عدم اإبطال اأي حقوق نا�ضئة مبوجب 

القانون ال�ضابق، حتى فيما يتعلق بالإنفاذ الذي يبداأ بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد. بل ينبغي اأن يكون 

اإنفاذ التفاق الأ�ضلي وفقا للقانون املنطبق حنَي اإبرام ذلك التفاق. وهناك، يف املقابل،  لكليهما حق 

حجة على نف�ض القدر من القوة مفادها اأنه ملَّا كان نظام الإنفاذ اجلديد نا�ضئا عن نظر الدولة بعناية 

يف اأف�ضل ال�ضبل لتحقيق التوازن بني حقوق جميع الأطراف، فينبغي اأن يُطبَّق على جميع �ضبل الإن�ضاف 

املتعلقة بالإنفاذ الالحق لتاريخ النفاذ. وهذه احلجة مقنعة بوجه خا�ض عندما يوؤثر الإنفاذ على حقوق 

الأطراف الثالثة التي اأخذت حقوقا �ضمانية يف املوجودات بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد. وعالوة على 

ذلك، وحيث اإن التوازن الن�ضبي املراد حتقيقه يتوقف على ال�ضكل املعنّي حلقوق الدائنني امل�ضمونني يف 

الإنفاذ ودفوع املانحني يف كل دولة من الدول مبقت�ضى القانون ال�ضابق، فاإن الدليل يو�ضي باملبداأ العام 

القا�ضي بالتطبيق الفوري )انظر التو�ضية 228(.

32- ومع هذا ميكن اأن يوؤثر قانون اآخر يف الدولة )مثل قانون اللتزامات العام اأو املبادئ الد�ضتورية 

املتعلقة بالتدخل الرجعي الأثر يف حقوق امللكية( على املدى املحّدد الذي تتاأثر به اإجراءات الإنفاذ التي 

تبداأ بعد دخول القانون اجلديد حيز النفاذ مببداأ التطبيق الفوري.

للدائنني  انت�ضاف جديدة  �ضبل  القانون اجلديد  يوفر  عندما  املقابلة  احلالة  الأمر يف  هو  33- وكما 

امل�ضمونني، اأو حقوقا اإجرائية جديدة للمانحني، فاحلجة املوؤيدة لتطبيق القانون اجلديد على املعامالت 

املوجودة قبل دخولـه حيز النفاذ هي حجة مقنعة. وهكذا، فاإّن الدائن امل�ضمون مبوجب القانون ال�ضابق 

الذي اتخذ ما يلزم من خطوات لكفالة النفاذ جتاه اأطراف ثالثة مبقت�ضى القانون اجلديد ل ينبغي اأن 

يختلف موقفه عن موقف الدائن الذي يح�ضل على حق �ضماين يف البداية مبوجب القانون اجلديد. 

القانون  الثالثة مبوجب  والأطراف  للمانحني  متوفرة  اإجرائية جديدة  اأو حقوق  دفوع  اأي  فاإن  وباملثل، 
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اجلديد ينبغي اأن تُتاح يف �ضياق اإجراءات الإنفاذ التي يتخذها جميع الدائنني امل�ضمونني، مبن فيهم 

الدائنون الذي يُنْفذون حقوقا نا�ضئة مبوجب معامالت قائمة قبل بدء �رصيان القانون اجلديد. اأي اأن 

لإنفاذ احلقوق  ال  وفعَّ الدولة من�ضفا  تراه  نظام  اأف�ضل  يج�ّضد  الإنفاذ اجلديد  نظام  اأن  املفرت�ض  من 

ال�ضمانية. ومن ثم، اإذا كان القانون اجلديد منا�ضبا للحقوق ال�ضمانية التي اأن�ضئت وُجعلت نافذة جتاه 

ذ بعد تاريخ نفاذ  الأطراف الثالثة بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد، فينبغي اأن ي�رصي اأي�ضا على ما يُنفَّ

القانون اجلديد من حقوق �ضمانية اأن�ضئت وُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ نفاذ القانون 

اجلديد. وهذا هو النهج الذي يو�ضي به الدليل )انظر اجلملة الثانية من التو�ضية 228(.

باء-  التو�صيات 234-228

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالفرتة النتقالية هو حتقيق انتقال من�ضف وفّعال اإىل هذا القانون من 

النظام الذي يكون �ضاريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ

228- ينبغي اأن يحّدد القانون اإما تاريخا لحقا ل�ضرتاعه يبداأ اعتبارا منه نفاذه )"تاريخ النفاذ"( واإما اآلية 

ميكن بوا�ضطتها حتديد تاريخ النفاذ. ويطبق القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، على جميع املعامالت املندرجة 

�ضمن نطاق انطباقه، �ضواء اأكانت تلك املعامالت قد اأُبرمت قبل ذلك التاريخ اأم بعده، فيما عدا احلالت 

املن�ضو�ض عليها يف التو�ضيات 234-229.

عدم انطباق القانون على الدعاوى امل�ضتهلة قبل تاريخ بدء النفاذ

229- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه ل ينطبق على اأي م�ضاألة تكون مو�ضوع تقا�ض اأو مو�ضوع اإجراءات 

بديلة ملزمة لت�ضوية النـزاعات ا�ضتهلت قبل تاريخ بدء نفاذه. واإذا بداأ اإنفاذ حق �ضماين قبل تاريخ بدء نفاذ 

هذا القانون، جاز ال�ضتمرار يف اإنفاذ احلق ال�ضماين مبقت�ضى القانون ال�ضاري قبل ذلك التاريخ )"القانون 

ال�ضابق"(.

اإن�ضاء احلق ال�ضماين 

230- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون ال�ضابق يحدد ما اإذا كان احلق ال�ضماين قد اأن�ضئ قبل تاريخ 

بدء نفاذ هذا القانون.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

اأن احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى  اأن ين�ض القانون على  231- ينبغي 

القانون ال�ضابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإىل اأقرب الأجلني التاليني: 

)اأ( الوقت الذي ينق�ضي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�ضابق؛

انق�ضاء مدة [حتدد املدة] �ضهور على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون )"الفرتة النتقالية"(.  )ب( 

واإذا ا�ضتوفيت �رصوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توّقف النفاذ مبقت�ضى اجلملة 

ال�ضابقة، ا�ضتمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.
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اأولوية احلق ال�ضماين

232- رهنا باأحكام التو�ضيتني 233 و234، ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحكم اأولوية احلق ال�ضماين. 

ويكون الوقت الذي ي�ضبح فيه احلق ال�ضماين امل�ضار اإليه يف التو�ضية 231 نافذا جتاه الأطراف الثالثة اأو 

ل مبوجب القانون ال�ضابق هو الوقت الذي يجب العتداد به يف حتديد اأولوية  اإ�ضعار م�ضجَّ ي�ضبح مو�ضوع 

ذلك احلق. 

233- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن اأولوية احلق ال�ضماين يقّررها القانون ال�ضابق، اإذا:

هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  قبل  اأن�ضئت  قد  املناف�ضني  املطالبني  جميع  وحقوق  ال�ضماين  احلق  )اأ( كان 

القانون؛

)ب(  مل تتغري و�ضعية اأولوية اأي من هذه احلقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون. 

234- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن و�ضعية اأولوية احلق ال�ضماين تكون قد تغريت اإذا: 

وفقا  القانون  هذا  نفاذ  بــدء  تاريخ  الثــــالثة يف  الأطـــراف  نافـــذا جتاه  ال�ضماين  احلـــق  )اأ( كان 

للتو�ضية 231 ثم مل يعد نافذا جتاهها يف وقت لحق؛ اأو 

)ب(  مل يكن احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ثم اأ�ضبح 

نافذا جتاهها يف وقت لحق.
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ثاين ع�رش- اأثر االإع�صار يف احلق ال�صماين

األف-  مالحظات عامة

1-  مقّدمة

1- ت�ضّمنت الف�ضول ال�ضابقة من الدليل تعليقات وتو�ضيات تهدف اإىل م�ضاعدة الدول على و�ضع 

قوانني فّعالة وناجعة يف جمال املعامالت امل�ضمونة. وكان الهدف هو ر�ضم اإطار لتنظيم حقوق املانحني 

والدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة كلّما حاول املانحون رهن موجودات بحق �ضماين. ول يتناول 

مبا�رصة  يتناول  ل  اأنه  كما  وامللكية،  لاللتزامات  الأ�ضا�ضي  بالقانون  تت�ضل  م�ضائل  العموم  الدليل على 

هذه  يرتك  فالدليل  الق�ضائية.  الأحكام  اإنفاذ  يحكم  الذي  والنظام  املدنية  بالإجراءات  تتعلق  م�ضائل 

نظام  فيه  يتفاعل  الإع�ضار،  قانون  هو  القانون،  من  واحد  ثمة جمال  ولكن،  اأخرى.  لقوانني  امل�ضائل 

تناوله  ي�ضتدعي  مما  الأخرى،  القوانني  مع  عميقاً  تفاعاًل  العملية  املمار�ضة  يف  امل�ضمونة  املعامالت 

مبا�رصة يف الدليل.

2- اإّن لكل من قوانني املعامالت امل�ضمونة وقوانني الإع�ضار اهتمامات واأهداف خمتلفة قد يتداخل 

بع�ضها عندما مي�ّض بدء اإجراءات الإع�ضار باحلقوق التي يحكمها قانون املعامالت امل�ضمونة. فقانون 

املعامالت امل�ضمونة ي�ضعى اإىل ت�ضجيع الئتمان امل�ضمون، لأن �ضمان اللتزام يقلل من احتمالت عدم 

�ضداده )"التق�ضري"(. وهو يتيح للمدينني ا�ضتخدام كامل قيمة موجوداتهم للح�ضول على الئتمان وتطوير 

من�ضاآتهم. ويف حالة تق�ضري املدين، ي�ضعى قانون املعامالت امل�ضمونة اإىل كفالة اأن توّفر قيمة املوجودات 

املرهونة احلماية للدائن امل�ضمون. وهو يركز على اإنفاذ حقوق فرادى الدائنني، لكي يزيد اإىل اأق�ضى 

حد من احتمالت حتويل القيمة القت�ضادية للموجودات املرهونة اإىل نقود من اأجل ا�ضتيفاء اللتزامات 

امل�ضمونة، يف حال عدم اأداء تلك اللتزامات.

3- اأما قانون الإع�ضار، فهو يهتم اأ�ضا�ضا مب�ضائل الأعمال التجارية وامل�ضائل القت�ضادية اجلماعية. 

وهو ي�ضعى اإىل حتقيق جملة اأهداف منها احلفاظ على قيمة موجودات املدين مبا فيه منفعة جماعية 

ى حتقيق هذه  للدائنني وزيادة تلك القيمة اإىل اأق�ضى حد، وت�ضهيل توزيعها باإن�ضاف على الدائنني. ويُتوخَّ

الأهداف مبنع ت�ضابق الدائنني على اإنفاذ حقوقهم فرديا جتاه املدين امل�ضرتك بينهم وت�ضهيل اإعادة تنظيم 

املن�ضاآت التجارية املجدية وت�ضفية الأعمال التجارية غري املجدية. ولهذه الأ�ضباب، ميكن اأن يوؤّثر قانون 

الإع�ضار يف حقوق الدائن امل�ضمون باأ�ضاليب خمتلفة حاملا تبداأ اإجراءات الإع�ضار.

4- ولـّما كان اإ�ضالح قانون ما ميكن اأن يفر�ض على الأطراف املتعاقدة مبقت�ضى قانون اآخر تكاليف 

القانونني، فاإن  تنازعا بني  اأن يُحدث  املعامالت والمتثال لالإجراءات وميكن  غري متوقعة ترتّتب على 

اأو يف جمال  اأو ي�ضتحدثون قانونا جديدا يف جمال الإع�ضار  امل�رّصعني الذين يُنّقحون القوانني القائمة 

املعامالت امل�ضمونة �ضيكون لزاما عليهم العمُل على اأن يراعي اأي قانون جديد اأو منّقح متام املراعاة ما 

هو قائم اأو مقرتح من قوانني يف املجال الآخر. ويف بع�ض احلالت، قد توؤدي اإعادة النظر يف القانون يف 

اأحد املجالني اإىل �رصورة تنقيح القانون القائم اأو و�ضع قانون جديد يف املجال الآخر. ويف كل الأحوال، 
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اإىل  التاأثري  هذا  ي�ضتند  اأن  ينبغي  امل�ضمونني،  الدائنني  حقوق  يف  تاأثري  الإع�ضار  لقانون  يكون  عندما 

�ضيا�ضات م�ضوغة بعناية ومن�ضو�ض عليها بو�ضوح يف قانون الإع�ضار، مثلما هو مو�ضى به يف كامل دليل 

)1(
الأون�ضيرتال لالإع�ضار الذي اعتمدته الأون�ضيرتال يف 25 حزيران/يونيه 2004.

لة ملا لإجراءات الإع�ضار من اآثار يف احلقوق  5- ففي دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار ترد مناق�ضة مف�ضّ

نقاط  بع�ض  اإبراز  هو  الف�ضل  هذا  من  والغر�ض  الإع�ضار.  قانون  تخ�ض  م�ضائل  ب�ضفتها  ال�ضمانية، 

الباب  يف  يتناول،  الف�ضل  فهذا  امل�ضمونة.  املعامالت  وقانون  الإع�ضار  قانون  بني  الرئي�ضية  التداخل 

القانون  األف-4  الباب  وي�ضتعر�ض  الإع�ضار.  يف  ال�ضمانية  باحلقوق  املتعلقة  العامة  املبادئ  األف-3، 

املنطبق يف اإجراءات الإع�ضار، بينما يتو�ّضع الباب األف-5 يف تناول معاملة املوجودات املرهونة. ويناق�ض 

الباب األف-6 التمويل الالحق لبدء الإجراءات؛ اأما الباب األف-7 فيناق�ض معاملة العقود، بينما يناق�ض 

الدائنني امل�ضمونني يف  تليها م�ضاركة  التي  الثالثة  الأبواب  اإجراءات الإبطال. وتتناول  األف-8  الباب 

املعّجلة  والإجراءات  األف-10(،  )الباب  التنظيم  اإعادة  واإجراءات  األف-9(،  )الباب  الإع�ضار  اإجراءات 

امل�ضمونة  املطالبات  معاملة  فتتناول  الأخرية  الأربعة  الأبواب  اأما  األف-11(.  )الباب  التنظيم  لإعادة 

األف-14(،  )الباب  الحتياز  األف-13( ومتويل  )الباب  امل�ضمونة  املطالبات  وترتيب  األف-12(  )الباب 

وامل�ضتحقات اخلا�ضعة لنقل تام قبل بدء اإجراءات الإع�ضار )الباب األف-15(.

6- وبغية تقدمي مناق�ضة وافية يف هذا الدليل ملا لإجراءات الإع�ضار من اآثار يف احلقوق ال�ضمانية، 

اأُدرجت يف هذا الف�ضل التو�ضيات الأ�ضا�ضية الواردة يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار واملت�ضلة خ�ضو�ضاً 

يُقَراأ هذا  اأن  اأوفى لهذه امل�ضاألة، ينبغي  باحلقوق ال�ضمانية. ولكن، لكي يت�ضنى الطالع على مناق�ضة 

الف�ضل  ويت�ضّمن هذا  وتو�ضيات.  تعليقات  لالإع�ضار من  الأون�ضيرتال  دليل  ورد يف  الف�ضل مقرتنا مبا 

كذلك مناق�ضة لبع�ض التو�ضيات الإ�ضافية التي تتو�ضع يف تناول م�ضائل تطرق اإليها دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار ولكن مل تقّدم تو�ضيات ب�ضاأنها يف ذلك الدليل. وترد التو�ضيات املقتب�ضة من دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار والتو�ضيات الإ�ضافية يف الباب باء يف هذا الف�ضل.

2-  امل�ضطلحات

7- ي�ضتخدم دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار وهذا الدليل عددا من امل�ضطلحات )انظر دليل الأون�ضيرتال 

امل�ضطلحات  باء،  الباب  املقّدمة،  الدليل،  وهذا  امل�ضطلحات؛  م�رصد  باء،  الباب  املقّدمة،  لالإع�ضار، 

اأي�ضا بع�ض امل�ضطلحات  الف�ضل  للتّو، يت�ضّمن هذا  اإليها  امل�ضار  اإىل امل�ضطلحات  واإ�ضافة  والتف�ضري(. 

املاأخوذة من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار واملفيدة لفهم تو�ضيات ذلك الدليل.

8- ول يعيد هذا الدليل �رصح بع�ض امل�ضطلحات امل�رصوحة يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، لذلك فهي 

 غري اأن هذا الدليل اأعاد �ضياغة بع�ض 
)2(

توؤدي املعنى نف�ضه الذي توؤديه يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.

امل�ضطلحات الأخرى قليال اأو �رصحها بطريقة خمتلفة. لذلك فهي توؤدي معنى خمتلفا يف هذا الف�ضل، 

كما هو مبنيَّ اأدناه.

لالطالع عــــلى قرار لـــــجنة الأمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدويل وقرار اجلمعية العــــامة )الــــقرار 40/59 املــــوؤرخ 2 كــــانون 
 )1(

الأول/دي�ضمرب 2004(، انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، املرفق الثاين. وميكن الطالع على دلــــيل الأون�ضـــــيرتال لالإع�ضــــار الذي يت�ضّمن 

يف مرفقه الثالث قانون الأون�ضــــيرتال النمـــــوذجي ب�ضــــاأن الإع�ضــــار عرب احلدود، ودليل ا�ضــــرتاعه يف موقع الأون�ضــــيرتال على الإنرتنت: 

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html

يُ�ضتخدم م�ضطلح "العقد املايل" مثال يف هذا الدليل بنف�ض الطريقة التي يُ�ضتخدم بها يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار وفقا للفقرة 
 )2(

الفرعية )ك( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات. واملالحظة التي تتبع تعريف امل�ضطلح الواردة يف هذا الدليل تقت�رص 

على �رصح التعريف.
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9- ففي هذا الدليل يرد �رصح مل�ضطلح "احلق ال�ضماين". وهو، كما هو ُم�ضتخدم يف هذا الف�ضل، 

لي�ض مرادفا مل�ضطلح "امل�ضلحة ال�ضمانية" كما يُعرفه دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. فم�ضطلح "امل�ضلحة 

ال�ضمانية" م�ضطلح اأو�ضع نطاقا، اإذ ي�ضري عموما اإىل حق يف موجودات ل�ضمان �ضداد التزام اأو اأكرث 

اأو الوفاء به على نحو اآخر، ومن ثم فهو قد ي�ضمل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات غري املنقولة )التي 

تقع خارج نطاق هذا الدليل، انظر التو�ضية 5( واحلقوق ال�ضمانية غري الر�ضائية )التي ل ي�ضملها 

م�ضطلح "احلق ال�ضماين" يف هذا الدليل، املقدمة، الباب باء، امل�ضطلحات والتف�ضري(.

10- كذلك فاإّن م�ضطلح "الأولوية" يف هذا الف�ضل ُم�ضتخدم وفقا ل�رصحه يف هذا الدليل ولي�ض وفقا 

ل�رصحه يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. فمعنى م�ضطلح "الأولوية" يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار اأ�ضيق 

نطاقا ول ي�ضري �ضوى اإىل اأولوية املطالبات يف �ضياق الإع�ضار )"احلق يف اأن تتقّدم مطالبة على غريها 

عندما ين�ضاأ ذلك احلق باإعمال القانون"، انظر امل�ضطلحات اأدناه يف الباب باء-1(. واأّما هذا الدليل 

في�ضتخدم م�ضطلح "الأولوية" لالإ�ضارة اإىل "اأف�ضلية حق ال�ضخ�ض على حق مطالب مناف�ض يف جني 

اإجراءات  يف  "الأولوية"  اإىل  ولالإ�ضارة  املرهونة".  املوجودات  ال�ضماين يف  القت�ضادية حلقه  املنفعة 

الإع�ضار، ي�ضتخدم هذا الف�ضل م�ضطلح "ترتيب املطالبات" )انظر مثال الفقرات 59-63 اأدناه(.

لالإ�ضارة اإىل ال�ضخ�ض الذي يقع على عاتقه اللتزام  11- وي�ضتخدم هذا الدليل م�ضطلح "املدين" 

امل�ضمون )انظر املقدمة، الباب باء، امل�ضطلحات والتف�ضري(. ومبا اأن ذلك امل�ضطلح لن يكون منا�ضبا 

يف هذا الف�ضل، فاإن م�ضطلح "املدين" يحمل يف هذا الف�ضل املعنى الذي يرد به يف دليل الأون�ضيرتال 

دليل  )انظر  الإع�ضار  اإجراءات  ببدء  املتعلقة  ال�رصوط  ي�ضتويف  الذي  ال�ضخ�ض  اإنه  اأي  لالإع�ضار، 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الأول، الفقرات 1-11 والتو�ضية 8(.

"املانح"  ترّكز على م�ضطلح  الدليل  اأخرى من هذا  ف�ضول  اإن  وحيث  ذلــــك،  اإىل  12- وبالإ�ضافة 

)اأي ال�ضخ�ض الذي ين�ضئ احلق ال�ضماين(؛ )انظر املقدمة، الباب باء، امل�ضطلحات والتف�ضري( بدلً 

الإ�ضارات  فهم  فينبغي  امل�ضمون(،  اللتزام  عليه  يقع  الذي  ال�ضـــخ�ض  )اأي  "املدين"  م�ضطلح  من 

يف هذا الف�ضل عـــلى اأنها ت�ضـــري اإىل احلـــالت التي يكون فيها املانح هـــو املديـــــن يف  اإىل "املدين" 

اإجراءات الإع�ضار.

3-  مبادئ عامة ب�ضاأن احلقوق ال�ضمانية يف الإع�ضار

13- يُقر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، من حيث املبداأ، باإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف 

الثالثة وقابليته لالإنفاذ )انظر التو�ضية 4 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار( واأولويته )انظر التو�ضية 

1 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(، كما هو مقّرر مبوجب قوانني اأخرى غري قانون الإع�ضار )انظر 

اأي�ضا التو�ضيتني 238 و239 من هذا الدليل(. ولكن، من اأجل حتقيق اأهداف اإجراءات الإع�ضار، 

خارج  امل�ضمون  الدائن  بها  يتمتع  التي  احلقوق  تعديل  الإع�ضار،  اإجراءات  تبداأ  حاملا  يلزم،  قد 

اإجراءات الإع�ضار اأو قد تتاأثر تلك احلقوق. ويف هذه احلالة، يُ�ضت�ضوب اأن يت�ضّمن قانون الإع�ضار 

بتوافر الئتمان امل�ضمون، كما  يتعلق  الدائن امل�ضمون. واملهم فيما  كذلك تدابري منا�ضبة حلماية 

هو مالَحظ يف كل ف�ضول دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، هو اأن ي�ضتمل قانون الإع�ضار على قواعد 

وا�ضحة ب�ضاأن تاأثري اإجراءات الإع�ضار يف حقوق الدائن امل�ضمون، وذلك لتمكني الدائنني امل�ضمونني 

من حتديد مقدار املخاطر املت�ضلة بالإع�ضار واإدراج تلك املخاطر يف تقييمهم مل�ضاألة ما اإذا كانوا 

�ضيقّدمون الئتمان ووفقا لأي �رصوط.
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4-  القانون املنطبق يف اإجراءات الإع�ضار

14- قد يكون حتديد القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته 

وحقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�ضري م�ضاألة معّقدة عندما تبداأ اإجراءات الإع�ضار يف اإحدى الدول 

وتكون بع�ض موجودات املدين اأو يكون بع�ض دائنيه يف دولة اأخرى، اأو عندما تبداأ اإجراءات الإع�ضار 

يف دولتني خمتلفتني نظرا للطابع املتعدد اجلن�ضيات الذي تت�ضم به من�ضاأة املدين. ويف اأي من احلالتني، 

تكون هذه امل�ضائل حمكومة بالقواعد العامة لتنازع القوانني التي تنطبق خارج نطاق اإجراءات الإع�ضار، 

رهنا باحلدود التي ترد مناق�ضتها يف البابني 4 )اأ( و4 )ب( اأدناه، ورهنا بتطبيق اأحكام الإبطال التي 

ين�ض عليها قانون الإع�ضار )انظر التو�ضية 223 من هذا الدليل(. وتت�ضح هذه النتيجة يف التو�ضية 30 

من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التي تن�ض على اأن الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار )اأي دولة 

املحكمة( ينبغي اأن تطّبق قواعدها املتعلقة بتنازع القوانني لتعيني قانون اأي دولة يحكم م�ضائل مثل اإن�ضاء 

حق �ضماين قائم يف وقت بدء اإجراءات الإع�ضار ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

)اأ( اآثار الإع�ضار: قانون دولة حمكمة الإع�ضار

15- حاملا يتم البت يف اإن�ضاء حق �ضماين ويف نفاذه جتاه الأطراف الثالثة، مبقت�ضى قانون غري قانون 

الإع�ضار منطبق خارج نطاق اإجراءات الإع�ضار بحكم قواعد تنازع القوانني لدولة املحكمة، تن�ضاأ م�ضاألة 

ثانية تتعلق باأثر بدء اإجراءات الإع�ضار يف احلقوق ال�ضمانية. ومن النقاط الواجب تناولها مثال هي ما 

اإذا كان اإنفاذ احلق ال�ضماين �ضيُوَقُف، وما اإذا كان �َضيُعرَتَُف به يف اإجراءات الإع�ضار، واإذا كان الأمر 

كذلك، فما هي مكانته الن�ضبية بالن�ضبة للمطالبات الأخرى. ومن امل�ضلَّم به عموما اأن قانون الإع�ضار يف 

الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار )قانون دولة حمكمة الإع�ضار( هو الذي يحكم بدء الإجراءات 

وت�ضيريها، )مبا يف ذلك ترتيب املطالبات(، ويحكم اإدارة الإجراءات واختتامها )"اآثار الإع�ضار"، انظر 

التو�ضية 31 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

للحق  تكون  التي  الن�ضبية  الأولوية  ال�ضماين  احلق  رتبة  يحكم  الذي  الإع�ضار  قانون  يغرّي  16- وقد 

حت�ضل  اأن  ميكن  التي  املطالبات  فئات  يحدد  وقد  امل�ضمونة،  املعامالت  قانون  مبقت�ضى  ال�ضماين 

ينبغي  املطالبات هذه،  فئات  الإع�ضار. وعند حتديد  اإجراءات  ال�ضماين يف  على ح�ض�ض قبل احلق 

الإ�ضارة اإىل قانون املعامالت امل�ضمونة فيما يتعلق باإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة 

واأولويته واإنفاذه، قبل اأن ينظر يف النطاق، اإن وجد، الذي ينبغي اأن تتاأثر فيه اأولوية احلق ال�ضماين 

ببدء اإجراءات الإع�ضار واإدارتها. وب�رصف النظر عن امل�ضائل املتعلقة برتتيب احلقوق، قد يكون احلق 

ال�ضماين خا�ضعا مع ذلك لأحكام الإبطال املن�ضو�ض عليها يف قانون الإع�ضار )انظر التو�ضية 88 من 

دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

)ب( ال�ضتثناءات من قانون دولة حمكمة الإع�ضار

17- بالرغم من كون الآثار التي تخلّفها اإجراءات الإع�ضار على احلقوق ال�ضمانية تخ�ضع عادة لقانون 

الدول اعتمدت بع�ض ال�ضتثناءات. فمثال، قد تقر دولة املحكمة  الإع�ضار، فاإن بع�ض  دولة حمكمة 

بقانون الإع�ضار يف الدولة التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة )قانون موقع املال( فيما يتعلق باآثار 

الإع�ضار على حق �ضماين يف ملحقات باملمتلكات غري املنقولة. ويتناول دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار هذه 
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الثاين، الف�ضل الأول، الفقرات  اأكرب )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء  ال�ضتثناءات بتف�ضيل 

الإع�ضار ح�ضبما هي  باآثار  يتعلق  فيما  املال  موقع  قانون  قاعدة  باعتماد  يو�ضي  ل  ولكنه   ،)90-85

منطبقة على ملحقات املمتلكات غري املنقولة بل وحتى على املمتلكات املنقولة على العموم. وبدل من 

ذلك يو�ضي دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، ب�ضفة عامة، باأن تكون اأي ا�ضتثناءات من انطباق قانون دولة 

حمكمة الإع�ضار فيما يتعلق باآثار الإع�ضار حمدودة العدد، كما ينبغي تبيانها بو�ضوح يف قانون الإع�ضار 

)انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 34، واجلزء الثاين، الف�ضل الأول، الفقرة 88(.

5-  معاملة املوجودات املرهونة

18- قد يتاأثر احلق ال�ضماين، عقب بدء اإجراءات الإع�ضار، باأحكام قانون الإع�ضار التي حتّدد نطاق 

عدة م�ضائل اأو تتناولها على نحو اآخر. وتت�ضّمن هذه امل�ضائل، مثال، موجودات املدين اخلا�ضعة لإجراءات 

اأو تعليقها؛ والتمويل الالحق لبدء الإجراءات؛  الإع�ضار؛ وتطبيق وقف الإجراءات املتخذة �ضد املدين 

واإبطال املعامالت التي متت قبل بدء الإجراءات؛ واملوافقة على خطة اإعادة التنظيم؛ وترتيب املطالبات.

)اأ( حتديد املوجودات اخلا�ضعة لالإجراءات

�ضري  لنجاح  رئي�ضي  عن�رص  هو  الإع�ضار  لإجراءات  �ضتخ�ضع  التي  املدين  موجودات  حتديد  19- اإّن 

تتكون  التي  الإع�ضار هي  اإع�ضار وتخ�ضع لإجراءات  التي ي�رصف عليها ممثل  الإجراءات. فاملوجودات 

منها "احلوزة" )انظر م�ضطلح "موجودات املدين" يف الفقرة 20 اأدناه(. ومن ثم فاإن دليل الأون�ضيرتال 
لالإع�ضار يو�ضي باأن تكون احلوزة التي تت�ضّكل يف بدء الإجراءات موؤّلفة عادة من جميع ممتلكات املدين 

وحقوقه وم�ضاحله، مبا يف ذلك احلقوق وامل�ضالح يف املمتلكات، �ضواء اأكانت ملمو�ضة )منقولة اأو غري 

منقولة( اأم غري ملمو�ضة، اأينما ُوجدت )داخليا اأم خارجيا(، و�ضواء اأكانت يف حوزة املدين يف وقت بدء 

الإجراءات اأم مل تكن يف حوزته. وينبغي اأن تت�ضّمن احلوزة كذلك حقوق املدين وم�ضاحله يف املوجودات 

املرهونة ويف املوجودات التي متلكها اأطراف ثالثة، وكذلك املوجودات التي يح�ضل عليها املدين اأو ممثل 

ة من خالل اإجراءات الإبطال )انظر دليل الأون�ضيرتال  الإع�ضار بعد بدء الإجراءات واملوجودات امل�ضرتدَّ

لالإع�ضار، التو�ضية 35(.

'1' املوجودات املرهونة

20- قد ي�ضاعد ا�ضتمال احلوزة على حقوق املدين وم�ضاحله يف املوجودات املرهونة على �ضمان 

معاملة الدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة معاملة من�ضفة، ولي�ض ذلك فح�ضب، بل قد ي�ضاعد اأي�ضا على 

اإجراءات الإع�ضار التي تكون فيها املوجودات املعنية، مثال، جوهرية لإعادة تنظيم  اأهداف  حتقيق 

من�ضاأة املدين اأو بيعها كمن�ضاأة عاملة يف حالة الت�ضفية. ويتناول دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار موجودات 

املدين الواجب اإدراجها يف احلوزة )وكذلك املوجودات الواجب ا�ضتبعادها( واأثر بدء اإجراءات الإع�ضار 

يف املوجودات املرهونة. ويرّكز الدليل، ب�ضفة خا�ضة، على اأن من املهم لنجاح عملية اإعادة التنظيم 

اأن ت�ضتمل حوزة الإع�ضار على ما للمدين من م�ضلحة يف املوجودات املرهونة واملوجودات التي متلكها 

اأطراف ثالثة )لالطالع على معنى امل�ضطلح "موجودات املدين"، انظر الباب باء-1 اأدناه؛ ولالطالع 
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على مناق�ضة احلوزة، انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 9-7( 

الأون�ضيرتال  دليل  )انظر  ال�ضمانية  باحلقوق  يتعلق  فيما  معّينة  تدابري  بدء  على  وقف  يُطبَّق  واأن 

لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 36-40 و56 و57 و59-69، والتو�ضية 46، وكذلك 

الفقرتني 26 و27 اأدناه(.

'2' املوجودات املكت�ضبة بعد بدء اإجراءات الإع�ضار

21- ين�ض دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار على اأن املوجودات التي يكت�ضبها املدين بعد بدء اإجراءات الإع�ضار 

تعد عموماً جزءا من حوزة الإع�ضار )انظر التو�ضية 35، الفقرة الفرعية )ب((.

22- وبناء على ذلك، ورغم اأن الدائن امل�ضمون قد يكون له حق �ضماين يف موجودات اآجلة للمدين، فال 

ينبغي اأن ي�ضمل احلق ال�ضماين املوجودات التي يح�ضل عليها املدين بعد بدء اإجراءات الإع�ضار )انظر 

اأي�ضا التو�ضية 235 من هذا الدليل(، ما مل يقّدم الدائن امل�ضمون متويال اإ�ضافيا. ذلك اأنه لو امتد احلق 

ال�ضماين، عموما، لكي ي�ضمل املوجودات التي يح�ضل عليها املدين بعد بدء اإجراءات الإع�ضار ل�ضتفاد 

تُتاح للوفاء  اأن  الدائن امل�ضمون على نحو غري من�ضف من الزيادة يف املوجودات املرهونة التي ميكن 

باللتزام امل�ضمون النا�ضئ عن حيازة املدين ملوجودات بعد بدء الإجراءات، دون اأن يقّدم الدائن امل�ضمون 

اإىل املدين اأي ائتمان اإ�ضايف. وباملثل فاإن الدائنني الآخرين حلوزة الإع�ضار قد يت�رّصرون على نحو غري 

من�ضف اإذا ا�ضتُخدمت املوجودات غري املرهونة التي ت�ضتمل عليها حوزة الإع�ضار لكت�ضاب موجودات 

اإ�ضافية بعد بدء اإجراءات الإع�ضار وكانت تلك املوجودات �ضت�ضبح تلقائيا خا�ضعة للحق ال�ضماين للدائن 

امل�ضمون و�ضت�ضتخدم للوفاء باللتزام امل�ضمون.

23- بيد اأنه اإذا كانت املوجودات التي اكت�ضبها املدين بعد بدء اإجراءات الإع�ضار تتاألف من عائدات 

بدء  قبل  الثالثة  الأطراف  جتاه  نافذا  اأ�ضبح  �ضمانيا  حقا  امل�ضمون  الدائن  فيها  ميلك  موجودات 

اأي  ولكن يف غ�ضون  الإجراءات  بدء  بعد  الثالثة  الأطراف  نافذا جتاه  اأ�ضبح  )اأو  الإع�ضار  اإجراءات 

فرتة �ضماح منطبقة(، فاإن احلق ال�ضماين ينبغي اأن ي�ضمل تلك العائدات )انظر التو�ضية 236 من هذا 

الدليل(. واإذا مل يكن الأمر كذلك، فاإن الدائن امل�ضمون لن ي�ضتفيد من حقه ال�ضماين يف املوجودات 

لذلك  و�ضيكون، نظرا  الإع�ضار،  اإجراءات  بدء  بعد  اأو حت�ضيلها  الت�رصف فيها  التي يجري  املرهونة 

الحتمال، اأقل ا�ضتعدادا لتقدمي ائتمان اإىل املدين حتى عندما ل يكون من املحتمل اأن تبداأ اإجراءات 

اإع�ضار ب�ضاأن املدين.

24- ولعّل املثال التايل ي�ضاعد على تو�ضيح هذه النقاط. فهناك دائن م�ضمون يتمتع بحق �ضماين غري 

املدين  يبيع  الإع�ضار،  اإجراءات  بدء  وبعد  برمتها.  والآجلة  املدين احلالية  لالإبطال يف خمزونات  قابل 

ممتلكات غري منقولة وغري خا�ضعة لأي حق �ضماين، وي�ضتخدم املال الذي يح�ضل عليه من البيع ل�رصاء 

خمزون. فاحلق ال�ضماين ل ينبغي اأن ي�ضمل هذا املخزون املحتاز بعد بدء الإجراءات. ذلك اأن الدائن 

امل�ضمون مل يقّدم اأي ائتمان ا�ضتنادا اإىل حق �ضماين يف املخزون اجلديد. ومن �ضاأن ال�ضماح باأن ي�ضمل 

احلقرُّ ال�ضماين املخزوَن اجلديد اأن ي�رص دائنني اآخرين حلوزة الإع�ضار، لأن املمتلكات غري املنقولة، وهي 

موجودات غري مرهونة كانت لول بيعها متاحة للوفاء مبطالبات الدائنني الآخرين، كان ميكن ا�ضتخدامها 

لزيادة املوجودات املتاحة للوفاء باللتزام امل�ضمون.
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25- ويف مقابل ذلك، اإذا احتيزت خمزونات اإ�ضافية بوا�ضطة مال ح�ضل عليه املدين من بيع املخزون 

امل�ضمون حق �ضماين ل ميكن  للدائن  الإع�ضار والذي كان فيه  اإجراءات  الذي كان موجودا عند بدء 

اإبطاله، وجب اأن ي�ضمل احلقرُّ ال�ضماين املخزوَن املكت�ضب بعد بدء اإجراءات الإع�ضار. فاملخزون الإ�ضايف 

هو فعال مبثابة بديل للمخزون املبيع. وهكذا، ل ي�ضتفيد الدائن امل�ضمون على نحو غري من�ضف، كما ل 

يت�رّصر الدائنون الآخرون على نحو غري من�ضف.

)ب( حماية احلوزة بتطبيق الوقف

26- يوجد هدفان اأ�ضا�ضيان لأي قانون ناجع ب�ضاأن الإع�ضار، اأولهما �ضمان عدم النتقا�ض من قيمة 

من�ضفة  اإدارة  احلوزة  اإدارة  ت�ضهيل  وثانيهما،  الأطراف،  تتخذها خمتلف  باإجراءات  الإع�ضار  حوزة 

ومنّظمة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 1(. ويحّقق العديد من قوانني الإع�ضار هذين 

الهدفني عن طريق فر�ض وقف يحول دون بدء الدائنني تدابري فردية اأو جماعية لإنفاذ مطالباتهم، 

اأو التما�ضهم ل�ضبل انت�ضاف اأو اإجراءات جتاه املدين اأو جتاه ممتلكات احلوزة، وتعليق اأي تدابري من 

هذا القبيل جارية بالفعل. وعندما يُطبَُّق الوقُف منذ بدء اإجراءات الإع�ضار )انظر دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار، التو�ضية 46(، ميكن ا�ضتكماله بتدابري اإن�ضافية موؤقتة قد تاأمر بها املحكمة ل�ضمان حماية 

موجودات املدين وحماية م�ضلحة املدينني اجلماعية بني وقت تقدمي طلب ببدء اإجراءات الإع�ضار 

ووقت بت املحكمة يف هذا الطلب )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضيات 39-45(. ويناق�ض 

)انظر  املوؤقت  اأو  الإلزامي  الوقف  عليها  ينطبق  التي  التدابري  نطاق  لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل 

ومدته  الوقف  ووقت  الفقرات 40-30(،  الثاين،  الف�ضل  الثاين،  لالإع�ضار، اجلزء  الأون�ضيرتال  دليل 

)مبا يف ذلك التمديد( )انظر اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 41-53 و58(؛ وتدابري حماية 

م�ضالح الدائنني امل�ضمونني )انظر اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 59-69، انظر اأي�ضا دليل 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضيات 51-39(.

'1' نطاق الوقف

اأكانت  �ضواء  املدين،  املتخذة جتاه  الإجراءات  لي�ضمل جميع  الوقف  نطاق  الدول  27- يو�ّضع عدد من 

املالكة.  الثالثة  والأطراف  امل�ضمونون  الدائنون  يتخذها  التي  تلك  فيها  ق�ضائية، مبا  اأم غري  ق�ضائية 

وي�ضمل الوقف عادة تدابري اإنفاذ احلق ال�ضماين باإعادة احتياز املوجودات املرهونة وبيعها اأو تاأجريها اأو 

الت�رصف فيها على نحو اآخر )اأو ممار�ضة �ضبيل انت�ضاف اإنفاذي اآخر من�ضو�ض عليه يف الف�ضل الثامن 

من هذا الدليل ب�ضاأن اإنفاذ احلق ال�ضماين. وي�ضمل الوقف كذلك التدابري املتعلقة باإن�ضاء حق �ضماين اأو 

جعل حق �ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 46(. ومتّيز 

بع�ض قوانني الإع�ضار بني الت�ضفية واإعادة التنظيم، من حيث تطبيق الوقف على التدابري التي يتخذها 

الدائنون امل�ضمونون اأو الأطراف الثالثة املالكة ومن حيث مدة الوقف. ويعرتف عدد متزايد من قوانني 

تكاليف  �ضلبا يف  يوؤّثر  اأن  ال�ضمانية ميكن  لإنفاذ احلقوق  بالرغم من كون و�ضع حدود  باأنه،  الإع�ضار 

الئتمان وتوافره، فاإن ا�ضتبعاد الإجراءات التي يتخذها الدائنون امل�ضمونون من الوقف ميكن اأن يقّو�ض 

موا�ضلة  لأن  التنظيم،  اإعادة  على  خا�ض  بوجه  ينطبق  وهذا  الإع�ضار.  لإجراءات  الأ�ضا�ضية  الأهداف 

ا�ضتخدام املدين للموجودات املرهونة هي يف كثري من الأحيان م�ضاألة اأ�ضا�ضية ل�ضري املن�ضاأة، وبالتايل فهي 

اأ�ضا�ضية لإعادة تنظيمها. وميكن تخفيف اأي اآثار �ضلبية للوقف باتخاذ تدابري ترمي اإىل حماية القيمة 

القت�ضادية للموجودات املرهونة من التناق�ض )انظر الفقرات 31-34 اأدناه(.
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الإع�ضار، من  اإجراءات  الثالثة يف وقت بدء  نافذا جتاه الأطراف  ال�ضماين  28- وعندما يكون احلق 

ال�رصوري اأن يُ�ضتثنى من تطبيق الوقف اأي تدبري قد يحتاج الدائن امل�ضمون اإىل اتخاذه ل�ضمان موا�ضلة 

النفاذ. فمثال قد ين�ض قانون املعامالت امل�ضمونة على فرتة �ضماح لت�ضجيل بع�ض احلقوق ال�ضمانية، 

كاحلقوق ال�ضمانية احليازية مثال، يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام )انظر التو�ضيتني 180 و192 من 

هذا الدليل(؛ وعموما ل ينبغي اأن يعرقل الوقُف الت�ضجيَل خالل فرتة ال�ضماح هذه )حتى واإن كانت فرتةُ 

ال�ضماح تنتهي بعد بدء اإجراءات الإع�ضار(.

'2' مدة الوقف

الوقُف على  ينطبق  اأن  اأدناه،  الواردة  بال�ضمانات  ورهنا  التنظيم،  اإعادة  اإجراءات  29- ي�ضت�ضوب يف 

احلقوق ال�ضمانية لفرتة كافية من الوقت. وهذا �رصوري ل�ضمان اإدارة اإعادة التنظيم اإدارة �ضليمة دون 

نقل املوجودات املرهونة من احلوزة قبل حتديد ما اإذا كانت هذه املوجودات �رصورية لإعادة التنظيم.

30- ومن امل�ضت�ضوب كذلك اأن ينطبق الوقف على احلقوق ال�ضمانية يف �ضياق اإجراءات الت�ضفية، 

باأن  لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل  ويو�ضي  عاملة.  كمن�ضاأة  املن�ضاأة  بيع  ت�ضهيل  اأجل  من  وخ�ضو�ضا 

ينطبق الوقف لفرتة وجيزة )30-60 يوما مثال( ين�ض عليها قانون الإع�ضار بو�ضوح، مع اإدراج حكم 

يُجيز للمحكمة اأن مُتدد هذه الفرتة يف ظروف معينة وحمدودة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، 

التو�ضية 49(.

'3' حماية الدائنني امل�ضمونني

31- ينبغي اأن يت�ضّمن قانون الإع�ضار �ضمانات حلماية الدائنني امل�ضمونني عندما يوؤّثر الوقُف �ضلبا يف 

القيمة القت�ضادية حلقوقهم ال�ضمانية )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 50(. وميكن اأن تكون 

اإحدى تلك ال�ضمانات يف �ضكل اإعفاء من الوقف اأو اإفراج عن املوجودات املرهونة. وحتى يف حالة عدم 

تقدمي طلب بالإعفاء من الوقف، يُ�ضت�ضوب اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأن للدائن امل�ضمون احلق يف 

احل�ضول على احلماية من تناق�ض قيمة املوجودات املرهونة، وعلى اأنه يجوز للمحكمة اأن متنح موافقتها 

على اتخاذ تدابري منا�ضبة لكفالة تلك احلماية.

عن  الإفراج  اأو  الوقف  من  الإعفاء  منح  اأ�ض�ُض  ت�ضمل  باأن  لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل  32- ويو�ضي 

املوجودات املرهونة احلالت التي ل تكون فيها املوجودات املرهونة، على �ضبيل املثال، �رصورية لعملية 

اأو تلك التي تكون فيها قيمة املوجودات املرهونة اآخذة يف  اأو بيع حمتملة ملن�ضاأة املدين؛  اإعادة تنظيم 

التناق�ض من جراء بدء اإجراءات الإع�ضار دون اأن يحظى الدائُن امل�ضمون باحلماية من تناق�ض القيمة؛ 

واحلالت التي ل تتّم فيها املوافقة على خطة، يف �ضياق اإجراءات اإعادة التنظيم، يف غ�ضون اأي حدود 

زمنية منطبقة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 51(. وتن�ض بع�ض قوانني الإع�ضار كذلك على 

اأنه، حاملا مُينح الإعفاء ويرفع الوقف فيما يتعلق مبوجودات مرهونة معينة، ميكن الإفراج عن املوجودات 

ل�ضالح الدائن امل�ضمون. ويف هذه احلالة يكون الدائن امل�ضمون ُحّرا يف اإنفاذ حقه ال�ضماين بخ�ضو�ض 

اأي قيمة فائ�ضة تبقى بعد �ضداد اللتزام  التطبيق. وتكون  الواجب  القانون  تلك املوجودات مبقت�ضى 

امل�ضمون جزءا من احلوزة.
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ا له اأهمية حمورية فيما يتعلق مبفهوم حماية قيمة املوجودات املرهونة من التناق�ض وجود  33- وممَّ

اآلية لتقدير قيمة تلك املوجودات وحتديد الوقت الذي يتم فيه هذا التقدير، تبعا للغر�ض الذي ي�ضتلزم 

هذا التقدير. وقد يلزم تقدير املوجودات يف اأوقات خمتلفة خالل اإجراءات الإع�ضار، وذلك مثال عند 

بدء الإجراءات، مع اإعادة النظر يف هذه القيمة اأثناء �ضري الإجراءات. وتتمثل م�ضاألة اأخرى يف الأ�ضا�ض 

الذي ي�ضتند اإليه التقييم )مثال قيمة املن�ضاأة العاملة اأم قيمة الت�ضفية(. وميكن حتديد قيمة املوجودات 

املرهونة، يف احلالة الأوىل على الأقل، عن طريق اتفاق بني الأطراف قبل بدء الإجراءات، اأو قد ي�ضتدعي 

الأمر اأن حتددها املحكمة ا�ضتنادا اإىل اأدلة تت�ضّمن النظر يف الأ�ضواق وظروف الأ�ضواق و�ضهادة اخلرباء.

34- ويتناول دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار توقيت التقييم واآليات التقييم املختلفة )انظر دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 68-66(.

)ج( ا�ضتخدام املوجودات املرهونة والت�رّصف فيها

35- يهتم الدائنون امل�ضمونون اهتماما م�ضتمرا بالطريقة التي تُعاَمل بها املوجوداُت املرهونة بعد بدء 

اإجراءات الإع�ضار. وتعتمد معاملة تلك املوجودات على اأحكام قانون الإع�ضار فيما يتعلق مثال بالأمور 

التالية: تطبيق الوقف، والرهن الإ�ضايف للموجودات املرهونة، وا�ضتخدام املوجودات خالل �ضري اإجراءات 

الإع�ضار، وبيع املوجودات اأو الت�رّصف فيها، والتنازل عن املوجودات، وبيع املوجودات املرهونة خال�ضة 

وخالية من اأي حقوق �ضمانية.

36- ويو�ضي دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار باأن يُجيز قانون الإع�ضار ا�ضتخدام املوجودات املرهونة والت�رّصف 

فيها اأو رهنها مرة اأخرى يف اإجراءات الإع�ضار. ويُقدم الدليل تو�ضيات ب�ضاأن الظروف التي ميكن يف 

ظلها اأن تُباع املوجودات املرهونة خال�ضة من احلقوق ال�ضمانية )مثال ا�ضرتاط اأن ي�ضمل احلق ال�ضماين 

يف املوجودات عائدات بيع املوجودات(، وب�ضاأن تدابري احلماية التي يجب توفريها للدائنني امل�ضمونني 

الذين تُباع موجوداتهم املرهونة بهذه الطريقة، مبا يف ذلك �رصورة اإ�ضعار الدائنني امل�ضمونني باأي بيع 

مقرتح اأو اأي ت�رصف اآخر يف املوجودات املرهونة ومنحهم فر�ضة لالعرتا�ض )انظر دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 74-89 والتو�ضيات 59-52(.

6-  التمويل الالحق لبدء الإجراءات

37- يجوز ملمثل الإع�ضار، يف كل من اإجراءات الت�ضفية واإجراءات اإعادة التنظيم، اأن يطلب اإتاحة �ضبل 

احل�ضول على اأموال ملوا�ضلة ت�ضغيل املن�ضاأة. فقد ل تتوّفر يف احلوزة موجودات �ضائلة كافية لتغطية 

النفقات املرتقبة، �ضواء اأكانت تلك املوجودات يف �ضكل نقود اأم يف �ضكل موجودات اأخرى قابلة للتحويل 

اإىل نقود )كالعائدات املرتقبة من امل�ضتحقات( وغري خا�ضعة حلقوق �ضمانية قائمة من قبل ونافذة جتاه 

النقدي  التدفق  اأو ل يكون  ال�ضائلة غري املرهونة كافية  الثالثة. وعندما ل تكون املوجودات  الأطراف 

املتوقع كافيا، يجب اأن يلتم�ض ممّثل الإع�ضار التمويل من اأطراف ثالثة. وكثريا ما تكون هذه الأطراف 

هي نف�ض اجلهات املقر�ضة التي قّدمت الئتمان اإىل املدين قبل بدء اإجراءات الإع�ضار، وهي عادة ل تقبل 

تقدمي الئتمان الالزم اإل اإذا تلّقت �ضمانا كافيا بال�ضداد )�ضواء يف �ضكل مطالبة ذات اأولوية مبوجودات 

احلوزة اأو يف �ضكل حقوق �ضمانية ذات اأولوية يف تلك املوجودات(.
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38- ومن ال�رصوري يف اأي من ترتيبات التمويل هذه )امل�ضار اإليها جمتمعة بتعبري "التمويل الالحق 

لبدء الإجراءات"( توفري احلماية املنا�ضبة من التناق�ض ملا للدائنني امل�ضمونني املوجودين قبل بدء 

اأن بع�ض الدول جتيز، يف  الإجراءات من حقوق يف القيمة القت�ضادية للموجودات املرهونة. ومع 

اأعلى  مرتبة  ويحتل  الإجراءات  لبدء  الالحق  التمويل  ي�ضمن  �ضماين  حق  اإن�ضاء  حمدودة،  ظروف 

باإن�ضاء هذا  يُ�ضمح  باأّل  القائم من قبل، فاإن دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار يو�ضي  من احلق ال�ضماين 

معّينة،  �رصوط  ا�ضتيفاء  عند  اإل  الأول"(  "المتياز  بتعبري  اأحيانا  اإليه  يُ�ضار  )الذي  ال�ضماين  احلق 

منها �رصورة توفري احلماية من التناق�ض ملا للدائنني امل�ضمونني املوجودين قبل بدء الإجراءات من 

حقوق يف القيمة القت�ضادية للموجودات املرهونة. وترد مناق�ضة ب�ضيء من التف�ضيل للتمويل الالحق 

لبدء الإجراءات يف اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 94-107 والتو�ضيات 63-68، من دليل 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار.

7-  معاملة العقود

)اأ( �رصوط النتهاء التلقائي اأو التعجيل

39- لالأطراف يف التفاقات ال�ضمانية م�ضلحة يف اأن تتناول اإجراءات الإع�ضار ال�رصوط التي حتدد 

اأحداث التق�ضري يف ال�ضداد التي ين�ضاأ عنها النتهاء التلقائي اأو التعجيل بال�ضداد مبقت�ضى التفاق. ورغم 

اأن بع�ض قوانني الإع�ضار ت�ضمح بتجاوز تلك ال�رصوط عند بدء اإجراءات الإع�ضار، فاإن هذا النهج مل ي�ضبح 

بعد �ضمة عامة لقوانني الإع�ضار. غري اأن عدم اإمكان امل�ضا�ض باملبادئ العامة لقانون العقود بهذه الطريقة 

العقد، مثال، مبوجودات �رصورية لإعادة تنظيم  يتعلق  التنظيم م�ضاألة متعذرة عندما  اإعادة  قد يجعل 

املن�ضاأة اأو بيعها كمن�ضاأة عاملة. ويو�ضي دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار بعدم ال�ضماح باإنفاذ تلك ال�رصوط على 

ممّثل الإع�ضار ول على املدين )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 70(.

40- وميكن اأن يُوازن اأي اأثر �ضلبي ل�ضيا�ضة جتاوز هذه الأنواع من ال�رصوط بتقدمي تعوي�ض للدائنني 

بدء  بعد  العقد  اأداء  ا�ضتمرار  من جراء  خ�ضائر  اأو  اأ�رصارا  تكبدوا  اأنهم  يثبتوا  اأن  ي�ضتطيعون  الذين 

اإجراءات الإع�ضار اأو بالن�ض على ا�ضتثناء من التجاوز العام لتلك ال�رصوط فيما يخ�ض اأنواعا معّينة 

من العقود. ويو�ضي دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار باأن ت�ضمل العقود امل�ضتثناة من التجاوز العام العقوَد 

املالية وباأن تُفَر�َض قواعد خا�ضة يف حالة عقود العمل )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضيتني 

70 و71(.

41- وميكن اأن ين�ض قانون الإع�ضار، مثال، على اأن هذه ال�رصوط ل حتول دون اإنفاذ ال�رصط الوارد 

يف العقد والذي يعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ض اأو تقدمي ائتمان اأو غري ذلك من الت�ضهيالت 

املالية ل�ضالح املدين بعد بدء اإجراءات الإع�ضار، ول تُبِطل ذلك ال�رصط. فمن غري املن�ضف ا�ضرتاط 

اأن يقّدم الدائن قرو�ضا اأو ائتمانات اأخرى اإىل طرف مع�رص عندما يكون احتمال ال�ضداد �ضئيال جدا. 

ر، كما هو  و�ضيكون ا�ضرتاط تقدمي الئتمان بعد بدء اإجراءات الإع�ضار جمحفا بوجه خا�ض اإذا مل تُوفَّ

مبنّي يف الفقرة 22 اأعاله، اأي موجودات مرهونة اإ�ضافية للدائن امل�ضمون بعد بدء الإجراءات )انظر 

التو�ضية 237 من هذا الدليل(.
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)ب( موا�ضلة العقود اأو رف�ضها

42- تعتمد قوانني الإع�ضار نُهجا خمتلفة اإزاء موا�ضلة اأداء العقود اأو رف�ضها. ويقّدم دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار عددا من التو�ضيات املت�ضلة مبعاملة العقود عند بدء اإجراءات الإع�ضار. وهي ت�ضمل تو�ضيات 

ب�ضاأن الإجراءات املتعلقة بتحديد ما اإذا كان ينبغي موا�ضلة اأداء العقود اأم رف�ضها، ومعاملة العقود عندما 

اأو رف�ضها، والإيجارات،  اأداء العقود  اإجراءات الإع�ضار، واآثار موا�ضلة  يكون املدين مق�رّصا عند بدء 

واإحالة العقود، واأنواع العقود التي قد يلزم و�ضع ا�ضتثناءات ب�ضاأنها، والعقود الالحقة لبدء الإجراءات 

)انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الثاين، الفقرات 108-147 والتو�ضيات 69-

86(. واأيا كان الأمر فاملهم للدائن امل�ضمون هو اأن ل يوؤدي رف�ض التفاق ال�ضماين اإىل اإنهاء اللتزامات 

امل�ضمونة املتكّبدة بالفعل اأو النيل منها على نحو اآخر اأو اإىل اإنهاء احلق ال�ضماين، واأن تُ�ضتثنى العقود 

املالية والتعهدات بالقرو�ض، يف كثري من الأحيان، من نطاق انطباق قوانني الإع�ضار التي ت�رصي على 

الفقرات  الثاين،  الف�ضل  الثاين،  لالإع�ضار، اجلزء  الأون�ضيرتال  دليل  )انظر  اأعم  ب�ضكل  العقود  معاملة 

208-215 والتو�ضية 101(.

8-  اإجراءات الإبطال

43- مثلما ُذكر اآنفا، ينبغي لقانون الإع�ضار اأن ي�ضلنِّم، من حيث املبداأ، بنفاذ احلق ال�ضماين الذي 

يكون نافذاً مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة. ومع ذلك ميكن اإبطال احلق ال�ضماين يف اإجراءات 

الإع�ضار ا�ضتنادا اإىل نف�ض الأ�ضباب التي تُبَطل بها اأي معاملة اأخرى. فمثال، ميكن اإبطال معاملة 

حتدث خالل فرتة حمددة من الوقت قبل بدء اإجراءات الإع�ضار )كثريا ما ي�ضار اإليها بعبارة "فرتة 

ال�ضتباه"( لكونها معاملة تف�ضيلية اأو معاملة منقو�ضة القيمة اأو معاملة يُق�ضد بها منع الدائنني من 

حت�ضيل مطالباتهم اأو عرقلتهم اأو تاأخريهم يف ذلك )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 87(. 

ومن ثم ميكن اإبطال املعاملة لكونها معاملة تف�ضيلية اأو معاملة منقو�ضة القيمة، اإذا ما رهن املدين 

موجوداته من اأجل تف�ضيل دائن على اآخر قبيل بدء اإجراءات الإع�ضار، اأو دون احل�ضول على القيمة 

القابلة  املعامالت  اأنواع  لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل  ويتناول  اآخرين.  دائنني  ح�ضاب  على  املقابلة، 

لالإبطال، وفرتة ال�ضتباه، وت�ضيري اإجراءات الإبطال، وم�ضوؤولية الأطراف املقابلة يف املعامالت املبَطلة 

والتو�ضيات  الفقرات 203-148  الثاين،  الف�ضل  الثاين،  اجلزء  لالإع�ضار،  الأون�ضيرتال  دليل  )انظر 

.)99-87

44- ومن الأمثلة على احلقوق ال�ضمانية التي قد تكون قابلة لالإبطال احلق ال�ضماين الذي ين�ضاأ 

قبل فرتة وجيزة من بدء اإجراءات الإع�ضار ل�ضمان دين قائم من قبل؛ واحلق ال�ضماين الذي تتخذ 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين  ب�ضاأنه اخلطوة اأو اخلطوات الالزمة جلعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة، بعد 

الدليل( ولكن يف  التو�ضيتني 180 و192 من هذا  )انظر  للقيام بذلك  �ضماح  اأي فرتة  انق�ضاء  وبعد 

غ�ضون فرتة ال�ضتباه؛ واحتياز الدائن امل�ضمون ملوجودات مرهونة على �ضبيل الوفاء الكامل اأو اجلزئي 

باللتزام امل�ضمون )انظر التو�ضيات 156-159 من هذا الدليل( ب�ضعر اأقل كثريا من القيمة احلقيقية 

للموجودات.
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9-  م�ضاركة الدائنني امل�ضمونني يف اإجراءات الإع�ضار

امل�ضمونني  الدائنني  حقوق  وتتاأثر  الإع�ضار  حوزة  من  جزءا  املرهونة  املوجودات  تكون  45- عندما 

باإجراءات الإع�ضار، ينبغي اأن يكون من حق الدائنني امل�ضمونني اأن ي�ضاركوا يف اإجراءات الإع�ضار )انظر 

دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 126(. وميكن اأن تتخذ تلك امل�ضاركة اأ�ضكال خمتلفة. فهي ت�ضمل، 

مبقت�ضى بع�ض القوانني، احلق يف اأن تُ�ضَمع دعواهم ويف اأن يح�رصوا اأثناء الإجراءات، بينما هي ت�ضمل 

الإع�ضار  ممّثل  اختيار  مثل  حمددة،  م�ضائل  على  الت�ضويت  يف  احلق  اأخرى،  قوانني  مبقت�ضى  اأي�ضا، 

)وتنحيته(، واملوافقة على خطة اإعادة التنظيم، واإ�ضداء امل�ضورة اإىل ممّثل الإع�ضار بناء على طلبه، اأو 

ب�ضاأن م�ضائل معّينة يف قانون الإع�ضار، وغري ذلك من املهام والواجبات التي يقّررها قانون الإع�ضار اأو 

املحاكم اأو ممثل الإع�ضار. ويف بع�ض احلالت، قد يكون مدى حق الدائن امل�ضمون يف الت�ضويت على 

بع�ض امل�ضائل متوقفا على مقدار زيادة اللتزام امل�ضمون على قيمة املوجودات املرهونة، واإذا كان الدائن 

امل�ضمون منقو�ض ال�ضمان، فيمكن اأن ي�ضارك كدائن غري م�ضمون طاملا كانت املوجودات املرهونة غري 

وافية بالتزامه.

ميكن  التي  والآليات  العموم  على  الدائنني  م�ضاركة  م�ضائل  لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل  46- ويتناول 

الثالث،  الف�ضل  الثاين،  اجلزء  لالإع�ضار،  الأون�ضيرتال  دليل  )انظر  امل�ضاركة  تلك  لت�ضهيل  ا�ضتخدامها 

الفقرات 75-115 والتو�ضيات 137-126(.

10-  اإجراءات اإعادة التنظيم

)اأ( املوافقة على خطة اإعادة التنظيم

47- اإن معرفة ما اإذا كان يحق للدائن امل�ضمون اأم ل يحق لـه اأن ي�ضارك يف املوافقة على خطة اإعادة 

على  وخ�ضو�ضا  امل�ضمونني،  الدائنني  الإع�ضار  قانون  بها  يُعامل  التي  الطريقة  على  تتوقف  التنظيم 

مدى اإمكان اأن تغرّي خطُة اإعادة التنظيم حقوَقهم ال�ضمانية اأو اأن تنال منها ومدى اإمكان اأن تفي قيمُة 

املوجودات املرهونة مبطالبة الدائن امل�ضمون. وعندما ل تكون قيمة املوجودات املرهونة كافية للوفاء 

مبطالبة الدائن امل�ضمون، يجوز للدائن اأن ي�ضارك ب�ضفته دائنا م�ضمونا اأو دائنا غري م�ضمون.

تغيريها،  اأو  امل�ضمونني  الدائنني  حقوق  من  النتقا�ض  التنظيم  اإعادة  خطة  تقرتح  48- وعندما 

الأون�ضيرتال  دليل  )انظر  اخلطة  تلك  على  املوافقة  ب�ضاأن  الت�ضويت  فر�ضة  لهم  تُتاح  اأن  ينبغي 

فيهم  مبن  الدائنني،  الإع�ضار  قوانني  بع�ض  ت�ضّنف  الغر�ض،  ولذلك   .)146 التو�ضية  لالإع�ضار، 

الدائنون امل�ضمونون، وفقا لطبيعة حقوقهم وم�ضاحلهم. ومبقت�ضى بع�ض القوانني، ي�ضّوت الدائنون 

اأخرى،  قوانني  امل�ضمونني. ومبقت�ضى  الدائنني غري  منف�ضلة عن  فئة  باعتبارهم  معا  امل�ضمونون 

يعترب كل دائن م�ضمون فئة قائمة بذاتها.

49- وعندما ي�ضارك الدائنون امل�ضمونون يف عملية املوافقة، يُثار �ضوؤال عّما اإذا كانت اخلطة تُلزمهم 

حتى واإن �ضّوتوا �ضدها اأو امتنعوا عن الت�ضويت عليها. وعندما يُ�ضّوت الدائنون امل�ضمونون يف فئات، 

للموافقة على اخلطة،  الفئة  الالزمة من  الأغلبية  اأنه طاملا �ضوتت  الإع�ضار على  ين�ض بع�ض قوانني 

ف�ضيكون اأع�ضاء الفئة املعار�ضون ملزمني باأحكام اخلطة، رهنا ببع�ض تدابري احلماية )كح�ضولهم يف 

اإطار اخلطة على مثل ما كانوا �ضيح�ضلون عليه يف الت�ضفية على الأقل، اأو على �ضداد كامل مطالباتهم 

لالإع�ضار  الأون�ضيرتال  دليل  ويتناول  ال�ضوق(.  ب�ضعر  فوائد حم�ضوبة  مع  زمنية حمددة  فرتة  غ�ضون  يف 

 ،75-26 الفقرات  الرابع،  الف�ضل  الثاين،  اجلزء  )انظر  التف�ضيل  من  ب�ضيء  التنظيم  اإعادة  اإجراءات 

والتو�ضيات 139-159(، ويت�ضّمن ذلك ت�ضويت الدائنني امل�ضمونني )انظر اجلزء الثاين، الف�ضل الرابع، 

الفقرات 34-39، والتو�ضيات 146 و150 و151(.
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50- وهناك اأمثلة عدة لل�ضبل التي ميكن بها �ضون القيمة القت�ضادية للحقوق ال�ضمانية يف خطة اإعادة 

ت اخلطة على دفع  التنظيم حتى واإن كانت تلك اخلطة تنال من احلقوق ال�ضمانية اأو تغرّيها. فاإذا ن�ضّ

مبلغ نقدي اأو مبالغ نقدية على اأق�ضاط اإىل الدائن امل�ضمون للوفاء كليا اأو جزئيا باللتزام امل�ضمون، 

فينبغي األ يقل املبلغ النقدي اأو القيمة احلالية للمبالغ النقدية امل�ضددة على اأق�ضاط، عما كان �ضيح�ضل 

عليه الدائن امل�ضمون يف حالة الت�ضفية. ولدى تقدير هذه القيمة، ينبغي مراعاة ا�ضتخدام املوجودات 

بل  ال�رصفة فح�ضب  الت�ضفية  القيمة ل قيمة  تقدير  اأ�ضا�ض  يت�ضّمن  القيمة. وقد  تقدير  والغر�ض من 

اأي�ضا قيمة املوجودات باعتبارها جزءا من املن�ضاأة كمن�ضاأة عاملة. فمثال اإذا كان املدين �ضيحتفظ بحيازة 

املوجودات ويوا�ضل ا�ضتخدامها يف اإطار خطة اإعادة التنظيم لكي يوا�ضل ت�ضيري املن�ضاأة كمن�ضاأة عاملة، اأو 

ر هذه القيمة بالرجوع اإىل قيمة املوجودات  اإذا كان املدين �ضيبـيع املن�ضاأة كمن�ضاأة عاملة، فينبغي اأن تُقدَّ

باعتبارها جزءا من املن�ضاأة العاملة، ل اإىل قيمة املوجودات باعتبارها عن�رصا وحيدا منف�ضال عن املن�ضاأة.

ت اخلطة على اأن يتنازل الدائن امل�ضمون عن حقه ال�ضماين يف بع�ض املوجودات املرهونة،  51- واإذا ن�ضّ

املوجودات  لقيمة  الأقل  على  قيمتها  يف  م�ضاوية  بديلة،  موجودات  تخ�ضع  اأن  على  اأي�ضا  الن�ض  جاز 

يتيح  الباقية  املرهونة  املوجودات  يف  الت�رصف  يكن  مل  ما  امل�ضمون،  للدائن  ال�ضماين  للحق  املرهونة، 

ح�ضول الدائن امل�ضمون على ال�ضداد الكامل.

)ب( تقدير قيمة املوجودات املرهونة

الفقرة  و54،  )ب(،  الفرعية  الفقرة  و51،  و50،  )ج('2'،  الفرعية  الفقرة   ،49 التو�ضيات  52- تن�ض 

الفرعية )اأ(، و58، الفقرة الفرعية )د(، و59، الفقرة الفرعية )ج(، و67، الفقرة الفرعية )ج(، من دليل 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، عموما، على حماية قيمة املوجودات املرهونة يف �ضياق اإجراءات الإع�ضار. وتن�ض 

التو�ضية 152، الفقرة الفرعية )ب(، يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار على اأن يح�ضل جميع الدائنني، مبن 

فيهم الدائنون امل�ضمونون، مبقت�ضى اأي خطة تقّرها املحكمة، على قدر ي�ضاوي على الأقل يف اإطار تلك 

اخلطة ما كانوا �ضيح�ضلون عليه يف الت�ضفية. ويتناول دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار امل�ضائل التي ينبغي 

النظر فيها لدى تقدير قيمة املوجودات املرهونة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل 

الثاين، الفقرات 66-69، والفقرة 33 اأعاله من هذا الف�ضل(.

تطبيق  )بغر�ض  التنظيم  اإعادة  اإجراءات  املرهونة يف  املوجودات  ت�ضفية  قيمة  تقدير  اأجل  53- ومن 

العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  ينبغي  لالإع�ضار(،  الأون�ضيرتال  دليل  من  )ب(،  الفرعية  الفقرة   ،152 التو�ضية 

ا�ضتخدام املوجودات املرهونة والغر�ض من تقدير تلك القيمة وم�ضائل اأخرى ذات �ضلة. ويجوز ال�ضتناد 

يف تقدير قيمة ت�ضفية املوجودات، مثال، اإىل قيمتها ب�ضفتها جزءا من من�ضاأة عاملة )انظر التو�ضية 242 

من هذا الدليل(، وهذه الطريقة ميكن اأن تف�ضي اإىل قيمة اأدق للموجودات املرهونة نظرا لالأغرا�ض 

املن�ضودة من ا�ضتخدام تلك املوجودات.

11-  اإجراءات اإعادة التنظيم املعّجلة

54- يف ال�ضنوات الأخرية، اأوليت عناية كبرية لو�ضع اإجراءات اإعادة تنظيم معّجلة )اأي اإجراءات يُ�رصع 

اإعادة  املتاأّثرون واتفقوا عليها يف �ضياق مفاو�ضات  الدائنون  اإنفاذ خطة تفاَو�ض حولها  اأجل  فيها من 

هيكلة طوعية جرت قبل بدء اإجراءات الإع�ضار، وذلك حيثما ي�ضمح قانون الإع�ضار للمحكمة بتعجيل 
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�ضري تلك الإجراءات(. وعادة ما ت�ضم مفاو�ضات اإعادة الهيكلة الطوعية التي جتري قبل بدء اإجراءات 

الدائنني، مبن فيهم الدائنون امل�ضمونون، الذين تلزم م�ضاركتهم ل�ضمان فعالية اإعادة تنظيم اأو الذين 

�ضتتاأثر حقوقهم باإعادة التنظيم.

55- وميكن اأن ت�ضمل ال�رصوط املو�ضوعية لإجراءات اإعادة التنظيم املعّجلة قدرا كبريا من ال�ضمانات 

املحكمة.  عليها  ت�رصف  التي  الكاملة  التنظيم  اإعادة  اإجراءات  توّفر يف  التي  ذاتها  وتدابري احلماية 

ولكن، ملّا كانت خطة اإعادة التنظيم قد مت التفاو�ض حولها من قبُل واتفقت عليها الأغلبية املطلوبة 

من الدائنني يف وقت بدء الإجراءات املعّجلة، فيمكن تغيري عدد من الأحكام الإجرائية التي ين�ض 

عليها قانون الإع�ضار والتي تتعلق بالإجراءات الكاملة التي ت�رصف عليها املحكمة، اأو قد ل يلزم اأن 

تنطبق )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء الثاين، الف�ضل الرابع، الفقرات 87-92، والتو�ضيات 

.)168-160

12-  معاملة املطالبات امل�ضمونة

اإذا كان �ضي�ضرتط عليهم تقدمي مطالباتهم يف  56- من امل�ضائل املهّمة للدائنني امل�ضمونني معرفُة ما 

�ضياق اإجراءات الإع�ضار. ففي قوانني الإع�ضار التي ل تدرج املوجودات املرهونة �ضمن حوزة الإع�ضار 

وت�ضمح للدائنني امل�ضمونني باإنفاذ حقوقهم ال�ضمانية جتاه املوجودات املرهونة دون قيود، يجوز ا�ضتثناء 

الدائنني امل�ضمونني من ا�ضرتاطات تقدمي املطالبات. وعليهم، يف هذه احلالة، األ يودعوا اأي مطالبة اإل 

اإذا مل تُلّب مطالبتهم بالكامل من قيمة بيع املوجودات املرهونة )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء 

الثاين، الف�ضل اخلام�ض، الفقرات 1-50، والتو�ضيات 184-169(.

اأن يقدموا مطالبة بكامل قيمة حقوقهم  اآخر ي�ضرتط على الدائنني امل�ضمونني  57- وهناك نهج 

ال�ضمانية، ب�رصف النظر عما اإذا كان اأي جزء من املطالبة غري م�ضمون. ويقت�رص هذا ال�ضرتاط يف 

بع�ض القوانني على حائزي اأنواع معّينة من احلقوق ال�ضمانية، مثل الرهون العائمة اأو �ضندات البيع 

اأو ال�ضمانات على املنقولت. وجتيز بع�ض قوانني الإع�ضار اأي�ضا للدائنني امل�ضمونني اأن ي�ضلّموا ممّثل 

الإع�ضار حقوقهم ال�ضمانية واأن يقدموا مطالبة بكامل قيمة اللتزام امل�ضمون. والأ�ضا�ض املنطقي 

لإلزام الدائنني امل�ضمونني بتقدمي املطالبات هو تزويد ممّثل الإع�ضار مبعلومات عن وجود جميع 

املطالبات وعن مقدار اللتزام امل�ضمون وو�ضف املوجودات املرهونة. واأّيا كان النهج املختار فمن 

اأن يت�ضّمن قانون الإع�ضار قواعد وا�ضحة ب�ضاأن معاملة الدائنني امل�ضمونني لأغرا�ض  امل�ضت�ضوب 

تقدمي املطالبات.

د يف الوقت الذي يتعني فيه تقدمي املطالبة،  58- وعندما يكون مبلغ املطالبة غري قابل للتحديد اأو مل يُحدَّ

دليل  )انظر  تقديرية  قيمة  لها  اأن حتدد  على  موؤقتا،  املطالبة  تُقبل  باأن  كثرية  اإع�ضار  قوانني  تق�ضي 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 178(. ويثري حتديد قيمة لهذه املطالبات عدة م�ضائل، منها مثال الوقت 

الذي يجب فيه حتديد القيمة وما اإذا كان يتعني ت�ضفية املطالبة )ويف هذه احلالة، �ضيكون من ال�رصوري 

اأن تنظر فيها املحكمة( اأو تقديرها )وهذا ميكن اأن يقوم به ممّثل الإع�ضار اأو املحكمة اأو �ضخ�ض اآخر 

ُمعنّي لذلك الغر�ض( )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، التو�ضية 179(. وعندما يُ�ضرتط اأن تبت املحكمة 

ة )حمكمة الإع�ضار اأم  يف هذه امل�ضاألة، تظهر م�ضاألة اأخرى تتعلق بتحديد املحكمة التي �ضتكون خمت�ضّ

حمكمة ما اأخرى( وبالكيفية التي ميكن بها معاجلة اأي تاأّخر يف التو�ّضل اإىل حتديد تلك القيمة من حيث 
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تاأثري ذلك التاأّخر يف �ضري اإجراءات الإع�ضار. وفيما يتعلق بتوقيت حتديد القيمة، ت�ضرتط قوانني اإع�ضار 

الثاين،  اجلزء  لالإع�ضار،  الأون�ضيرتال  دليل  )انظر  الإجراءات  لبدء  الفعلي  التاريخ  اإىل  الرجوع  عديدة 

الف�ضل اخلام�ض، الفقرة 38، والتو�ضية 179(.

13-  ترتيب املطالبات امل�ضمونة

)لالطالع  املناف�ضني  املطالبني  جتاه  ال�ضمانية  احلقوق  اأولوية  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  59- يقّرر 

على معنى م�ضطلحي "املطالب املناف�ض" و"الأولوية"، انظر املقّدمة، الباب باء، امل�ضطلحات والتف�ضري 

يف هذا الدليل(، مبن فيهم �ضائر دائني املدين امل�ضمونني وغري امل�ضمونني، والدائنون بحكم الق�ضاء 

الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة، وم�ضرتو املوجودات املرهونة. ويقّر العديد من قوانني الإع�ضار مبا 

للحقوق ال�ضمانية من اأولوية �ضابقة لالإع�ضار، وتقّدم تلك احلقوق على مطالبات اأخرى، مثل النفقات 

الإدارية واملطالبات الأخرى )مثل املطالبات املتعلقة بال�رصائب اأو الأجور(. وتن�ض تلك القوانني على 

اأن املطالبات امل�ضمونة ينبغي اأن يُوفى بها من عائدات بيع املوجودات املرهونة املحددة اأو من الأموال 

العامة، تبعاً لكيفية معاملة املوجودات املرهونة يف اإجراءات الإع�ضار )انظر دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، 

التو�ضية 188(. غري اأنه متى اأنفق ممّثل الإع�ضار موارد غري مرهونة من موارد احلوزة يف احلفاظ على 

قيمة املوجودات املرهونة اأو ا�ضتبقائها فاإن تلك النفقات ميكن اأن تُعَطى رتبة اأعلى حتى من رتبة املطالبة 

امل�ضمونة. ومن ثم، فرمبا يتعنّي ت�ضديدها من عائدات بيع املوجودات املرهونة اأو من قيمة اأخرى تُعزى 

لهذه املوجودات )انظر التو�ضية 241 من هذا الدليل(.

الإدارية  التكاليف  مرتبة  من  اأدنى  مرتبة  يف  امل�ضمونة  املطالبات  اأخرى  اإع�ضار  قوانني  60- وت�ضع 

ومطالبات اأخرى )غري م�ضمونة عموما( حمّددة )تتعلق بالأجور اأو ال�رصائب مثال(، اأو حت�رص املبلغ الذي 

�ضتُعطى ب�ضاأنه املطالبُة امل�ضمونة مرتبًة اأعلى يف ن�ضبة مئوية حمددة من املطالبة. ويوؤدي اإيالء مطالبات 

غري م�ضمونة معّينة مرتبًة اأعلى، وهو ما يح�ضل يف كثري من الأحيان ا�ضتنادا اإىل اعتبارات ذات �ضلة 

بال�ضيا�ضات الجتماعية، اإىل التاأثري يف تكاليف الئتمان امل�ضمون ومدى توّفره. والنهج املتمثل يف ح�رص 

املبلغ الذي ي�ضرتده الدائن امل�ضمون من قيمة املوجودات املرهونة هو نهج يوؤخذ به يف بع�ض الأحيان فيما 

يتعلق باحلق ال�ضماين يف كامل موجودات املدين بغية توفري بع�ض احلماية للدائنني غري امل�ضمونني )يف 

حدود مبلغ معنّي يف كثري من الأحيان(.

61- وثمة نهج اآخر قد ي�ضمح باإعطاء الدائنني امل�ضمونني الالحقني لبدء الإجراءات رتبة اأعلى من 

اأعاله(،  الفقرتني 37 و38  الإجراءات )انظر  املوجودين يف وقت بدء  الدائنني امل�ضمونني  رتبة حقوق 

ب�رصط اإمكان حماية احلقوق ال�ضمانية للدائنني امل�ضمونني املوجودين من قبل )انظر دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار، التو�ضيتني 66 و67(.

اأنواع معّينة من املطالبات  62- ويف احلالت التي ين�ضئ فيها قانون الإع�ضار امتيازات خا�ضة ب�ضاأن 

التي تفوق مرتبتها مرتبة احلقوق ال�ضمانية )مثل امتياز دفع ال�رصائب اأو غري ذلك من املطالبات غري 

امل�ضمونة(، يُ�ضت�ضوب اأن تبقى تلك المتيازات يف احلد الأدنى واأن ين�ض عليها قانون الإع�ضار اأو ي�ضري 

اإليها بو�ضوح )انظر التو�ضية 83 من هذا الدليل(. فهذا النهج من �ضاأنه اأن يكفل �ضفافية نظام الإع�ضار 

ن الدائنني امل�ضمونني من تقدير الأخطار املرتبطة بتقدمي  وقابلية التنبوؤ باأثره على الدائنني واأن ميكنِّ
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الأون�ضيرتال لالإع�ضار، اجلزء  اأكرب يف دليل  بتف�ضيل  امل�ضائل  اأدق. وترد مناق�ضة لهذه  الئتمان تقديرا 

الثاين، الف�ضل اخلام�ض، الفقرات 51-79، والتو�ضيات 193-185.

الإجراءات  لبدء  ال�ضابقة  ال�ضماين  اأولوية احلق  الإع�ضار عادة  قانون  يراعي  اآنفا،  ُذكر  63- ومثلما 

)عندما يكون احلق ال�ضماين قد اأ�ضبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل بدء الإجراءات، اأو بعدها ولكن 

يف غ�ضون فرتة �ضماح(، وذلك رهنا باأي امتيازات ميكن اأن مينحها قانون الإع�ضار ملطالبات اأخرى. 

وينطبق الأمر نف�ضه على ما للحقوق ال�ضمانية من اأولوية حتّدد بتخفي�ض رتبة تلك احلقوق )اأي بتغيري 

اأو باأمر من املحكمة، اأو حتى من جانب واحد؛ انظر التو�ضية 240  اأولوية احلق ال�ضماين بالتفاق، 

من هذا الدليل(.  بيد اأنه ينبغي األ يُ�ضفر تخفي�ض الرتبة عن اإيالء الدائن امل�ضمون رتبة اأعلى من 

الرتبة التي كان ميكن اأن يحظى بها، �ضواء ب�ضفته دائنا فرديا اأو ب�ضفته ع�ضوا يف فئة من الدائنني 

امل�ضمونني، مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق خالف قانون الإع�ضار. وهذا املبداأ يعني اأنه اإذا كان 

هو  و"باء"  الأول  هو  "األف"  يكون  بحيث  اأولوية  رتب  يف  و"جيم"  و"باء"  "األف"  امل�ضمونون  الدائنون 

الثاين و"جيم" هو الثالث، وخف�ض "األف" رتبة مطالبته امل�ضمونة عن رتبة مطالبة "جيم"، فاإن "باء" 

ل يح�ضل على رتبة اأعلى من الرتبة التي كان "األف" �ضيح�ضل عليها فيما يتعلق مببلغ مطالبة "األف" 

وبعبارة اأخرى، ل يجوز للدائن "جيم" اأن ميار�ض اأولوية الدائن "األف" اإل مبقدار قيمة مطالبة "األف". 

وهذا املبداأ يعني اأي�ضا اأنه اإذا خّف�ض الدائن امل�ضمون "األف" يف الفئة "�ضني" مطالبته امل�ضمونة عن 

رتبة مطالبة الدائن امل�ضمون "باء" املنتمي لنف�ض الفئة فاإن الدائن امل�ضمون "باء" ل ميكنه اأن يح�ضل 

على رتبة اأعلى من رتبة الفئة. وبعبارة اأخرى، ل يجوز للدائن "باء" اأن ميار�ض اأولوية الدائن "األف" اإل 

مبقدار قيمة مطالبة "األف".

14-  متويل الحتياز

64- من امل�ضائل الأ�ضا�ضية التي تهم دائني البائع اأو امل�ضتاأجر اأو املقر�ض املعاملُة التي تنالها يف الإع�ضار 

احلقوُق ال�ضمانية وغريها من احلقوق التي توؤدي وظيفة �ضمان اأداء التزام ما. وقد تتباين هذه املعاملة 

د الطريقة التي تعامل  اأحيانا بح�ضب كيفية ت�ضنيف اأي حق معنّي يف قانون املعامالت امل�ضمونة، و�ضتُحدنِّ

بها هذه احلقوق عموما يف قانون املعامالت امل�ضمونة كيفية معاملتها يف الإع�ضار. ولذلك ل يتناول دليل 

الأون�ضيرتال لالإع�ضار م�ضاألة كيفية ت�ضنيف هذه احلقوق يف قانون املعامالت امل�ضمونة، ويقت�رص على 

تناول معاملة هذه احلقوق يف الإع�ضار، نظرا لت�ضنيف قانون املعامالت امل�ضمونة لها.

65- ويف الدول التي تُدرج جميع اأ�ضكال حقوق متويل الحتياز يف قانونها املتعلق باملعامالت امل�ضمونة 

)وهو ما ي�ضري اإليه هذا الدليل بعبارة "النهج الوحدوي" اإزاء متويل الحتياز(، تُعامل معامالت الحتفاظ 

بامللكية والإيجارات التمويلية، يف �ضياق اإع�ضار املدين، بالطريقة ذاتها التي يُعامل بها احلق ال�ضماين 

احليازي، مع العرتاف باأي اأولوية خا�ضة يتمتع بها احلق ال�ضماين احليازي مبقت�ضى قانون غري قانون 

الإع�ضار )انظر التو�ضية 186 من هذا الدليل(. وتتحقق النتيجة نف�ضها، مبوجب ما ي�ضري اإليه هذا الدليل 

بعبارة "النهج غري الوحدوي" اإزاء متويل الحتياز، متى �َضّنف قانوُن املعامالت امل�ضمونة اأيَّ معاملة على 
اأنها تُن�ضئ حقا �ضمانيا )انظر التو�ضية 202، البديل األف(. ولذلك فمن �ضاأن اأحكام دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار التي تنطبق على احلقوق ال�ضمانية اأن تنطبق على هذه احلقوق ال�ضمانية احليازية املتنوعة. 

ويف الدول التي تطلق على املعامالت مع الحتفاظ بحق امللكية ومعامالت الإيجار التمويلي ت�ضميات 

خمتلفة، ل يُعاِمل قانون املعامالت امل�ضمونة يف كثري من الأحيان املوجودات اخلا�ضعة لهذه املعامالت 

على اأنها موجودات خا�ضعة حلق �ضماين، واإمنا كموجودات ميلكها البائع اأو املوؤّجر. ولذلك فمن �ضاأن 

اأن تنطبق على هذه  ثالثة  اأطراف  التي متلكها  باملوجودات  املتعلقة  الأون�ضيرتال لالإع�ضار  اأحكام دليل 

املعامالت )انظر التو�ضية 202، البديل باء، من هذا الدليل(.
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الإع�ضار  اإجراءات  يف  يُعاَمل  الحتياز  حق متويل  كان  اإذا  ا  عمَّ النظر  وب�رصف  الأمر،  كان  66- واأيا 

العقود وعلى  املنطبقة على  القواعد  اأم مبقت�ضى  ال�ضمانية  املنطبقة على احلقوق  القواعد  مبقت�ضى 

املوجودات التي متلكها اأطراف ثالثة، ينبغي اأن تكون جميع حقوق متويل الحتياز خا�ضعة لآثار الإع�ضار 

األف  البديلني  )انظر  الوحدوي  النهج غري  نوعي  من  اأي  ويف  لالإع�ضار.  الأون�ضيرتال  دليل  املحددة يف 

وباء للتو�ضية 202 يف هذا الدليل(، قد يكون من املهم مالحظة اأن دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار يو�ضي 

يف كثري من الأحيان باملعاملة ذاتها حلائزي احلقوق ال�ضمانية وحائزي املوجودات التي متلكها اأطراف 

ثالثة. وهذا ما يت�ضح مثال فيما يتعلق بالتو�ضية 88 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار )فيما يتعلق بتطبيق 

�ضالحيات الإبطال على جملة اأمور منها احلقوق ال�ضمانية(؛ والتو�ضية 35 )املتعلقة باإدراج حقوق املدين 

يف املوجودات املرهونة التي ت�ضكل حوزة الإع�ضار(؛ والتو�ضيات 39-51 )املتعلقة بتطبيق التدابري املوؤقتة 

با�ضتخدام موجودات  )املتعلقة  والتو�ضية 52  الوقف(؛  من  والإعفاء  املرهونة  املوجودات  والوقف على 

احلوزة، مبا فيها املوجودات املرهونة، والت�رّصف فيها(؛ والتو�ضية 54 )املتعلقة با�ضتخدام املوجودات 

اململوكة لطرف ثالث(؛ والتو�ضيات 69-86 )املتعلقة مبعاملة العقود(.

15-  امل�ضتحقات اخلا�ضعة لنقل تام قبل بدء الإجراءات

67- يندرج النقل التام للم�ضتحق يف نطاق هذا الدليل، رغم اأن هذا النقل ل يجري لغر�ض �ضمان اأداء 

التزام )انظر التو�ضيتني 3 و167 من هذا الدليل(. واأيا كان الأمر، وب�رصف النظر عن الكيفية التي 

يُعاِمل بها اأيرُّ قانون غري قانون الإع�ضار النقَل التام للم�ضتحق، فاإن قانون الإع�ضار يعاِمل النقل التام 

للم�ضتحق كما يُعاِمل نقل املدين اأي موجودات اأخرى قبل بدء الإجراءات )انظر عموما دليل الأون�ضيرتال 

لالإع�ضار، التو�ضية 35 الفقرة الفرعية )اأ((.

باء-  التو�صيات

الغر�ض

الغر�ض من التو�ضيات الواردة يف هذا الف�ضل هو تناول اأثر الإع�ضار يف احلقوق ال�ضمانية بطريقة 

�ضاملة تت�ضق مع دليل الأون�ضيرتال لقانون الإع�ضار. ومن ثم اأدرجت يف هذا الف�ضل، من دليل الأون�ضيرتال 

لقانون الإع�ضار، التو�ضيات الأ�ضا�ضية التي تتعلق حتديدا باحلقوق ال�ضمانية. ولكن لال�ضتفادة من مناق�ضة 

التعليقات  بكلتا  بالقرتان  الف�ضل  يُقراأ هذا  اأن  ينبغي  ال�ضمانية،  الإع�ضار يف احلقوق  اإجراءات  اأوفى لأثر 

لبع�ض  مناق�ضة  اأي�ضا  الف�ضل  هذا  ويت�ضّمن  الإع�ضار.  لقانون  الأون�ضيرتال  دليل  يف  الواردة  والتو�ضيات 

التو�ضيات الإ�ضافية التي تو�ّضح م�ضائل تطّرق اإليها دليل الأون�ضيرتال لقانون الإع�ضار ولكنها مل تكن مو�ضوع 

تو�ضيات يف ذلك الدليل.

 امل�صطلحات والتو�صيات
)3(

1- دليل االأون�صيرتال الت�رشيعي لقانون االإع�صار:

)اأ( امل�ضطلحات

املدين وحقوقه وم�ضاحله، مبا فيها احلقوق وامل�ضالح يف  املدين": هي ممتلكات  12- )ب( "موجودات 

املمتلكات، �ضواء اأكانت يف حوزة املدين اأم مل تكن، وملمو�ضة اأم غري ملمو�ضة، وقابلة اأم غري قابلة للنقل، مبا يف 

ذلك م�ضالح املدين يف املوجودات املرهونة اأو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث؛

.A.05.V.10 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
 )3(
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12- )�ض( "العقد املايل": هو اأي معاملة اآنية اأو اآجلة اأو م�ضتقبلية اأو تخيريية اأو تقاي�ضية تتعلق باأ�ضعار 

فائدة اأو �ضلع اأو عمالت اأو اأ�ضهم اأو �ضندات اأو موؤ�رصات اأو اأي �ضك مايل اآخر، واأي معاملة اإعادة �رصاء اأو معاملة 

اإقرا�ض اأوراق مالية، واأي معاملة اأخرى مماثلة لأي معاملة م�ضار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�ضواق املالية، واأي 

توليفة من املعامالت املذكورة اأعاله؛

12- )خ( "قانون حمكمة الإع�ضار": هو قانون الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار؛

12- )ذ( "قانون موقع املال": هو قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات؛

12- )�ض( "املعاو�ضة": هي مقا�ضة التزامات نقدية اأو غري نقدية مبوجب عقود مالية؛

"اتفاق املعاو�ضة": هو �ضكل من اأ�ضكال العقود املالية بني طرفني اأو اأكرث ين�ض على واحد اأو اأكرث  12- )اأ اأ(  

مما يلي:

اأو  باحللول  �ضواء  ذاته  التاريخ  ويف  ذاتها  بالعملة  م�ضتحقة  ملدفوعات  ال�ضافية   '1' الت�ضوية 

بطريقة اأخرى؛ اأو

بقيمتها  املعلقة  املعامالت  جميع  اإنهاء  اآخر،  نحو  باأي  تق�ضريه  اأو  ما  طرف  اإع�ضار   '2' عند 

الإبدالية اأو بقيمتها ال�ضوقية املن�ضفة، وحتويل تلك املبالغ اإىل عملة واحدة ومعاو�ضتها اإىل مبلغ 

واحد يدفعه طرف اإىل اآخر؛ اأو

 '3' مقا�ضة املبالغ املح�ضوبة على النحو املبنّي يف الفقرة الفرعية '2' من هذا التعريف يف اإطار 

)4(
اتفاَقي معاو�ضة اأو اأكرث؛

12- )د د(  "الطرف ذو امل�ضلحة": هو اأي طرف تتاأثر حقوقه اأو التزاماته اأو م�ضاحله باإجراءات الإع�ضار 

اأو  اأو حائز الأ�ضهم  اأو الدائن  اأو ممثل الإع�ضار  اإجراءات الإع�ضار، مبن يف ذلك املدين  اأو باأمور معيَّنة يف 

جلنة الدائنني اأو �ضلطة حكومية اأو اأي �ضخ�ض اآخر يتاأثر على هذا النحو. ول يُق�َضد اأن ي�ضمل هذا التعريف 

الأ�ضخا�ض الذين لهم م�ضالح بعيدة ال�ضلة اأو متفرقة تتاأثر باإجراءات الإع�ضار؛

12- )و و( "الأف�ضلية": هي معاملة توؤدي اإىل ح�ضول دائن على مزية اأو �ضداد غري عادي؛

12- )ز ز( "الأولوية": هي احلق يف اأن تتقّدم مطالبة على غريها عندما ين�ضاأ ذلك احلق باإعمال القانون؛

12- )ح ح( "املطالبة ذات الأولوية": هي املطالبة التي ت�ضدد قبل ال�ضداد للدائنني العامني غري امل�ضمونني؛

12- )ط ط(  "حمـــاية القيمة": هي التدابــــري التي ت�ضــــتهدف احلفــــاظ على الـقـــيمة القت�ضـــادية للـــموجودات 

املرهونة واملوجودات اململوكة لالأطراف الثالثة اأثناء اإجراءات الإع�ضار )ي�ضار اإليها يف بع�ض الوليات الق�ضائية 

على  �ضمانية  م�ضالح  بتوفري  اأو  نقدية،  دفعات  بوا�ضطة  احلماية  توفري  الوافية"(. وميكن  "احلماية  بعبارة 

موجودات بديلة اأو اإ�ضافية، اأو بو�ضائل اأخرى حتّددها املحكمة لتوفري احلماية الالزمة؛

12- )ع ع( "امل�ضلحة ال�ضمانية": هي حق يف موجودات ل�ضمان �ضداد التزام اأو اأكرث اأو الوفاء به على نحو 

اآخر؛

الفقرة الفرعية )ل( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات يف التجارة الدولية.
 )4(
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)ب( التو�ضيات

الأهداف الرئي�ضية لقانون فّعال وكفوؤ ب�ضاأن الإع�ضار

1- من اأجل اإر�ضاء وتطوير قانون فّعال ب�ضاأن الإع�ضار، ينبغي اأخذ الأهداف الرئي�ضية التالية يف العتبار:

توفري اليقني يف ال�ضوق تعزيزا ل�ضتقرار القت�ضاد ومنوه؛ )اأ( 

)ب(  زيادة قيمة املوجودات اإىل اأق�ضى حد؛

)ج( اإيجاد توازن بني الت�ضفية واإعادة التنظيم؛

)د( �ضمان معاملة متكافئة للدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة؛

)هـ(   توفري حل مل�ضكلة الإع�ضار يت�ضم بالآنية والّنجاعة والّنـزاهة؛

)و( احلفاظ على حوزة الإع�ضار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنني؛

)ز( �ضمان وجود قانون اإع�ضار يّت�ضم بال�ّضفافية وقابلّية الّتنبوؤ ويت�ضّمن حوافز على جمع املعلومات 

وتوزيعها؛

)ح( العرتاف بحقوق الدائنني احلاليني واإر�ضاء قواعد وا�ضحة ب�ضاأن ترتيب املطالبات ذات الأولوية.

4- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار اأّنه، عندما تكون امل�ضلحة ال�ضمانية نافذة وقابلة لالإنفاذ مبوجب قانون 

غري قانون الإع�ضار، يُعرَتف بنفاذها وقابليتها لالإنفاذ يف اإجراءات الإع�ضار.

7- بغية �ضوغ قانون فّعال وكفوؤ ب�ضاأن الإع�ضار، ينبغي النظر يف ال�ضمات امل�ضرتكة التالية:

)اأ(-)د( ...

التي  والطريقة  الإع�ضار،  وممثل  ذاته  واملدين  الدائنني  ت�رصفات  من  الإع�ضار  حوزة  )هـ( حماية 

تُ�ضان بها القيمة القت�ضادية للم�ضلحة ال�ضمانية اأثناء اإجراءات الإع�ضار، عندما ت�رصي تدابري احلماية على 

الدائنني امل�ضمونني؛

)و(-)�ض( ...

القانون املنطبق على �ضحة احلقوق واملطالبات و�رصيانها

30- ينبغي تعيني القانون املنطبق على حتديد �ضحة و�رصيان احلقوق واملطالبات القائمة وقت بدء اإجراءات 

الإع�ضار، وذلك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا�ض للدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار.

القانون املنطبق يف اإجراءات الإع�ضار: قانون دولة حمكمة الإع�ضار

31- ينبغي اأن يطبَّق قانون الإع�ضار للدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار )قانون دولة حمكمة الإع�ضار( 

على كل جوانب بدء تلك الإجراءات وت�ضيريها واإدارتها واختتامها، وعلى اآثار تلك الإجراءات. وهذه اجلوانب 

ميكن اأن ت�ضمل، على �ضبيل املثال، ما يلي:

)اأ(-)ط(...

)ي( معاملة الدائنني امل�ضمونني؛

)ك(-)ن( ...

)�ض( ترتيب املطالبات؛

)ع(-)ق( ...
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ال�ضتثناءات من تطبيق قانون اإجراءات الإع�ضار 

...

34- ينبغي اأن يكون عدد اأي ا�ضتثناءات ت�ضاف اإىل التو�ضيتني 32 و33 حمدودا، كما ينبغي تبيانها اأو ذكرها 

بو�ضوح يف قانون الإع�ضار.

ل حوزة الإع�ضار املوجودات التي ت�ضكنِّ

35- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنَّ احلوزة ينبغي اأن ت�ضمل ما يلي:

اململوكة  املوجودات  ويف  املرهونة  املوجودات  يف  املدين  م�ضالح  فيها  مبا   
)5(

املدين، )اأ( موجودات 

لأطراف ثالثة؛

)ب(  املوجودات املكت�َضبة بعد بدء اإجراءات الإع�ضار؛

)ج( ...

)6(
التدابري املوؤقتة

39- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للمحكمة اأن متنح اإعفاء ذا طابع موؤقت، بناء على طلب املدين 

اأو الدائنني اأو الأطراف الثالثـة، عندمـا تكـون هناك حاجة اإىل الإعفاء من اأجل حماية و�ضون قيمة موجودات 

 
)8(

 اأو م�ضالح الدائنني يف الفرتة الفا�ضلة بني تقدمي طلب بدء اإجراءات الإع�ضار وبدء الإجراءات،
)7(

املدين

مبا يف ذلك:

 )اأ( وقف احلجز على موجودات املدين، مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة جلعل امل�ضالح ال�ضمانية 

نافذة على الأطراف الثالثة واإنفاذ امل�ضالح ال�ضمانية؛ 

 )ب(-)د( ...

تعوي�ض اخل�ضارة يف �ضياق التدابري املوؤقتة

40- يجوز اأن يوّفر قانون الإع�ضار للمحكمة ال�ضالحية من اأجل:

يدفع  واأن  اخل�ضارة،  عن  التعوي�ض  يوّفر  باأن  املوؤقتة  بالتدابري  اخلا�ض  الطلب  م  مقدنِّ )اأ( مطالبة 

التكاليف اأو الر�ضوم اإذا اقت�ضى الأمر؛ اأو

)ب(  فر�ض جزاءات يف �ضياق الطلب اخلا�ض بالتدابري املوؤقتة.

توازن احلقوق بني املدين وممثل الإع�ضار 

41- ينبغي اأن يحّدد القانون بو�ضوح توازن احلقوق واللتزامات بني املدين واأي ممثل لالإع�ضار يُعَّني كتدبري 

موؤقت. ففي الفرتة الفا�ضلة بني تقدمي طلب بدء اإجراءات الإع�ضار وبدء تلك الإجراءات، يحق للمدين اأن 

يوا�ضل ت�ضغيل من�ضاأته وي�ضتخدم املوجودات ويت�رصف فيها يف �ضياق العمل املعتاد، با�ضتثناء ما تفر�ضه املحكمة 

من تقييدات.

ي�ضمل ممتلكات  ر ملكية املوجودات بالإ�ضارة اإىل القانون املنطبق ذي ال�ضلة، حيث يرد تعريف وا�ضع للتعبري "املوجودات"  �ضتقرَّ
 )5(

املدين وحقوقه وم�ضلحته، مبا يف ذلك حقوق املدين وم�ضاحله يف املوجودات اململوكة لأطراف ثالثة.

هذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�ضيرتال النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار عرب احلدود، انظر املادة 19 )انظر املرفق الثالث 
 )6(

من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

يق�ضد بالإ�ضارة اإىل املوجودات يف الفقرات من )اأ( اإىل )ج( اأن تكون قا�رصة على املوجودات التي من �ضاأنها اأن متثل جزءا من حوزة 
 )7(

الإع�ضار حاملا تبداأ الإجراءات.

ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار وقت نفاذ اأمر متعلق بالتدابري املوؤقتة؛ كاأن ين�ض مثال، عند اإ�ضدار الأمر، على اأن يكون ذلك الأمر 
 )8(

نافذا اعتبارا من ال�ضاعة الأوىل من يوم اإ�ضداره، اأو اأي وقت حمّدد اآخر )انظر الفقرة 44 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.
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الإ�ضعار

42- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، ما مل تقرر املحكمة احلّد من �رصورة الإ�ضعار اأو ال�ضتغناء عنه، يجب 

توجيه اإ�ضعار منا�ضب اإىل الأطراف املتاأثرة ذات امل�ضلحة مبا يلي:

)اأ( طلب لتنفيذ التدابري املوؤقتة اأو اأمر من املحكمة بتنفيذها، )مبا يف ذلك طلب ب�ضاأن ا�ضتعرا�ضها 

وتعديلها اأو اإنهائها(؛

)ب( اأمر من املحكمة باتخاذ تدابري اإ�ضافية تنطبق عند البدء ما مل تقرر املحكمة احلد من �رصورة 

الإ�ضعار اأو ال�ضتغناء عنه.

التدابري املوؤقتة بناء على طلب من طرف واحد

43- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال عدم توجيه اإ�ضعار اإىل املدين اأو طـرف اآخـر ذي م�ضلحـة 

ومتاأثـر بتدبيـر موؤقـت بالطلـب اخلـا�ض بالتدبيـر املوؤقـت، يحـق للمدين اأو للطرف الآخر ذي امل�ضلحة املتاأثر 

 فيما اإذا كان ينبغي ا�ضتمرار التدبري النت�ضايف.
)9(

بالتدابري املوؤقتة، اأن يُ�ضَمع راأيه ب�رصعة،

تعديل التدابري املوؤقتة اأو اإنهاوؤها

44- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للمحكمة، مببادرتها اأو بناء على طلب من ممثل الإع�ضار اأو 

لها اأو تُنهيها. املدين اأو الدائن اأو اأي �ضخ�ض اآخر متاأثر بالتدابري املوؤقتة، اأن ت�ضتعر�ض تلك التدابري وتعدنِّ

اإنهاء التدابري املوؤقتة

45- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن التدابري املوؤقتة تنتهي عندما:

م ب�ضاأن البدء؛ )اأ( يُرف�ض طلب مقدَّ

)ب(  يُطعن بنجاح يف اأمر باتخاذ تدابري موؤقتة مبقت�ضى التو�ضية 43؛

)ج( تُ�ضبح التدابري املنطبقة عند البدء نافذة، ما مل تقرر املحكمة ا�ضتمرار نفاذ التدابري املوؤقتة.

التدابري املنطبقة عند البدء

)10(
46- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، عند بدء اإجراءات الإع�ضار:

 املتعلقة مبوجودات املدين 
)11(

)اأ( يطبَّق الوقف على بدء اأو موا�ضلة الدعاوى الفردية اأو الإجراءات

وحقوقه اأو واجباته اأو التزاماته املالية؛

)ب(  يطبَّق الوقف على الإجراءات املتخذة من اأجل جعل امل�ضالح ال�ضمانية نافذة على الأطراف 

 )12(
الثالثة واإنفاذ امل�ضالح ال�ضمانية؛

ينبغي لأي اأجل م�ضّمى �ضمن القانون اأن يكون ق�ضريا ملنع حدوث خ�ضارة يف قيمة من�ضاأة املدين.
 )9(

�ضتكون هذه التدابري نافذة بوجه عام وقت �ضدور الأمر بالبدء.
 )10(

انظر املادة 20 من قانون الأون�ضيرتال النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار عرب احلدود )انظر الف�ضل الثالث من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(. 
 )11(

ويق�ضد بالدعاوى الفردية امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )اأ( من التو�ضية 46 اأن ت�ضمل اأي�ضا الدعاوى املعرو�ضة على هيئة حتكيم. غري 

اأنه قد ل يت�ضنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم، كما هو احلال عندما ل يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان اأجنبي.

اإذا كان قانون غري قانون الإع�ضار ي�ضمح بجعل تلك امل�ضالح ال�ضمانية نافذة يف فرتات زمنية حمّددة، فمن امل�ضت�ضوب اأن يعرتف 
 )12(

قانون الإع�ضار بتلك الفرتات الزمنية واأن ي�ضمح بجعل امل�ضلحة نافذة عندما يحدث بدء اإجراءات الإع�ضار قبل انق�ضاء اأجل الفرتة الزمنية 

املحّددة. وعندما ل يت�ضّمن قانون غري قانون الإع�ضار تلك الفرتات الزمنية، اأُعمل الوقف املنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل 

امل�ضلحة ال�ضمانية نافذة. )لالطالع على مزيد من املناق�ضة، انظر الفقرة 32 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، وكذلك دليل الأون�ضيرتال 

الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة(.
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)ج( يطبَّق الوقف على التنفيذ اأو غريه من اأ�ضكال الإنفاذ الذي ي�ضتهدف موجودات احلوزة؛

 )13(
)د(  يعلَّق حق الطرف املقابل يف اإنهاء اأي عقد مع املدين؛

 )14(
يعلَّق احلق يف اإحالة اأّي من موجودات احلوزة اأو رهنها اأو الت�رصف فيها على نحو اآخر. )هـ(   

مدة التدابري املنطبقة اآليا عند البدء 

49- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن التدابري املنطبقة اآليا عند بدء اإجراءات الإع�ضار تظل نافذة طوال 

تلك الإجراءات اإىل اأن:

 )15(
)اأ( متنح املحكمة اإعفاء من التدابري؛

)16(
)ب(  ت�ضبح خطة اإعادة التنظيم نافذة يف اإجراءات اإعادة التنظيم؛

 فيما يتعلق بالدائنني امل�ضمونني، يف اإجراءات الت�ضفية، فرتة زمنية ثابتة حمّددة يف 
)17(

)ج( تنق�ضي،

القانون، ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة اإ�ضافية عند اإثبات:

'1' اأّن التمديد �رصوري لزيادة قيمة املوجودات اإىل اأق�ضى حد ل�ضالح الدائنني؛

 '2' اأّن الدائن امل�ضمون �ضيحظى بحماية من تناق�ض قيمة املوجودات املرهونة التي لـه فيها 

م�ضلحة �ضمانية. 

احلماية من تناق�ض قيمة املوجودات املرهونة

اأن متنحه  املحكمة،  اإىل  يقّدم طلبا  امل�ضمون، عندما  للدائن  اأنه يحق  الإع�ضار  قانون  يبنّي  اأن  50- ينبغي 

حماية قيمة املوجودات التي لـه فيها م�ضلحة �ضمانية. ويجوز للمحكمة اأن متنح تدابري حماية منا�ضبة ميكن 

اأن ت�ضتمل على ما يلي:

)اأ( �ضداد مدفوعات نقدية من احلوزة؛ اأو

)ب( تقدمي م�ضالح �ضمانية اإ�ضافية؛ اأو

رها املحكمة. )ج( ا�ضتخدام اأي و�ضيلة اأخرى تقرنِّ

الإعفاء من التدابري املنطبقة عند البدء

اأنه يجوز للدائن امل�ضمون اأن يطلب اإىل املحكمة اأن متنحه اإعفاء من  51- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار 

التدابري املنطبقة عند بدء اإجراءات الإع�ضار ا�ضتنادا اإىل اأ�ض�ض ميكن اأن ت�ضتمل على ما يلي:

)اأ( اأّن املوجودات املرهونة لي�ضت �رصورية لإعادة تنظيم اأو عملية بيع حمتملة ملن�ضاأة املدين؛

الدائن  واأّن  الإع�ضار،  اإجراءات  لبدء  نتيجة  التناق�ض  يف  اآخذة  املرهونة  املوجودات  قيمة  )ب(  اأن 

امل�ضمون ل يحظى بحماية من تناق�ض القيمة؛

)ج( اأنه مل تتم، يف اإجراءات اإعادة التنظيم، املوافقة على خطة يف غ�ضون اأي حدود زمنية منطبقة.

انظر الفقرات 114-119 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. ول يق�ضد بهذه التو�ضية ا�ضتبعاد اإنهاء عقد ما اإذا كان ذلك العقد ين�ض 
 )13(

على تاريخ لالإنهاء واقع بعد بدء اإجراءات الإع�ضار.

تقييد احلق يف اإحالة موجودات احلوزة اأو رهنها اأو الت�رصف فيها بطريقة اأخرى يجوز اأن يخ�ضع ل�ضتثناء يف تلك احلالت 
 )14(

امل�ضموح فيها للمدين مبوا�ضلة اأعمال من�ضاأته، وي�ضتطيع املدين اإحالة املوجودات اأو رهنها اأو الت�رصف فيها بطريقة اأخرى يف �ضياق العمل 

املعتاد.

ينبغي منح الإعفاء ا�ضتنادا اإىل الأ�ض�ض املذكورة يف التو�ضية 51.
 )15(

ميكن اأن ت�ضبح اخلطة نافذة عند موافقة الدائنني عليها اأو بعد اإقرار املحكمة، ح�ضب ا�ضرتاطات قانون الإع�ضار )انظر الفقرة 
 )16(

54 والفقرات التي تليها من الف�ضل الرابع من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

املق�ضود هو اأن ينطبق الوقف على الدائنني امل�ضمونني لفرتة زمنية ق�ضرية فقط، كاأن ترتاوح مثال ما بني 30 و60 يوما، واأن يبنّي 
 )17(

قانون الإع�ضار بو�ضوح مّدة النطباق.
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�ضالحية ا�ضتخدام موجودات احلوزة والت�رّصف فيها

52- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار مبا يلي:

)اأ( ا�ضتخدام موجودات احلوزة )مبا فيها املوجودات املرهونة( والت�رصف فيها �ضمن �ضياق العمل 

املعتاد، با�ضتثناء العائدات النقدية؛

)ب( ا�ضتخدام موجودات احلوزة )مبا فيها املوجودات املرهونة( والت�رصف فيها خارج �ضيـاق العمـل 

املعتاد، رهنا با�ضرتاطــات التو�ضيتيــن 55 و58.

زيادة رهن املوجودات املرهونة

53- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز زيادة رهن املوجودات املرهونة، مع مراعاة ال�ضرتاطات الواردة 

يف التو�ضيات 67-65.

ا�ضتخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث

54- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن ي�ضتخدم موجودات مملوكة لطرف ثالث ويف 

حيازة املدين، �رصيطة ا�ضتيفاء �رصوط حمّددة، منها ما يلي:

)اأ( اأن حُتمى م�ضالح الطرف الثالث من تناق�ض قيمة املوجودات؛

ـــدة مبقــــت�ضى العقد واملرتتبة على ا�ضتمرار اأداء العقد وا�ضتخدام  )ب(  اأن تُدفـــع التكــــاليف املتكبَّ

املوجودات ب�ضفتها نفقات اإدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�ضة وخالية من التزامات الرهن وامل�ضالح الأخرى

58- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار ببيع موجودات مرهونة اأو خا�ضعة مل�ضلحٍة اأخرى خال�ضًة 

وخاليًة من ذلك الرهن وامل�ضلحة الأخرى، خارج �ضياق العمل املعتاد، �رصيطة ما يلي:

)اأ( اأن يُ�ضِعر ممثُل الإع�ضار اأ�ضحاب الرهن اأو امل�ضالح الأخرى بالبيع املقرتح؛

)ب(  اأن تتاح لأ�ضحاب الرهن الفر�ضة لأن يُ�ضَمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم اعرتا�ض على 

البيع املقرتح؛

)ج( اأّل يكون قد ُمنح اإعفاء من الوقف؛

)د( اأن تُ�ضان اأولوية امل�ضالح يف عائدات بيع املوجودات.

ا�ضتخدام العائدات النقدية

59- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار اأن ي�ضتخدم العائدات النقدية واأن يت�رصف فيها اإذا:

)اأ( وافق الدائن امل�ضمون الذي لـه م�ضلحة �ضمانية يف تلك العائدات النقدية على ا�ضتخدامها اأو 

الت�رصف فيها؛ اأو

)ب(  اأُ�ضعر الدائن امل�ضمون بذلك ال�ضتخدام اأو الت�رصف املقرتح واأُتيحت لـه فر�ضة لأن يُ�ضَمع من 

املحكمة؛

)ج( ُحميت م�ضالح الدائن امل�ضمون من النتقا�ض من قيمة العائدات النقدية.
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املوجودات املُرِهقة

62- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار باأن يقّرر كيفية معاجلة اأي موجودات ُمرهقة للحوزة. 

وعلى وجه التحديد، يجوز اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار بالتنازل عن املوجودات املُرهقة بعد اإ�ضعار 

الإع�ضار، عندما  لقانون  اأنه يجوز  با�ضتثناء  املقرتح،  الإجراء  لهم لالعرتا�ض على  الفر�ضة  واإتاحة  الدائنني 

تتجاوز املطالبة امل�ضمونة قيمة املوجودات املرهونة ول تكون املوجودات لزمة لإعادة تنظيم املن�ضاأة اأو لبيعها 

كمن�ضاأة عاملة، اأن ي�ضمح ملمثل الإع�ضار بالتنازل عن املوجودات للدائن امل�ضمون دون اإ�ضعار الدائنني الآخرين.

اجتذاب التمويل الالحق لبدء الإجراءات والإذن به

63- ينبغي اأن يي�رص قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار احل�ضول على متويل لحق لبدء الإجراءات واأن يوّفر لـه 

حوافز للح�ضول على ذلك التمويل عندما يقّرر ممثل الإع�ضار اأّن ذلك �رصوري ل�ضتمرار ت�ضغيل من�ضاأة املدين 

اأو لكفالة دميومتها اأو للمحافظة على قيمة موجودات احلوزة اأو حت�ضينها. ويجوز اأن ي�ضرتط قانون الإع�ضار 

اأن تاأذن املحكمة بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات اأو اأن يقبل الدائنون ذلك.

منح �ضمانة ب�ضاأن التمويل الالحق لبدء الإجراءات

الإجراءات،  لبدء  الالحق  التمويل  �ضداد  ب�ضاأن  �ضمانية  م�ضلحة  منح  الإع�ضار  قانون  يتيح  اأن  65- ينبغي 

ت�ضمل منح م�ضلحة �ضمانية على املوجودات غري املرهونة، مبا فيها املوجودات املكت�ضبة فيما بعد، اأو م�ضلحة 

�ضمانية �ضغرى اأو اأدنى مرتبة من حيث الأولوية على موجودات احلوزة املرهونة من قبل.

تاأمني  اأجل  ب�ضاأن موجودات احلوزة من  مُتنح  التي  ال�ضمانية  امل�ضلحة  اأّن   
)18(

القانون يبنّي  اأن  66- ينبغي 

التمويل الالحق لبدء الإجراءات، لي�ضت لها اأولوية ت�ضبق اأي م�ضلحة �ضمانية قائمة ب�ضاأن املوجودات ذاتها 

ما مل يح�ضل ممثل الإع�ضار على موافقة الدائنني امل�ضمونني القائمني اأو يّتبع العملية الإجرائية الواردة يف 

التو�ضية 67.

اأن  اأنه يجوز للمحكمة، عندما ل يوافق الدائن امل�ضمون القائم،  اأن يبنّي قانون الإع�ضار  67- ينبغي 

تاأذن باإن�ضاء م�ضلحة �ضمانية لها اأولوية على امل�ضالح ال�ضمانية القائمة من قبل، �رصيطة ا�ضتيفاء �رصوط 

معّينة، منها:

)اأ( اأن يكون الدائن امل�ضمون القائم قد اأتيحت لـه الفر�ضة لأن ت�ضمعه املحكمة؛

)ب(  اأن يكون باإمكان املدين اأن يُثبت عدم قدرته على احل�ضول على التمويل باأي طريقة اأخرى؛

 )19(
)ج( اأن حُتمى م�ضالح الدائن امل�ضمون القائم.

اأثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ل اإجراءات اإعادة التنظيم اإىل ت�ضفية، ينبغي موا�ضلة  68- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، عندما حتوَّ

)20(
العرتاف يف الت�ضفية باأّي اأولوية اأُ�ضندت اإىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف اإعادة التنظيم.

يجوز اأن ترد هذه القاعدة يف قانون غري قانون الإع�ضار، عندئذ ينبغي اأن يذكر قانون الإع�ضار وجود هذا احلكم.
 )18(

انظر الفقرات 63-69 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
 )19(

قد ل يُعرتف بال�رصورة برتتيب الأولوية ذاته. فمثال، ميكن اأن تاأتي مرتبة التمويل الالحق لبدء الإجراءات من حيث الأولوية بعد 
 )20(

مرتبة املطالبات الدارية املتعلقة بتكاليف الت�ضفية.
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�رصوط الإنهاء الآيل اأو التعجيل

70- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأن اأّي �رصط يف العقد يق�ضي باإنهاء العقد اآليا اأو تعجيله ل يجوز اإنفاذه 

على ممثل الإع�ضار ول على املدين عند وقوع اأي من الأحداث التالية:

)اأ( تقدمي طلب لبدء اإجراءات الإع�ضار اأو بدء الإجراءات فعال؛

)21(
)ب( تعيني ممثل لالإع�ضار.

71- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار العقود امل�ضتثناة من اإعمال التو�ضية 70، ومنها مثال العقود املالية اأو 

اخلا�ضعة لقواعد خا�ضة، كعقود العمل. 

املوا�ضلة اأو الرف�ض

اأداء عقد هو على علم باأّن  اأن يقّرر موا�ضلة  اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار  اأن يبنّي قانون الإع�ضار  72- ينبغي 

 وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار:
)22(

موا�ضلته �ضتكون نافعة حلوزة الإع�ضار.

)اأ( اأّن احلق يف املوا�ضلة ينطبق على العقد مبجمله؛

)ب( اأّن املوا�ضلة تعني اأّن جميع �رصوط العقد واجبة الإنفاذ. 

 وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار 
)23(

73- يجوز اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار باأن يقرر رف�ض عقد ما،

اأّن احلق يف الرف�ض ينطبق على العقد مبجمله. 

موا�ضلة العقود يف حال اإخالل املدين بها

79- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال اإخالل املدين بعقد ما، ي�ضتطيع ممثل الإع�ضار اأداء ذلك 

العقد، �رصيطة اأن يعالَج الإخالل، واأن يعاد الطرف املقابل غري املخّل بالعقد اإىل الو�ضع القت�ضادي الذي كان 

يتمتع به اإىل حد كبري، واأن تكون احلوزة قادرة على الأداء مبوجب العقد الذي يتوا�ضل اأداوؤه.

الأداء قبل موا�ضلة العقد اأو رف�ضه

80- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن يقبل اأو ي�ضرتط اأداء الطرف املقابل يف عقد 

اأو  الذي قبله  الأداء  النا�ضئة عن  املقابل  الطرف  اأن تكون مطالبات  وينبغي  اأو رف�ضه.  العقد  قبل موا�ضلة 

ا�ضرتطه ممثل الإع�ضار قبل موا�ضلة العقد اأو رف�ضه واجبة ال�ضداد ب�ضفتها نفقة اإدارية:

)اأ( اإذا اأّدى الطرف املقابل العقد، وجب اأن تكون النفقات الإدارية هي ال�ضعر التعاقدي لالأداء؛ اأو

)ب(  اإذا ا�ضتخدم ممثل الإع�ضار موجودات مملوكة لطرف ثالث ويف حيازة املدين وخا�ضعة ل�رصوط 

العقد، وجب اأن يُحمى ذلك الطرف من تناق�ض قيمة تلك املوجودات واأن تكون لـه مطالبة اإدارية وفقا للفقرة 

الفرعية )اأ(.

ل تنطبق هذه التو�ضية اإل على العقود التي ميكن فيها جتاوز تلك ال�رصوط )انظر التعليق الوارد يف الفقرات 143-145 من دليل 
 )21(

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، ب�ضاأن ال�ضتثناءات(. وهي ل يُق�ضد بها اأن تكون ح�رصية، واإمنا يُق�ضد بها اإر�ضاء حد اأدنى: فاملحكمة ينبغي اأن تكون 

قادرة على فح�ض ال�رصوط التعاقدية الأخرى التي �ضيكون لها اأثر اإنهاء عقد ما عند وقوع اأحداث مماثلة.

اإذا كان الوقف الآيل عند بدء اإجراءات الإع�ضار يعمل على منع اإنهاء العقود املربمة مع املدين )وفقا ل�رصط ين�ض على الإنهاء 
 )22(

الآيل(، فينبغي اأن تبقى كل العقود قائمة لتمكني ممثل الإع�ضار من النظر يف اإمكانية موا�ضلتها، ما مل يت�ضّمن العقد تاريخا لالإنهاء يت�ضادف 

وقوعه بعد بدء اإجراءات الإع�ضار.

يتبع بع�ض الوليات الق�ضائية نهجا بديال عن منح �ضالحية رف�ض العقود، فتن�ض على اأّن اأداء العقد يتوقف بكل ب�ضاطة ما مل 
 )23(

يقرر ممثل الإع�ضار موا�ضلة اأدائه.
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التعوي�ضات عن الأ�رصار الناجمة عن الإخالل يف وقت لحق بعقد متوا�ضل اأداوؤه

81- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال اتخاذ قرار مبوا�ضلة اأداء عقد ما، ينبغي دفع التعوي�ضات 

عن الأ�رصار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد لحقا ب�ضفتها نفقات اإدارية.

التعوي�ضات عن الأ�رصار الناجمة عن الرف�ض

ر وفقا  82- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن اأّي اأ�رصار ناجمة عن رف�ض عقد �ضابق لبدء الإجراءات �ضتقرَّ

للقانون املنطبق وينبغي معاملتها ب�ضفتها مطالبة عادية غري م�ضمونة. ويجوز اأن يحّد قانون الإع�ضار من 

املطالبات املتعلقة برف�ض عقد طويل الأمد.

اإحالة العقود

83- يجوز اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن باإمكان ممثل الإع�ضار اأن يقّرر اإحالة عقد ما، بالرغم من القيود الواردة 

فيه، �رصيطة اأن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.

84- عندما يعرت�ض الطرف املقابل على اإحالة عقد ما، يجوز اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار للمحكمة باأن توافق 

بالرغم من ذلك على الإحالة، �رصيطة:

)اأ( اأن يوا�ضل ممثل الإع�ضار العقد؛

)ب(  اأن يكون املحال اإليه قادرا على اأداء اللتزامات التعاقدية التي حتال اإليه؛

)ج( اأّل تت�ضبب الإحالة يف غنب كبري للطرف املقابل؛

)د( اأن يعالَج اإخالل املدين ب�رصوط العقد قبل الإحالة.

اإليه حمّل املدين ب�ضفته الطرف  اأنه، عندما يحال العقد، يحّل املحال  اأن يبنّي قانون الإع�ضار  85- يجوز 

املتعاقد اعتبارا من تاريخ الإحالة ول تتحمل احلوزة اأي م�ضوؤولية اإ�ضافية مبوجب العقد.

)24(
املعامالت القابلة لالإبطال

87- ينبغي اأن يت�ضّمن قانون الإع�ضار اأحكاما تنطبق باأثر رجعي ويكون الغر�ض منها هو اإبطال معامالت 

الدائنني  اإبطال مبداأ معاملة  اأو  اإنقا�ض قيمة احلوزة  اإّما  اأو موجودات احلوزة وترتَّب عليها  املدين  �ضملت 

معاملة عادلة؛ وينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار اأنواع املعامالت التالية ب�ضفتها قابلة لالإبطال:

)اأ( املعامالت التي يُق�ضد بها الحتيال على الدائنني اأو تاأخريهم اأو عرقلة قدرتهم على حت�ضيل 

اأو  املحتملني  الدائنني  اأو  الدائنني  متناول  بعيدا عن  املوجودات  الغر�ض منها و�ضع  يكون  املطالبات عندما 

الإ�رصار مب�ضالح الدائنني بطريقة اأخرى؛

)ب(  املعامالت التي تكون فيها الإحالة التي يقوم بها املدين ب�ضاأن م�ضلحة يف املمتلكات اأو اللتزام 

الذي يتحّمله عبارة عن هدية اأو مقابل قيمة اإ�ضمية اأو قيمة اأقل من القيمة املكافئة اأو قيمة غري كافية، وتكون 

قد متت عندما كان املدين مع�رصا اأو اأ�ضبح مع�رصا نتيجة لها )املعامالت املنقو�ضة القيمة(؛

)ج( املعامالت التي �ضملت دائنني وح�ضل فيها اأحدهم على اأكرث من ن�ضيبه الن�ضبي من موجودات 

املدين، اأو على منفعة اإ�ضافية، ومتت عندما كان املدين مع�رصا )املعامالت التف�ضيلية(.

الق�ضد من ا�ضتعمال كلمة "املعاملة" يف هذا الباب هو الإ�ضارة بوجه عام اإىل الطائفة الوا�ضعة من ال�ضكوك القانونية التي ميكن 
 )24(

بوا�ضطتها الت�رصف يف املوجودات اأو حتّمل التزامات، مبا يف ذلك عن طريق الإحالة اأو ال�ضداد اأو منح م�ضلحة �ضمانية اأو كفالة اأو قر�ض اأو 

تنازل اأو عن طريق اإجراء يرمي اإىل اإنفاذ م�ضلحة �ضمانية اإزاء اأطراف ثالثة، وهي قد ت�ضمل جمموعة مرّكبة من املعامالت.
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اإبطال امل�ضالح ال�ضمانية

88- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن امل�ضلحة ال�ضمانية يجوز اأن تخ�ضع لأحكام الإبطال املن�ضو�ض عليها 

يف قانون الإع�ضار على الأ�ض�ض ذاتها ال�ضارية على املعامالت الأخرى، بالرغم من كونها �ضارية وواجبة النفاذ 

مبوجب قانون غري قانون الإع�ضار.

املعامالت املعفاة من دعاوى الإبطال

92- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار املعامالت التي هي معفاة من الإبطال، مبا فيها العقود املالية.

العقود املالية واملعاو�ضة

اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار لالأطراف املقابلة باإنفاذ م�ضاحلها  103- حاملا تُنَهى عقود املدين املالية، ينبغي 

اأي وقف  املالية من  العقود  اإعفاء  وينبغي  املالية.  العقود  النا�ضئة عن  الإلتزامات  ال�ضمانية وتطبيقها على 

منطبق مبقت�ضى قانون الإع�ضار على اإنفاذ امل�ضلحة ال�ضمانية.

م�ضاركة الدائنني

126- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن الدائنني، امل�ضمونني وغري امل�ضمونني على ال�ضواء، يحق لهم اأن 

ي�ضاركوا يف اإجراءات الإع�ضار، واأن يبنّي ما ميكن اأن تنطوي عليه تلك امل�ضاركة من حيث املهام التي ميكن 

اأداوؤها.

حق الطرف ذي امل�ضلحة يف اأن تُ�ضمع دعواه ويف اأن يلتم�ض اإعادة النظر

م�ضاألة  اأّي  ب�ضاأن  دعواه  تُ�ضمع  اأن  امل�ضلحة احلق يف  للطرف ذي  اأّن  الإع�ضار  قانون  يبنّي  اأن  137- ينبغي 

يف اإجراءات الإع�ضار مت�ض حقوقه اأو التزاماته اأو م�ضاحله. فعلى �ضبيل املثال، ينبغي اأن يحق للطرف ذي 

امل�ضلحة:

)اأ( اأن يعرت�ض على اأّي فعل يتطلب موافقة املحكمة؛

)ب(  اأن يلتم�ض اإعادة نظر املحكمة يف اأّي فعل مل تُ�ضرَتَط ومل تُلتََم�ض موافقة املحكمة عليه؛

)ج( اأن يلتم�ض اأّي اإعفاء متاح له يف اإجراءات الإع�ضار.

)25(
احلق يف ال�ضتئناف

اأمر �ضادر عن  اأي  اأن ي�ضتاأنف ب�ضاأن  اأنه يجوز للطرف ذي امل�ضلحة  اأن يبنّي قانون الإع�ضار  138- ينبغي 

املحكمة يف اإجراءات الإع�ضار اإذا كان ذلك الأمر مي�ض حقوقه اأو التزاماته اأو م�ضاحله.

خطة اإعادة التنظيم

اآليات الت�ضويت

هذه  تتناول  اأن  وينبغي  اخلطة.  على  املوافقة  ب�ضاأن  للت�ضويت  اآلية  الإع�ضار  قانون  ي�ضع  اأن  145- ينبغي 

الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�ضهم الذين يحق لهم الت�ضويت على اخلطة؛ والطريقة التي �ضيجرى بها 

وفقا لالأهداف الأ�ضا�ضية، ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأّن اأحكام ال�ضتئناف يف اإجراءات الإع�ضار ل ينبغي اأن يكون لها 
 )25(

اأثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك، بغية �ضمان اإمكانية معاجلة الإع�ضار وحله على نحو منتظم و�رصيع وفّعال دون تعطيل ل داعي له. 

وينبغي اأن تكون احلدود الزمنية لال�ضتئناف متوافقة عموما مع القانون املعمول به، لكنها ينبغي اأن تكون اأق�رص يف الإع�ضار من اأجل تفادي 

تعطيل اإجراءات الإع�ضار.
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الو�ضائل  اأخرى، مبا فيها  بو�ضائل  اأو  الربيد  واإّما عن طريق  الغر�ض  اإّما يف اجتماع يعقد لذلك  الت�ضويت، 

ح�ضب  فئات  يف  الأ�ضهم  وحائزو  الدائنون  ي�ضوت  اأن  ينبغي  كان  اإذا  وما  بالوكالة؛  والت�ضويت  الإلكرتونية 

حقوقهم اخلا�ضة اأم ل.

تاأثرت مبقت�ضى  اأو  ُعّدلت حقوقه  الذي  الأ�ضهم  اأو حائز  الدائن  اأّن  الإع�ضار  قانون  يبنّي  اأن  146- ينبغي 

اخلطة ل يكون ملزما باأحكامها ما مل تتح لذلك الدائن اأو حائز الأ�ضهم فر�ضة للت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على 

اخلطة.

147- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه لي�ض لأي دائن اأو حائز اأ�ضهم اأو فئة من الدائنني اأو من حائزي 

الأ�ضهم احلّق يف الت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على اخلطة، عندما تن�ض تلك اخلطة على اأّن حقوق ذلك الدائن اأو 

حائز الأ�ضهم اأو تلك الفئة من الدائنني اأو من حائزي الأ�ضهم مل تُعّدل اأو تتاأثر باخلطة.

148- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن الدائنني الذين يحق لهم الت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على اخلطة ينبغي 

ت�ضنيفهم على حدة بح�ضب حقوقهم واأّن كل فئة منهم ينبغي اأن ت�ضّوت على انفراد.

149- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه ينبغي اإتاحة املعاملة ذاتها لكل الدائنني وحائزي الأ�ضهم املنتمني 

اإىل الفئة ذاتها.

موافقة الفئات

150- عندما يجري الت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على خطة بالرجوع اإىل الفئات، ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار 

كيف �ضيعاَمل الت�ضويت املتحقق يف كل فئة لأغرا�ض املوافقة على اخلطة. وميكن اّتباع نُهج خمتلفة، منها 

ا�ضرتاط موافقة كل الفئات اأو موافقة اأغلبية حمددة من الفئات، ولكن يجب اأن توافق على اخلطة فئٌة واحدة 

على الأقل من الدائنني الذين ُعّدلت اأو تاأثرت حقوقهم مبقت�ضى اخلطة.

151- عندما ل ي�ضرتط قانون الإع�ضار موافقة كل الفئات على اخلطة، ينبغي اأن يتناول قانون الإع�ضار كيفية 

معاملة الفئات التي ل ت�ضّوت تاأييدا للخطة التي هي بخالف ذلك حتظى مبوافقة الفئات املطلوبة. وينبغي 

اأن تكون تلك املعاملة مت�ضقة مع الأ�ض�ض املبّينة يف التو�ضية 152.

اإقرار اخلطة املوافق عليها

152- عندما ي�ضرتط قانون الإع�ضار اإقرار املحكمة للخطة املوافق عليها، ينبغي اأن ي�ضرتط قانون الإع�ضار 

على املحكمة اأن تقّر اخلطة اإذا ا�ضتوفت ال�رصوط التالية:

)اأ( مت احل�ضول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �ضليم؛

�ضيح�ضل الدائنون مبقت�ضى اخلطة على قدر ي�ضاوي على الأقل ما كانوا �ضيح�ضلون عليه يف  )ب( 

الت�ضفية، ما مل يوافقوا حتديدا على تلقي معاملة اأقل؛

)ج(   ل تت�ضّمن اخلطة اأحكاما خمالفة للقانون؛

�ضاحب  فيها  يوافق  التي  احلالت  با�ضتثناء  بالكامل،  الإدارية  والنفقــــات  املطالــبات  �ضتُ�ضـّدد  )د(  

املطالبة اأو املبلغ املنفق على احل�ضول على معاملة خمتلفة؛ 

)هـ(  با�ضــتثناء احلــالت التي توافق فيها فئات الدائنني املتاأثرة باخلطة على خالف ذلك، اإذا �ضوتت 

فئة من فئات الدائنني بعدم املوافقة على اخلطة، وجب اأن تتلقى تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة اعرتافا كامال 

مبرتبتها مبوجب قانون الإع�ضار واأن يراعى ذلك الرتتيب عند التوزيع على تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة.

الطعون يف املوافقة )عندما ل يكون الإقرار لزما(

اإقرارها من ِقبل املحكمة،  153- عندما ت�ضبح اخلطة ملزمة لدى موافقة الدائنني عليها، دون ا�ضرتاط 

ينبغي اأن ياأذن قانون الإع�ضار لالأطراف ذات امل�ضلحة، مبا فيها املدين، اأن تطعن يف املوافقة على اخلطة. 
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اإليها يف تقييم الطعن، وينبغي اأن ت�ضمل هذه  وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار املعايري التي ميكن ال�ضتناد 

املعايري ما يلي:

)اأ( ما اإذا كانت الأ�ض�ض املبينة يف التو�ضية 152 قد ا�ضتوفيت؛

)ب(  الحتيال، ويف تلك احلالة ينبغي اأن تنطبق �رصوط التو�ضية 154.

املطالبات امل�ضمونة

172- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار ما اإذا كان ي�ضرتط على الدائنني امل�ضمونني اأن يقّدموا مطالبات.

املطالبات غري امل�ضفاة 

178- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار بقبول املطالبات غري امل�ضفاة موؤقتا، ريثما يحّدد ممثل الإع�ضار مقدار 

املطالبة.

حتديد قيمة املطالبات امل�ضمونة

179- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن يحّدد اجلزء  امل�ضمون من مطالبة 

الدائن امل�ضمون واجلزء غري امل�ضمون من تلك املطالبة بوا�ضطة حتديد قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�ضمونة

188- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن املطالبة امل�ضمونة ينبغي اأن ت�ضدد من املوجودات املرهونة يف اإجراءات 

الت�ضفية اأو مبوجب خطة لإعادة التنظيم، رهنا ب�ضداد اأي مطالبات اأعلى اأولوية من املطالبة امل�ضمونة، اإن 

وجدت. وينبغي التقليل اإىل اأدنى حد من املطالبات التي هي اأعلى اأولوية من املطالبات امل�ضمونة وذكرها 

بو�ضوح يف قانون الإع�ضار. وعندما تكون قيمة املوجودات املرهونة غري كافية ل�ضداد مطالبة الدائن امل�ضمون، 

يجوز للدائن امل�ضمون اأن ي�ضارك ب�ضفة دائن عادي غري م�ضمون.

2- تو�صيات اإ�صافية ب�صاأن االإع�صار

املوجودات املحتازة بعد بدء اإجراءات الإع�ضار

235- با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 236، ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأن موجودات احلوزة التي 

حُتتاز بعد بدء اإجراءات الإع�ضار ل تخ�ضع لأي حق �ضماين اأن�ضاأه املدين قبل بدء تلك الإجراءات.

236- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأن موجودات احلوزة التي حُتتاز بعد بدء اإجراءات الإع�ضار فيما 

يتعلق باملدين تخ�ضع لأي حق �ضماين اأن�ضاأه املدين قبل بدء اإجراءات الإع�ضار اإذا كانت املوجودات عائدات 

)نقدية اأو غري نقدية( ملوجودات مرهونة كانت موجودات ميلكها املدين قبل بدء الإجراءات.

�رصوط النتهاء التلقائي يف اإجراءات الإع�ضار

237- اإذا كان قانون الإع�ضار ين�ض على اأن ال�رصط الوارد يف العقد والذي يق�ضي بالإنهاء التلقائي لأي 

التزام مبقت�ضى العقد اأو بتعجيل ا�ضتحقاق اأي التزام مبقت�ضى العقد عند بدء اإجراءات الإع�ضار اأو عند 

وقوع حدث اآخر مت�ضل بالإع�ضار هو �رصط غري قابل لالإنفاذ جتاه ممثل الإع�ضار اأو املدين، فينبغي اأن 
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ين�ض قانون الإع�ضار اأي�ضا على اأن هذا احُلكم ل يحول دون اإنفاذ ال�رصط الوارد يف العقد والذي يُعفي 

الدائن من التزام تقدمي قر�ض اأو تقدمي ائتمان اأو غري ذلك من الت�ضهيالت املالية ل�ضالح ملدين، اأو يلغي 

ذلك ال�رصط.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف اإجراءات الإع�ضار

اإذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه اأطراف ثالثة عند بدء  اأنه  238- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على 

اإجراءات الإع�ضار جاز اتخاذ تدابري بعد بدء تلك الإجراءات من اأجل موا�ضلة نفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف 

امل�ضمونة  املعامالت  قانون  به مبوجب  امل�ضموح  اإىل احلد  نفاذه  اأو احلفاظ على  نفاذه  ا�ضتبقاء  اأو  الثالثة، 

وبالطريقة امل�ضموح بها مبوجبه.

اأولوية احلق ال�ضماين يف اإجراءات الإع�ضار

239- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين ي�ضتحق الأولوية مبوجب قانون غري 

اأخرى  مطالبة  نالت  اإذا  اإل  الإع�ضار،  اإجراءات  انتقا�ض يف  دون  �ضارية  الأولوية  تلك  الإع�ضار ظلت  قانون 

الأولوية مبوجب قانون الإع�ضار. وينبغي اأن تكون هذه ال�ضتثناءات يف احلد الأدنى واأن ين�ض عليها قانون 

الإع�ضار بو�ضوح. وهذه التو�ضية خا�ضعة للتو�ضية 188 من دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي لقانون الإع�ضار.

اأثر اتفاق اإنزال مرتبة الأولوية يف اإجراءات الإع�ضار

240- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه اإذا اأنزل حائز احلق ال�ضماين يف موجودات حوزة الإع�ضار 

مرتبته يف الأولوية من تلقاء نف�ضه اأو بالتفاق ل�ضالح اأي ُمطاِلبني مناف�ضني موجودين حاليا اأو �ضيوجدون 

م�ضتقبال، كان هذا الإنزال ملزما يف اإجراءات الإع�ضار فيما يتعلق باملدين بنف�ض مدى نفاذه مبوجب قانون 

غري قانون الإع�ضار.

التكاليف والنفقات املرتتبة على احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة يف اإجراءات الإع�ضار

241- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه يحّق ملمثل الإع�ضار اأن ي�ضرتد من قيمة املوجودات املرهونة، 

لها ممثل الإع�ضار يف احلفاظ على قيمة  على اأ�ضا�ض الأولوية الأوىل، التكاليف والنفقات املعقولة التي يتحمَّ

املوجودات املرهونة اأو ا�ضتبقائها اأو زيادتها ل�ضالح الدائن امل�ضمون.

تقدير قيمة املوجودات املرهونة يف اإجراءات اإعادة التنظيم

يف  املرهونة  املوجودات  ت�ضفية  قيمة  تقدير  لدى  ينبغي،  اأنه  على  الإع�ضار  قانون  ين�ض  اأن  242- ينبغي 

القيمة.  تلك  تقدير  من  والغر�ض  املوجودات  تلك  ل�ضتخدامات  العتبار  يوىل  اأن  التنظيم،  اإعادة  اإجراءات 

ويجوز ال�ضتناد يف تقدير قيمة ت�ضفية تلك املوجودات اإىل قيمتها ب�ضفتها جزءا من من�ضاأة عاملة.
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*
امل�صطلحات

 
)1(

"اتفاق ال�ضيطرة" يعني اتفاقا بني امل�رصف الوديع واملانح والدائن امل�ضمون، مثبتا بكتابة موّقعة،
يوافق مبوجبه امل�رصف الوديع على اتباع تعليمات الدائن امل�ضمون بخ�ضو�ض �ضداد الأموال املودعة يف 

احل�ضاب امل�رصيف دون موافقة اإ�ضافية من املانح؛

"التفاق ال�ضماين" يعني اتفاقا بني املانح والدائن، اأيا كان �ضكله اأو امل�ضطلح امل�ضتخدم للتعبري عنه، 
اأي�ضا التفاق على النقل التام  ين�ضئ حقا �ضمانيا. وتي�ضريا لالإحالت املرجعية، ي�ضمل هذا امل�ضطلح 

)2(
مل�ضتحق رغم اأن النقل التام مل�ضتحق ل ي�ضمن الوفاء بالتزام؛

"اتفاق املعاو�ضة" يعني اتفاقا بني طرفني اأو اأكرث ين�ض على واحد اأو اأكرث من الأمور التالية:
اأو  بالتجديد  �ضواء  ذاته  التاريخ  ويف  ذاتها  بالعملة  م�ضتحقة  ملدفوعات  ال�ضافية  )اأ( الت�ضوية 

بطريقة اأخرى؛ اأو

)ب(  عند اإع�ضار طرف اأو تق�ضريه على نحو اآخر، اإنهاء جميع املعامالت اجلارية بقيمتها الإحاللية 

اأو بقيمتها ال�ضوقية املن�ضفة، وحتويل املبالغ املتاأتية من هذا الإنهاء اإىل عملة واحدة ومعاو�ضتها يف دفعة 

واحدة من جانب طرف اإىل الطرف الآخر؛ اأو

)ج( مقا�ضة املبالغ املح�ضوبة على النحو املبنيَّ يف الفقرة الفرعية )ب( اأعاله يف اإطار اتفاقني 

)3(
اأو اأكرث من اتفاقات املعاو�ضة؛

"اإجراءات الإع�ضار" تعني الإجراءات اجلماعية اخلا�ضعة لإ�رصاف حمكمة الإع�ضار، واملتخذة اإما 
بغر�ض اإعادة التنظيم واإما بغر�ض الت�ضفية؛

اآخر.  اأو الوفاء به على نحو  اإن�ضاء حق �ضماين يف م�ضتحق ي�ضمن �ضداد التزام  تعني  "الإحالة" 
وتي�ضريا لالإحالت املرجعية، ي�ضمل هذا امل�ضطلح اأي�ضا النقل التام مل�ضتحق واإن كانت الإحالة التي متثل 

)4(
نقال تاما للم�ضتحق ل ت�ضمن �ضداَد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر؛

 ويف حالة الإحالة 
)5(

"الإحالة الالحقة" تعني اإحالة يجريها املحال اإليه الأول اأو اأي حُمال اإليه اآخر.
الالحقة، يكون ال�ضخ�ض الذي يجري تلك الإحالة هو املحيل ويكون ال�ضخ�ض الذي جُترى اإليه الإحالة 

هو املحال اإليه؛

)6(
"الإ�ضعار" يعني خطابا مكتوبا؛

*ت�ضّكل هذه امل�ضطلحات جزءا من التعليق الوارد يف الدليل )انظر املقدمة، الباب باء ب�ضاأن امل�ضطلحات والتف�ضري(. ولالطالع على 

معنى م�ضطلح "القانون" اأو "هذا القانون"، انظر التو�ضية 1.

لالطالع على معنى م�ضطلح "الكتابة املوّقعة" يف �ضياق اخلطابات الإلكرتونية، انظر التو�ضيتني 11 و12.
 )1(

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين"، وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )2(

انظر الفقرة الفرعية )ل( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات يف التجارة الدولية )"اتفاقية الأمم املتحدة 
 )3(

.)A.04.V.14 لإحالة امل�ضتحقات"( )من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين"، وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )4(

انظر الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )5(

بخ�ضو�ض املعادلني الإلكرتونيني مل�ضطلحي "كتابة" و"كتابة موّقعة"، انظر التو�ضيتني 11 و12.
 )6(
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)7(
"الإ�ضعار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا يحّدد ب�ضكل معقول امل�ضتحق املحال وهوية املحال اإليه؛

"الإقرار"، فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي عائدات متاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل، يعني اأّن الكفيل/
امل�ضدر اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى الذي �ضي�ضّدد اأو �ضيعطي قيمة بطريقة اأخرى عند املطالبة بال�ضداد 

)"ال�ضحب"( مبقت�ضى تعهد م�ضتقل قد قام، من تلقاء نف�ضه اأو بالتفاق، باأحد اأمرين: 
)اأ( اأقّر اأو قبل )اأيا كان �ضكل اإثبات الإقرار اأو القبول( باإن�ضاء حق �ضماين )�ضواء �ُضّمي اإحالة 

اأو غري ذلك( يف احلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل ل�ضالح الدائن امل�ضمون؛ اأو

)ب(  التزم بال�ضداد اإىل الدائن امل�ضمون اأو باإعطائه بطريقة اأخرى قيمة عند ال�ضحب مبقت�ضى 

تعهد م�ضتقل؛

"اللتزام امل�ضمون" يعني التزاما م�ضمونا بحق �ضماين؛

"الأولوية" تعني اأف�ضلية حق ال�ضخ�ض على حق مطالب مناف�ض يف جني املنفعة القت�ضادية حلقه 
ال�ضماين؛

"التعهد امل�ضتقل" يعني خطاب اعتماد )جتاريا اأو �ضامنا(، اأو تثبيتا خلطاب اعتماد، اأو كفالة م�ضتقلة 
)مبا يف ذلك الكفالة امل�رصفية امل�ضتحقة الدفع عند الطلب اأو عند اأول طلب اأو الكفالة املقابلة(، اأو اأي تعهد 

اآخر معرتف باأنه تعهد م�ضتقل مبقت�ضى القانون اأو قواعد املمار�ضة، مثل اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة 

بالعتمادات  املتعلقة  املوّحدة  واملمار�ضات  والأعراف  ال�ضامنة،  العتماد  وخطابات  امل�ضتقلة  بالكفالت 

امل�ضتندية، وقواعد املمار�ضات ال�ضامنة الدولية، والقواعد املوحدة للكفالت امل�ضتحقة عند الطلب؛

"احل�ضاب امل�رصيف" يعني احل�ضاب املحتفظ به لدى م�رصف وميكن اإيداع اأموال فيه. وهذا امل�ضطلح 
ي�ضمل ح�ضابات ال�ضيكات وغريها من احل�ضابات اجلارية، وكذلك ح�ضابات الدخار وح�ضابات الإيداع 

املحددة الأجل. وي�ضمل هذا امل�ضطلح اأي�ضا احلق يف تقا�ضي الأموال املحّولة اإىل امل�رصف على �ضبيل 

اإىل  املحولة  الأموال  تقا�ضي  واحلق يف  به،  التزم  قد  امل�رصف  كان  اآجل  �ضداد  بالتزام  املرتقب  الوفاء 

امل�رصف يف �ضكل �ضمانة نقدية تكفل الوفاء بالتزام م�ضتحق للم�رصف طاملا كان لل�ضخ�ض الذي يحول 

تلك الأموال حق فيها، اإذا كان القانون الوطني يعترب التزام امل�رصف ح�ضابا م�رصفيا. ول ي�ضمل هذا 

امل�ضطلح احلق املُثْبت ب�ضك قابل للتداول يف مطالبة امل�رصف بال�ضداد؛

)م�ضطلح ينح�رص ا�ضتخدامه يف �ضياق النهج غري الوحدوي اإزاء متويل  "حق الحتفاظ بامللكية" 
اأو امل�ضتندات القابلة  الحتياز( يعني حق البائع يف موجودات ملمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة للتداول 

للتداول( وفقا لرتتيب مع امل�ضرتي ل تنقل مبقت�ضاه ملكية هذه املوجودات امللمو�ضة )اأو ل تنقل بال رجعة( 

د اجلزء املتبقي من ثمن ال�رصاء؛ من البائع اإىل امل�ضرتي اإىل اأن يُ�ضدَّ

"حق الإيجار التمويلي" )م�ضطلح ل يُ�ضتخدم اإل يف �ضياق النهج غري الوحدوي اإزاء متويل الحتياز( 
يعني حق املوؤجر يف موجودات ملمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة للتداول اأو امل�ضتندات القابلة للتداول( تكون 

مو�ضع اتفاق تاأجريي يق�ضي بحدوث ما يلي يف نهاية الإيجار:

)اأ( ي�ضبح امل�ضتاأجر تلقائيا مالك املوجودات التي هي مو�ضوع الإيجار؛ اأو

)ب(  يكون يف اإمكان امل�ضتاأجر اأن ميتلك املوجودات بدفع ما ل يزيد عن �ضعر رمزي؛ اأو

بخ�ضو�ض وقت نفاذ الإ�ضعار بالإحالة، انظر التو�ضية 118.
 )7(
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)ج( ي�ضبح للموجودات ما ل يزيد عن قيمة متبقية رمزية.

وي�ضمل هذا امل�ضطلح اتفاق الإيجار مع خيار ال�رصاء لحقا، واإن مل ي�رص اإليه ا�ضميا على اأنه اإيجار، 

�رصيطة اأن ي�ضتويف �رصوط الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب( اأو )ج(؛

"حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل" يعني احلق يف تلقي مبلغ م�ضتحق اأو كمبيالة 
مقبولة اأو �ضداد موؤّجل اأو اأي �ضيء اآخر ذي قيمة يتعني، يف كل من هذه احلالت، اأن ي�ضّدده اأو ينّفذه 

الكفيل/املُ�ضدر اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى الذي يعطي قيمة وفاء ل�ضحب مبقت�ضى تعهد م�ضتقل. 

وي�ضمل هذا امل�ضطلح اأي�ضا احلق يف تقا�ضي مبلغ يف اإطار �رصاء امل�رصف املداول �ضكا اأو م�ضتندا قابال 

للتداول مقابل تقدمي �ضند يفي بال�رصوط. ول ي�ضمل هذا امل�ضطلح:

)اأ( احلق يف ال�ضحب مبقت�ضى تعهد م�ضتقل، اأو

)8(
)ب(  ما يُتقا�ضى عند قبول تعهد م�ضتقل؛

اأو  التزام  �ضداد  وي�ضمن  بالتفاق  يُن�ضاأ  منقولة  ملكية يف موجودات  يعني حق  ال�ضماين"  "احلق 
الوفاء به على نحو اآخر، ب�رصف النظر عما اإذا كان الطرفان قد اأ�ضمياه حقا �ضمانيا. ويف �ضياق النهج 

الوحدوي اإزاء متويل الحتياز، ي�ضمل هذا امل�ضطلح احلقوق ال�ضمانية الحتيازية واحلقوق ال�ضمانية 

ي�ضمل حق  اإزاء متويل الحتياز، ل  الوحدوي  النهج غري  �ضياق  ولكنه يف  ال�ضواء،  غري الحتيازية على 

الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي. رغم اأن النقل التام مل�ضتحق ل ي�ضمن �ضداد التزام اأو الوفاء 

اإليه يف النقل  به على نحو اآخر. وتي�ضريا لالإحالت املرجعية، ي�ضمل هذا امل�ضطلح اأي�ضا حق املنقول 

 ول ي�ضمل هذا امل�ضطلح احلق ال�ضخ�ضي جتاه كفيل اأو �ضخ�ض اآخر م�ضوؤول عن �ضداد 
)9(

التام مل�ضتحق.

اللتزام امل�ضمون؛

"احلق ال�ضماين الحتيازي" )م�ضطلح ُم�ضتخدم يف �ضياق كال النهجني الوحدوي وغري الوحدوي 
اإزاء متويل الحتياز( يعني حقا �ضمانيا يف موجودات ملمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة للتداول اأو امل�ضتندات 

القابلة للتداول( ي�ضمن اللتزام ب�ضداد اأي جزء مل ي�ضّدد من ثمن �رصاء املوجودات اأو ي�ضمن التزاما اآخر 

ما على نحو اآخر لتمكني املانح من احتياز املوجودات. ولي�ض �رصوريا اأن يُ�ضمى  معقودا اأو ائتمانا مقدَّ

احلق ال�ضماين الحتيازي بهذا ال�ضم. ففي اإطار النهج الوحدوي، ي�ضمل هذا امل�ضطلح حق الحتفاظ 

بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي )وهما م�ضطلحان م�ضتخدمان يف �ضياق النهج غري الوحدوي(؛

"حوزة الإع�ضار" تعني موجودات املدين اخلا�ضعة لإجراءات الإع�ضار؛

"احليازة" )با�ضتثناء كيفية ا�ضتخدام هذا امل�ضطلح يف التو�ضيات 28 و51-53 فيما يتعلق مُب�ضدر 
امل�ضتند القابل للتداول( تعني فقط احليازة الفعلية ملوجودات ملمو�ضة من ِقبل �ضخ�ض اأو وكيل لذلك 

املوجودات ل�ضالح ذلك  بهذه  باأنه يحتفظ  يقر  ِقبل �ضخ�ض م�ضتقل  اأو من  لديه،  اأو موظف  ال�ضخ�ض 

ال�ضخ�ض. وهي ل ت�ضمل احليازة غري الفعلية املو�ضوفة بعبارات من قبيل احليازة ال�ضتدللية اأو ال�ضورية 

اأو العتبارية اأو الرمزية؛

يختلف احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل )باعتباره املوجود املرهون الأ�ضلي( عن احلق 
 )8(

ال�ضماين يف "عائدات" )وهو مفهوم اأ�ضا�ضي يف الدليل( املوجودات امل�ضمولة بالدليل )انظر م�ضطلح "العائدات" والتو�ضية 19(. ومن ثم فاإن 

ما يُتقا�ضى، عند قبول )اأْي، نتيجة تقدمي �ضند يفي بال�رصوط مبوجب( تعهد م�ضتقل، ي�ضكل "عائدات" احلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية 

مبقت�ضى تعهد م�ضتقل.

انظر التو�ضية 3 والتعليق ذا ال�ضلة.
 )9(
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"الدائن امل�ضمون" يعني الدائن الذي ميلك حقا �ضمانيا. وتي�ضريا لالإحالت املرجعية، ي�ضمل هذا 
امل�ضطلح اأي�ضا املنقول اإليه يف عملية النقل التام مل�ضتحق رغم اأن النقل التام مل�ضتحق ل ي�ضمن الوفاء 

)10(
بالتزام؛

"الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي" )م�ضطلح ُم�ضتخدم يف �ضياق كال النهجني الوحدوي وغري 
الوحدوي اإزاء متويل الحتياز( يعني الدائن امل�ضمون الذي ميلك حقا �ضمانيا احتيازيا. وي�ضمل هذا 

امل�ضطلح يف �ضياق النهج الوحدوي البائع اأو املوؤجر التمويلي املحتفظ بحق امللكية )وهما م�ضطلحان 

م�ضتخدمان يف �ضياق النهج غري الوحدوي(؛

"ال�ضلع ال�ضتهالكية" تعني ال�ضلع التي ي�ضتخدمها املانح اأو ينوي ا�ضتخدامها لأغرا�ض �ضخ�ضية اأو 
عائلية اأو منـزلية؛

"ال�ضيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف توجد:

)اأ( تلقائيا عند اإن�ضاء حق �ضماين، اإذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون؛ اأو

)ب(  اإذا كان امل�رصف الوديع قد اأبرم اتفاق �ضيطرة مع املانح والدائن امل�ضمون؛ اأو 

)ج( اإذا كان الدائن امل�ضمون هو �ضاحب احل�ضاب؛

"ال�ضيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي عائدات متاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل توجد:

)اأ( تلقائيا عند اإن�ضاء احلق ال�ضماين اإذا كان الكفيل/املُ�ضدر اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى هو 

الدائن امل�ضمون؛ اأو 

)ب( اإذا قّدم الكفيل/امل�ضدر اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى اإقرارا ل�ضالح الدائن امل�ضمون؛

ى" يعني م�رصفا اأو �ضخ�ضا اآخر حمّدد الهوية يف التعّهد امل�ضتقل با�ضمه اأو نوعه  "ال�ضخ�ض املُ�َضمَّ
)"اأيرُّ م�رصف يف البلد �ضني"، مثال( ب�ضفته م�ضّمى لإعطاء قيمة مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل، ويت�رصف وفقا 

لذلك امل�ضّمى، ويعني يف حال التعّهد امل�ضتقل املتاح بدون قيود اأي م�رصف اأو �ضخ�ض اآخر؛

"ال�ضك القابل للتداول" يعني �ضكا ميّثل حقا يف ال�ضداد، مثل ال�ضيك اأو ال�ضفتجة )الكمبيالة( اأو 
)11(

ال�ضند الإذين، وي�ضتويف �رصوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم ال�ضكوك القابلة للتداول؛

"العائدات" تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق باملوجودات املرهونة، مبا يف ذلك ما يُتلقى نتيجة للبيع 
اأو غريه من اأ�ضكال الت�رصف اأو التح�ضيل، اأو تاأجري اأحد املوجودات املرهونة اأو الرتخي�ض با�ضتخدامه، 

وعائدات العائدات، والثمار الطبيعية واملدنية اأو الإيرادات، واأرباح الأ�ضهم، والأرباح املوّزعة، وعائدات 

)12(
التاأمني، واملطالبات النا�ضئة عن وجود عيوب يف اأحد املوجودات املرهونة اأو تعّر�ضه للتلف اأو الهالك؛

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )10(

اأُعّد هذا الدليل على �ضوء ال�ضكوك القابلة للتداول وامل�ضتندات القابلة للتداول املتخذة ال�ضكل الورقي، وذلك نظراً ملا ينطوي 
 )11(

عليه اإن�ضاء معادل اإلكرتوين لل�ضكوك الورقية القابلة للتداول من �ضعوبة كبرية. بيد اأنه ل ينبغي اأن يُفهم من ذلك اأن الدليل يثني عن ا�ضتخدام 

املعادلت الإلكرتونية لل�ضكوك الورقية القابلة للتداول اأو امل�ضتندات الورقية القابلة للتداول. ومن ثم فاإن الدولة امل�ضرتعة التي تود معاجلة 

الإلكرتونية يف  با�ضتخدام اخلطابات  املتعلقة  املتحدة  اتفاقية الأمم  تعالج  اإىل و�ضع قواعد خا�ضة. ولل�ضبب ذاته ل  �ضتحتاج  امل�ضاألة  هذه 

العقود الدولية مو�ضوع املعادل الإلكرتوين لل�ضكوك الورقية القابلة للتداول. )انظر من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.07.V.2، املذكرة 

التف�ضريية، الفقرة 7(.

انظر الفقرة الفرعية )ي( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )12(
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"العقد الأ�ضلي" يعني، يف �ضياق امل�ضتحق املن�ضاأ بالتعاقد، العقد املربم بني املحيل واملدين بامل�ضتحق 
وين�ضاأ عنه امل�ضتحق؛

"العقد املايل" يعني اأي معاملة اآنية اأو اآجلة اأو م�ضتقبلية اأو تخيريية اأو تقاي�ضية تتعلق باأ�ضعار فائدة 
اأو �ضلع اأو عمالت اأو اأ�ضهم اأو �ضندات اأو موؤ�رصات اأو اأي �ضك مايل اآخر، واأي معاملة اإعادة �رصاء اأو معاملة 

اإقرا�ض اأوراق مالية، واأي معاملة اأخرى مماثلة لأي معاملة م�ضار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�ضواق املالية، 

)13(
واأي توليفة من املعامالت املذكورة اأعاله؛

"الكتلة اأو املنتج" تعني املوجودات امللمو�ضة غري النقود التي تكون مرتبطة اأو متحدة ماديا مبوجودات 
ملمو�ضة اأخرى اإىل حد اأنها فقدت معه هويتها امل�ضتقلة؛

"الكفيل/املُ�ضدر" يعني اأي م�رصف اأو �ضخ�ض اآخر يُ�ضدر تعّهدا م�ضتقال؛

 
)14(

"املانح" يعني ال�ضخ�ض الذي ين�ضئ حقا �ضمانيا اإما ل�ضمان التزامه هو اأو التزام �ضخ�ض اآخر
ويف اإطار النهج الوحدوي اإزاء متويل الحتياز، ي�ضمل م�ضطلح "مانح" احلق ال�ضماين الحتيازي امل�ضرتي 

اأي�ضا  امل�ضطلح  ي�ضمل هذا  املرجعية،  لالإحالت  وتي�ضريا  امللكية.  بحق  املحتفظ  التمويلي  امل�ضتاأجر  اأو 

التام مل�ضتحق ل يحيل امل�ضتحق  اأن املحيل يف عملية النقل  التام مل�ضتحق رغم  املحيل يف عملية النقل 

)15(
�ضماناً للوفاء بالتزام؛

"املثبنِّت" يعني م�رصفا اأو �ضخ�ضا اآخر ي�ضيف تعّهده امل�ضتقل اإىل التعّهد امل�ضتقل ال�ضادر عن الكفيل/
)16(

املُ�ضدر؛

)17(
"املُحال اإليه" يعني ال�ضخ�ض الذي يُحال اإليه م�ضتحق؛

"حمكمة الإع�ضار" تعني ال�ضلطة الق�ضائية اأو غري الق�ضائية املخت�ضة مبراقبة اإجراءات الإع�ضار اأو 
الإ�رصاف عليها؛

"املحيل" يعني ال�ضخ�ض الذي يُحيل م�ضتحقا؛

"املخزون" يعني املوجودات امللمو�ضة املعدة للبيع اأو الإيجار يف ال�ضياق املعتاد لعمل ال�ضخ�ض وكذلك 
املواد اخلام واملواد غري املكتملة التجهيز )قيد التجهيز(؛

انظر الفقرة الفرعية )ك( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات؛ وانظر اأي�ضا امل�ضطلح ذا ال�ضلة يف دليل 
 )13(

من  والق�ضد   .)A.05.V.10 املبيع  رقم  املتحدة،  الأمم  )من�ضورات  لالإع�ضار"(  الأون�ضيرتال  )"دليل  الإع�ضار  لقانون  الت�رصيعي  الأون�ضيرتال 

الإ�ضارة يف هذا امل�ضطلح اإىل "اأي معاملة اأخرى مماثلة لأي معاملة م�ضار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�ضواق املالية" هو اأن تكون جميع اأنواع 

املعامالت التي جُترى يف الأ�ضواق املالية م�ضمولة بهذا امل�ضطلح. ويت�ضم هذا امل�ضطلح باملرونة وي�ضمل اأي معاملة جترى يف الأ�ضواق املالية 

وتتقرر فيها حقوق ال�ضداد بالإحالة اإىل: )اأ( فئات املوجودات الأ�ضا�ضية؛ اأو )ب( التدابري الكمية للمجازفة القت�ضادية اأو املالية اأو القيمة 

املقرتنة بواقعة اأو حدث طارئ. ومن الأمثلة على ذلك املعامالُت التي تتقرر فيها حقوق ال�ضداد بالإحالة اإىل الإح�ضاءات املتعلقة بالطق�ض، 

اأو ر�ضوم ال�ضحن، اأو كمية النبعاثات امل�ضموح بها، اأو الإح�ضاءات القت�ضادية.

انظر م�ضطلح "املدين".
 )14(

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين"، وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )15(

ات�ضاقا مع الفقرة الفرعية )هـ( من املادة 6 من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفالت امل�ضتقلة وخطابات العتماد ال�ضامنة 
 )16(

)من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.97.V.12(، يوّفر التثبيت للم�ضتفيد خيار مطالبة املثبنِّت بال�ضداد وفقا لأحكام و�رصوط التعّهد امل�ضتقل 

املثبَّت بدل من مطالبة الكفيل/املُ�ضدر.

لالطالع على تعاريف "املحال اإليه" و"املحيل" و"الإحالة"، انظر اأي�ضا الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة 
 )17(

لإحالة امل�ضتحقات.



دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة  460

"املدين" يعني ال�ضخ�ض الذي يتعني عليه الوفاء بالتزام م�ضمون، وهو ي�ضمل امللتزم الثانوي، مثل 
كفيل اللتزام امل�ضمون. وقد يكون املدين اأو ل يكون هو ال�ضخ�ض الذي ين�ضئ احلق ال�ضماين )انظر 

م�ضطلح "املانح" اأعاله(؛

"املدين بامل�ضتحق" يعني ال�ضخ�ض امل�ضوؤول عن �ضداد امل�ضتحق، وي�ضمل الكفيل اأو اأي �ضخ�ض اآخر 
)18(

م�ضوؤول ثانويا عن �ضداد امل�ضتحق؛

"امل�ضتحق" يعني حقا يف تقا�ضي التزام نقدي، با�ضتثناء حقوق ال�ضداد املثبتة ب�ضك قابل للتداول 
واحلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل واحلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب 

)19(
م�رصيف؛

"امل�ضتند القابل للتداول" يعني م�ضتندا ميثنِّل حقا يف ت�ضلّم موجودات ملمو�ضة، مثل اإي�ضال امل�ضتودع 
اأو �ضند ال�ضحن، وي�ضتويف �رصوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ضتندات القابلة للتداول؛

امل�ضتند القابل للتداول يعني ال�ضخ�ض امللزم بت�ضليم املوجودات امللمو�ضة امل�ضمولة بهذا  "ُم�ضدر" 
امل�ضتند مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ضتندات القابلة للتداول، �ضواء كان اأو مل يكن ذلك ال�ضخ�ض قد 

وافق على الوفاء بجميع اللتزامات النا�ضئة عن ذلك امل�ضتند؛

له حق �ضماين يف موجودات  للمانح  اآخر  دائنا  يناف�ض  للمانح  دائنا  يعني   
"املطالب املناف�ض")20(

مرهونة مملوكة للمانح، وي�ضمل:

)اأ( دائنا اآخر لديه حق �ضماين يف نف�ض املوجودات املرهونة )�ضواء بو�ضفها موجودات مرهونة 

اأ�ضلية اأو عائدات(؛ اأو

)ب(  يف �ضياق النهج غري الوحدوي اإزاء متويل الحتياز، البائع اأو املوؤجر التمويلي للموجودات 

املرهونة ذاتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛ اأو

)ج( دائنا اآخر للمانح لديه حق يف نف�ض املوجودات املرهونة؛ اأو

 اأو
)21(

)د( ممثل الإع�ضار يف اإجراءات اإع�ضار املانح؛

انظر اأي�ضا الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات. والكفيل يف اإطار كفالة تبعية لي�ض مدينا 
 )18(

فح�ضب بامل�ضتحق الذي كفل �ضداده، بل هو مدين اأي�ضا بامل�ضتحق الذي متثله الكفالة، لأن الكفالة التبعية هي بحد ذاتها م�ضتحق )اأي اأّن 

هناك م�ضتحقني اثنني(.

انظر الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات. واجلدير باملالحظة اأّن التفاقية ل تنطبق �ضوى 
 )19(

على امل�ضتحقات التعاقدية يف حني اأن الدليل ينطبق على امل�ضتحقات غري التعاقدية اأي�ضا )انظر الف�ضل الأول ب�ضاأن نطاق النطباق، الفقرة 

6(؛ وبخ�ضو�ض ا�ضتثناء الودائع امل�رصفية وخطابات العتماد وال�ضكوك القابلة للتداول، انظر الفقرتني الفرعيتني 2 )و( و2 )ز( والفقرة 3 

تباعا من املادة 4 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.

بخ�ضو�ض م�ضطلح "املطالب املناف�ض"، انظر اأي�ضا الفقرة الفرعية )م( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )20(

لدواعي  يف الف�ضل املتعلق باأثر الإع�ضار يف احلق ال�ضماين )الف�ضل الثاين ع�رص من الدليل(، ا�ضتُعمل التعبري "اإع�ضار املدين" 
 )21(

الت�ضاق مع امل�ضطلحات امل�ضتعملة يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
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)هـ( اأي �ضخ�ض ي�ضرتي املوجودات املرهونة اأو تُنقل اإليه تلك املوجودات )مبا يف ذلك م�ضتاأجرها 

اأو املرخ�ض له با�ضتخدامها(؛

هذا  ي�ضمل  املرجعية،  لالإحالت  وتي�ضريا  �ضمانيا.  حقا  تن�ضئ  معاملة  تعني  امل�ضمونة"  "املعاملة 
)22(

امل�ضطلح اأي�ضا النقل التام مل�ضتحق رغم اأن النقل التام مل�ضتحق ل ي�ضمن الوفاء بالتزام؛

"املعّدات" تعني املوجودات امللمو�ضة التي ي�ضتخدمها ال�ضخ�ض يف ت�ضغيل من�ضاأته؛

"املعرفة" تعني املعرفة الفعلية ل املعرفة ال�ضتدللية؛

"ملحقات املمتلكات غري املنقولة" تعني موجودات ملمو�ضة مرتبطة ماديا مبمتلكات غري منقولة اإىل 
حد يجعل قانون الدولة التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة يعاملها كممتلكات غري منقولة، رغم اأنها 

مل تفقد هويتها امل�ضتقلة؛

تعني موجودات ملمو�ضة مرتبطة ماديا مبوجودات ملمو�ضة اأخرى  "ملحقات املوجودات املنقولة" 
ولكنها مل تفقد هويتها امل�ضتقلة؛

وعالمات  الخرتاع  وبراءات  التجارية  والعالمات  والن�رص  التاأليف  تعني حقوق  الفكرية"  "امللكية 
اآخر يُعترب ملكية فكرية مبقت�ضى القانون الوطني  اخلدمة والأ�رصار التجارية والت�ضاميم واأي موجود 

)23(
للدولة امل�ضرتعة اأو مبقت�ضى اتفاق دويل تكون الدولة امل�ضرتعة طرفا فيه؛

"ممثل الإع�ضار" يعني ال�ضخ�ض اأو الهيئة، مبا يف ذلك املعنّي منهما ب�ضفة موؤقتة، املاأذون لأي منهما 
يف اإجراءات الإع�ضار اأن يدير اإعادة تنظيم حوزة الإع�ضار اأو ت�ضفيتها؛

"املوجودات غري امللمو�ضة" تعني كل اأنواع املوجودات املنقولة غري املوجودات امللمو�ضة، وهي ت�ضمل 
احلقوق غري املادية وامل�ضتحقات واحلقوق يف الوفاء بالتزامات اأخرى غري امل�ضتحقات؛ 

"املوجودات املرهونة" تعني املوجودات امللمو�ضة اأو غري امللمو�ضة اخلا�ضعة حلق �ضماين. وي�ضمل هذا 
)24(

امل�ضطلح اأي�ضا امل�ضتحق الذي خ�ضع للنقل التام؛

"املوجودات امللمو�ضة" تعني كل �ضكل من اأ�ضكال املوجودات املادية املنقولة. ومن فئات املوجودات 
امللمو�ضة املخزون واملعّدات وال�ضلع ال�ضتهالكية وامللحقات وال�ضكوك القابلة للتداول وامل�ضتندات القابلة 

للتداول والنقود؛ 

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين"، وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )22(

الق�ضد من م�ضطلح "امللكية الفكرية" هو كفالة ات�ضاق الدليل مع قوانني امللكية الفكرية ومعاهداتها، مع اإيالء الحرتام يف الوقت 
 )23(

ذاته حلق امل�رصنِّعني يف الدولة التي ت�ضرتع تو�ضيات الدليل يف مواءمة معنى هذا امل�ضطلح مع قانون تلك الدولة والتزاماتها الدولية. ويجوز 

للدولة امل�ضرتعة اأن ت�ضيف اإىل هذه القائمة اأو تُ�ضقط منها اأنواعا من امللكية الفكرية جلعلها ممتثلة للقانون الوطني. والق�ضد من الإ�ضارة 

اإىل التفاقات الدولية هو الإحالة اإىل اتفاقات من قبيل التفاقية املن�ضئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والتفاق املتعلق باجلوانب التجارية 

حلقوق امللكية الفكرية )اتفاق "تريب�ض"(. ومن اأجل تو�ضيح اأن هذه امل�ضطلحات، والتو�ضيات التي ت�ضري اإليها، ت�رصي فقط على املوجودات 

و"حق الحتفاظ  ال�ضماين الحتيازي"  "احلق  اأُ�ضري يف م�ضطلحات  الفكرية(،  امللكية  امللمو�ضة مثل  املوجودات غري  )ولي�ض على  امللمو�ضة 

بامللكية" و"حق الإيجار التمويلي"، اإىل "املوجودات امللمو�ضة". ويف م�ضطلح "امل�ضتحق"، مل يُ�رص اإىل "الوفاء باللتزامات غري النقدية" تو�ضيحا 

للفهم باأّن هذا امل�ضطلح والتو�ضيات املت�ضلة بامل�ضتحقات ي�رصيان فقط على امل�ضتحقات، ولي�ض، مثال، على حقوق املرخ�ض لـه اأو التزامات 

�ض مبوجب ترخي�ض تعاقدي با�ضتغالل ملكية فكرية. املرخنِّ

انظر م�ضطلح "احلق ال�ضماين"، وكذلك التو�ضية 3، والتعليق ذا ال�ضلة.
 )24(
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"النقود" تعني العملة التي تاأذن اأي دولة حاليا با�ضتخدامها كعملة قانونية. وهي ل ت�ضمل الأموال 
املودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو ال�ضكوك القابلة للتداول، من قبيل ال�ضيكات.

*
االأهداف الرئي�صية لقانون فّعال وناجع ب�صاأن املعامالت امل�صمونة

1- من اأجل توفري اإطار �ضيا�ضاتي عري�ض لقانون فّعال وناجع ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة )يُ�ضار اإىل 

"قانون املعامالت امل�ضمونة" فيما يلي ِبـ"القانون" اأو "هذا القانون"(، ينبغي اأن يهدف القانون اإىل ما يلي:

)اأ(  ترويج الئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة اإتاحة الئتمان امل�ضمون؛

)ب(  ال�ضماح للمدينني با�ضتخدام القيمة الكاملة الكامنة يف موجوداتهم لدعم الئتمان؛

)ج( متكني الأطراف من احل�ضول على احلقوق ال�ضمانية بطريقة ب�ضيطة وناجعة؛

)د( كفالة امل�ضاواة يف معاملة خمتلف م�ضادر الئتمان وخمتلف اأ�ضكال املعامالت امل�ضمونة؛

)هـ( اإقرار �ضحة احلقوق ال�ضمانية غري الحتيازية يف املوجودات بجميع اأنواعها؛

)و( تعزيز اليقني وال�ضفافية، بالن�ض على ت�ضجيل اإ�ضعار باحلق ال�ضماين يف �ضجل عام للحقوق 

ال�ضمانية؛

)ز( اإر�ضاء قواعد لالأولوية تكون وا�ضحة وميكن التنبوؤ بها؛

)ح( تي�ضري الإنفاذ الفّعال حلقوق الدائن امل�ضمون؛

)ط( ال�ضماح لالأطراف باأكرب قدر من املرونة يف التفاو�ض على �رصوط اتفاقهم ال�ضماين؛

)ي( املوازنة بني م�ضالح جميع الأ�ضخا�ض املتاأثرين باملعاملة امل�ضمونة؛

يت�ضل  القوانني فيما  تنازع  امل�ضمونة، مبا يف ذلك قواعد  املعامالت  )ك( املواءمة بني قوانني 

باملعامالت امل�ضمونة.

اأوال-  نطاق االنطباق والنهوج االأ�صا�صية اإزاء املعامالت امل�صمونة واملوا�صيع العامة 

امل�صرتكة بني جميع ف�صول الدليل

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنطاق انطباق القانون هو اإر�ضاء نظام �ضامل وحيد ب�ضاأن املعامالت 

امل�ضمونة. وحتّدد هذه الأحكام احلقوق ال�ضمانية و�ضائر احلقوق التي ي�رصي عليها القانون. والهدف 

من الأحكام املتعلقة بالنهوج الأ�ضا�ضية اإزاء ال�ضمان هو كفالة ما يلي:

)اأ(  اأن ينطبق القانون على جميع احلقوق التي تن�ضاأ تعاقديا يف املوجودات املنقولة وت�ضمن 

�ضداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر )"النهج الوظيفي"(؛

مي  مقدنِّ جميع  معاملة  يكفل  مبا  الوظيفي  للنهج  املنا�ضب  التنفيذ  على  القانون  ين�ض  اأن  )ب(  

الئتمان امل�ضمون وفقا للقواعد التي توؤدي اإىل نتائج متكافئة وظيفيا.

*ميكن اإدراج الأهداف الرئي�ضية يف ديباجة اأو بيان اآخر م�ضاحب لقانون املعامالت امل�ضمونة الذي ي�ضرتع تو�ضيات الدليل لتوفري 

اإر�ضادات ب�ضاأن ال�ضيا�ضات الت�رصيعية الأ�ضا�ضية كي توؤخذ بعني العتبار يف تف�ضري قانون املعامالت امل�ضمونة وتطبيقه.
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نطاق النطباق

املنقولة  املوجودات  القانون على جميع احلقوق يف  ينطبق  اأن  ينبغي   
)25(

بالتو�ضيات 7-3، 2- رهنا 

املن�ضاأة مبقت�ضى اتفاق ي�ضمن �ضداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر، بغ�ض النظر عن �ضكل املعاملة 

اأو نوع املوجودات املنقولة اأو و�ضع املانح اأو الدائن امل�ضمون اأو طبيعة اللتزام امل�ضمون. ومن ثم، ينبغي 

اأن ينطبق القانون على ما يلي:

)اأ( احلقوق ال�ضمانية يف جميع اأنواع املوجودات املنقولة، ملمو�ضة كانت اأم غري ملمو�ضة، حا�رصة 

اأم اآجلة، مبا فيها املخزون واملعدات و�ضائر املوجودات امللمو�ضة، وامل�ضتحقات التعاقدية وغري التعاقدية، 

وحقوق  للتداول،  القابلة  وامل�ضتندات  للتداول،  القابلة  وال�ضكوك  النقدية،  غري  التعاقدية  واملطالبات 

تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف، وحقوق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل، 

وحقوق امللكية الفكرية؛

)ب(  احلقوق ال�ضمانية التي ين�ضئها اأو يكت�ضبها جميع الأ�ضخا�ض العتباريني والطبيعيني، مبن 

فيهم امل�ضتهلكون، ولكن من دون اأن يوؤّثر ذلك يف احلقوق املنبثقة من ت�رصيعات حماية امل�ضتهلكني؛

القابلة  اأو  املحّددة  الآجلة،  اأو  احلا�رصة  اللتزامات،  اأنواع  جميع  يف  ال�ضمانية  )ج( احلقوق 

للتحديد، مبا فيها اللتزامات املتغرية واللتزامات املبينة بطريقة عامة؛

)د( جميع حقوق امللكية التي تن�ضاأ تعاقديا من اأجل �ضمان �ضداد اللتزام اأو الوفاء به على نحو 

اآخر، مبا يف ذلك نقل حق امللكية يف املوجودات امللمو�ضة لأغرا�ض �ضمانية، واإحالة امل�ضتحقات لأغرا�ض 

�ضمانية، وخمتلف اأ�ضكال اتفاقات الحتفاظ بحق امللكية، والإيجار التمويلي.

وينبغي اأن ينطبق القانون اأي�ضا على احلقوق ال�ضمانية يف عائدات املوجودات املرهونة.

النقل التام للم�ضتحقات

النقل ل  النوع من  اأن هذا  بالرغم من  للم�ضتحقات،  التام  النقل  القانون على  ينطبق  اأن  3- ينبغي 

ي�ضمن �ضداد اللتزام اأو الوفاء به على نحو اآخر. وترتهن هذه التو�ضية بال�ضتثناء املن�ضو�ض عليه يف 

التو�ضية 167 )الف�ضل الثامن ب�ضاأن اإنفاذ احلق ال�ضماين(.

قيود نطاق النطباق

4- على الرغم من التو�ضية 2، ل ينبغي اأن ينطبق القانون على ما يلي:

)اأ( الطائرات، واملعدات الدارجة على ال�ضكك احلديدية، والأج�ضام الف�ضائية، وال�ضفن، وكذلك 

الفئات الأخرى من املعدات املنقولة، ما دامت تلك املوجودات م�ضمولة بقانون وطني اأو اتفاق دويل تكون 

الدولة التي ت�ضّن ت�رصيعا ي�ضتند اإىل هذه التو�ضيات )وي�ضار اإليها فيما يلي بـ"الدولة" اأو "هذه الدولة"( 

طرفا فيه ويتناول ذلك القانون الوطني اأو التفاق الدويل امل�ضائل التي ي�ضملها هذا القانون؛

)ب(  امللكية الفكرية، ما دامت اأحكام القانون غري مت�ضقة مع قانون وطني يتعلق بامللكية الفكرية 

اأو اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بامللكية الفكرية؛

حيثما ترد الإحالة يف تو�ضية ما اإىل تو�ضية واردة يف ف�ضل خمتلف، ت�ضمل هذه الإحالة رقم ومو�ضوع الف�ضل الذي ترد فيه تلك 
 )25(

التو�ضية الأخرى. وعندما ل ترد اأي اإحالة من هذا القبيل، تكون التو�ضية امل�ضار اإليها واردة يف نف�ض الف�ضل الذي ترد فيه التو�ضية امل�ضتملة 

على الإحالة.
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)ج( الأوراق املالية؛

)د( حقوق ال�ضداد النا�ضئة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاقات املعاو�ضة اأو الناجمة عنها، 

با�ضتثناء امل�ضتحقات املتعني ت�ضديدها لدى اإنهاء جميع املعامالت العالقة؛

)هـ( حقوق ال�ضداد النا�ضئة مبقت�ضى معامالت �رصف العمالت الأجنبية اأو الناجمة عنها.

5- ل ينبغي اأن ينطبق القانون على املمتلكات غري املنقولة. ولكّن التو�ضيات 21 و25 )الف�ضل الثاين 

ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين( و43 و48 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة( 

و87 و88 )الف�ضل اخلام�ض ب�ضاأن اأولوية احلق ال�ضماين( و164 و165 )الف�ضل الثامن ب�ضاأن اإنفاذ احلق 

ال�ضماين( و184 و195 و196 )الف�ضل التا�ضع ب�ضاأن متويل الحتياز( قد توؤثر يف املمتلكات غري املنقولة.

6- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف نوع م�ضتثنى من املوجودات )كاملمتلكات 

القانون  هذا  عليها  ي�رصي  التي  العائدات  من  نوعا  اآخر،  قانون  ي�ضمل، مبقت�ضى  مثال(  املنقولة،  غري 

)كامل�ضتحقات، مثال(، فاإن هذا القانون ينطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات ما مل يكن ذلك القانون 

الآخر منطبقا على ذلك احلق ال�ضماين.

اأن يت�ضمن القانون اأي قيود اأخرى على نطاق انطباقه. واإذا ُو�ضعت اأي قيود اأخرى،  7- ل ينبغي 

ينبغي اأن تُبنيَّ يف القانون على نحو وا�ضح وحمّدد. 

النهج الوظيفي

8- ينبغي اأن يعتمد القانون نهجا وظيفيا ي�ضمل مبقت�ضاه جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي 

تُن�ضاأ بالتفاق وت�ضمن �ضداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر، ب�رصف النظر عن �ضكل املعاملة اأو التعابري 

ال�ضطالحية التي ي�ضتخدمها الطرفان )مبا يف ذلك حقوق املنقول اإليهم يف اإطار معاملة نقل حق امللكية 

يف موجودات ملمو�ضة لأغرا�ض ال�ضمان، وحقوق املحال اإليه يف اإطار معاملة اإحالة امل�ضتحقات لأغرا�ض 

ال�ضمان، ف�ضال عن حقوق البائع اأو املوؤجر التمويلي يف اإطار خمتلف اأ�ضكال اتفاقات الحتفاظ بحق 

ذ النهج  امللكية والإيجارات التمويلية، على التوايل(. وبا�ضتثناء ما يتعلق بتمويل الحتياز، ينبغي اأن ينفَّ

الوظيفي بطريقة ت�ضّنف جميع احلقوق التي ت�ضمن الوفاء بالتزام بكونها حقوقا �ضمانية واإخ�ضاعها 

ملجموعة موّحدة من القواعد.

9- فيما يتعلق بتمويل الحتياز، يجوز تنفيذ النهج الوظيفي باإحدى طريقتني هما:

التي  املنقولة  املوجودات  احتيازية جميع احلقوق يف  �ضمانية  ت�ضننِّف كحقوق  بطريقة  )اأ( اإما 

)"النهج  القواعد  من  موّحدة  ملجموعة  عها  وتُخ�ضِ اآخر،  نحو  على  به  الوفاء  اأو  التزام  �ضداد  ت�ضمن 

الوحدوي"(؛ 

)ب(  واإما بطريقة تُ�ضننِّف )مبوجب النهج امل�ضار اإليه بكونه "النهج غري الوحدوي"(:

�ضداد  ت�ضمن  التي  املنقولة  املوجودات  احتيازية جميع احلقوق يف   '1' كحقوق �ضمانية 

التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر، غري حقوق البائع مبقت�ضى اتفاق احتفاظ بحق امللكية 

وحقوق املوؤجر مبقت�ضى اإيجار متويلي؛

املوؤجر  وحقوق  امللكية  بحق  احتفاظ  اتفاق  مبقت�ضى  البائع  حقوَق  ملكية   '2' كحقوق 

نتائج  اإىل  تف�ضي  لقواعد  املذكورة  امللكية  تخ�ضع حقوق  ولكنها  اإيجار متويلي،  مبقت�ضى 
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تكون معادلة وظيفيا للنتائج املحّققة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية الحتيازية، مبا يكفل 

معاملة جميع موّفري متويل الحتياز على قدم امل�ضاواة. 

ا�ضتقاللية الطرفني

10- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضيتان 14 و15 )الف�ضل الثاين 

الطرفني يف  حقوق  ب�ضاأن  ال�ضاد�ض  )الف�ضل  و112   111 والتو�ضيتان  ال�ضماين(  احلق  اإن�ضاء  ب�ضاأن 

التفاق ال�ضماين والتزاماتهما( والتو�ضيات 132-136 )الف�ضل الثامن ب�ضاأن اإنفاذ احلق ال�ضماين( 

والتو�ضيات 178-186 )الف�ضل التا�ضع ب�ضاأن متويل الحتياز، اخليار األف: النهج الوحدوي( والتو�ضيات 

187-202 )الف�ضل التا�ضع ب�ضاأن متويل الحتياز، اخليار باء: النهج غري الوحدوي(، والتو�ضيات 203-

املدين،  اأو  واملانح  امل�ضمون  للدائن  يجوز  القوانني(،  تنازع  ب�ضاأن  العا�رص  )الف�ضل  و227-217   215

بالتفاق بينهما، اأن يخرجا عن اأحكام هذا القانون املتعلقة بحقوق كل منهما والتزاماته اأو اأن يغرّياها. 

)26(
ول مي�ض ذلك التفاق حقوق اأي �ضخ�ض لي�ض طرفا فيه.

اخلطابات الإلكرتونية

اأو  كتابيا  العقد  اأو  يكون اخلطاب  اأن  القانون  ي�ضرتط  اأنه، حيثما  القانون على  ين�ّض  اأن  11- ينبغي 

يَن�ضرُّ على عواقب لعدم وجود كتابة، يُ�ضتوفى ذلك ال�ضرتاط باخلطاب الإلكرتوين اإذا كان الو�ضول اإىل 

املعلومات الواردة فيه متي�رّصا على نحو يتيح ا�ضتخدامها يف الرجوع اإليها لحقا.

العقد ممهورا  اأو  اخلطاب  يكون  اأن  القانون  ي�ضرتط  حيثما  اأنه،  على  القانون  ين�ّض  اأن  12- ينبغي 

بتوقيع �ضخ�ض ما اأو ين�ض على عواقب لعدم وجود توقيع، يُ�ضتوفى ذلك ال�ضرتاط فيما يتعلق باخلطاب 

الإلكرتوين اإذا:

)اأ( ا�ضتُخدمت طريقة لتعيني هوية ال�ضخ�ض املعني وبيان نية ذلك ال�ضخ�ض فيما يتعلق باملعلومات 

الواردة يف اخلطاب الإلكرتوين؛ 

)ب(  وكانت الطريقة امل�ضتخدمة اإّما:

 '1' موثوقا بها بقدر منا�ضب للغر�ض الذي اأُن�ضئ اخلطاب الإلكرتوين اأو اأُر�ضل من اأجله، 

يف �ضوء كل املالب�ضات، مبا فيها اأي اتفاق ذي �ضلة؛ واإّما

 '2' قد ثبت فعليا اأنها، بحد ذاتها اأو مقرتنة باأدلة اإ�ضافية، اأوفت بالوظائف املبينة يف 

)27(
الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله.

ثانيا-  اإن�صاء احلق ال�صماين )نفاذه بني الطرفني(

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة باإن�ضاء احلق ال�ضماين هو حتديد ال�رصوط التي يجب ا�ضتيفاوؤها لكي 

ي�ضبح احلق ال�ضماين نافذا بني الطرفني.

انظر املادة 6 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )26(

بخ�ضو�ض التو�ضيتني 11 و12، انظر الفقرتني 2 و3 من املادة 9 من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ضتخدام اخلطابات الإلكرتونية 
 )27(

يف العقود الدولية.
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األف-  تو�صيات عامة*

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

13- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف املوجودات يُن�ضاأ باتفاق يرُبم بني املانح والدائن 

امل�ضمون. ويف حالة املوجودات التي تكون للمانح، وقت اإبرام التفاق، حقوق فيها اأو �ضالحية رهنها، 

ين�ضاأ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات يف ذلك الوقت. اأما يف حالة املوجودات التي يح�ضل املانح، بعد 

ذلك الوقت، على حقوق فيها اأو على �ضالحية رهنها، فين�ضاأ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات عندما 

يح�ضل املانح على حقوق فيها اأو على �ضالحية رهنها.

احلد الأدنى ملحتوى التفاق ال�ضماين

14- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن التفاق ال�ضماين يجب اأن:

)اأ( يُبنينِّ نّية الطرفني اإن�ضاء احلق ال�ضماين؛

)ب(  يحدد هويتي الدائن امل�ضمون واملانح؛

)ج( ي�ضف اللتزام امل�ضمون؛

)د( ي�ضف املوجودات املرهونة على نحو ي�ضمح يف حدود املعقول بالتعّرف عليها؛

)هـ(  يُبنينِّ احلد الأق�ضى للمبلغ النقدي الذي ميكن اإنفاذ احلق ال�ضماين من اأجله، اإذا راأت الدولة 

اأّن تبيانه مفيد من اأجل تي�ضري الإقرا�ض التبعي.

�ضكل التفاق ال�ضماين

15- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن التفاق ال�ضماين يجوز اأن يكون �ضفويا اإذا كان م�ضفوعا بحيازة 

الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة. وبخالف ذلك، يجب اأن يربم التفاق اأو يثبت بكتابة تبني، بذاتها 

اأو على �ضوء م�ضار الت�رصفات بني الطرفني، نّية املانح اإن�ضاء حق �ضماين.

اللتزامات التي يجوز اأن تُ�ضَمن بحق �ضماين

16- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يجوز اأن ي�ضمن اأي نوع من اللتزامات، احلا�رص 

د منها والقابل للتحديد، امل�رصوط منها وغري امل�رصوط، الثابت واملتغري. منها والآجل، املحدَّ

املوجودات التي يجوز اأن تخ�ضع حلق �ضماين

17- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يجوز اأن ي�ضمل اأي نوع من املوجودات، مبا يف ذلك 

اأة يف املوجودات. ويجوز اأن ي�ضمل احلق ال�ضماين املوجودات التي  اأجزاء املوجودات واحلقوق غري املجزَّ

رمبا ل تكون وقت اإبرام التفاق ال�ضماين قد ن�ضاأت بعُد، اأو رمبا ل يكون املانح قد امتلكها بعد اأو مل تكن 

*تنطبق هذه التو�ضيات العامة على احلقوق ال�ضمانية يف جميع اأنواع املوجودات التي ي�ضملها الدليل، بال�ضيغة املعدلة بالتو�ضيات 

التي تخ�ض موجودات معينة.
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قد اآلت اإليه �ضالحية رهنها بعد. ويجوز اأي�ضا اأن ي�ضمل جميع موجودات املانح. وينبغي احلد من اأي 

ا�ضتثناءات من هذه القواعد واأن تبنّي يف القانون بطريقة وا�ضحة وحمّددة.

18- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن هذا القانون، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضيات23-25، ل يُلِغي 

اأو من  اأنواع حمددة من املوجودات،  اإنفاذ احلق ال�ضماين يف  اأو  اإن�ضاء  اأحكام اأي قانون اآخر حتد من 

اإمكانية نقلها.

امتداد احلق ال�ضماين اإىل العائدات

اأّن احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة ي�ضمل عائداتها القابلة  اأن ين�ض القانون على  19- ينبغي 

للتحديد )مبا يف ذلك عائدات العائدات(، ما مل يتفق الطرفان يف التفاق ال�ضماين على خالف ذلك.

العائدات املمزوجة

20- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه عندما تكون العائدات التي هي يف �ضكل نقود اأو يف �ضكل اأموال 

العائدات  تعد هذه  مل  بحيث  النوع  نف�ض  اأخرى من  ُمزجت مبوجودات  قد  مودعة يف ح�ضاب م�رصيف 

قابلة للتحديد، ينبغي مع ذلك اأن يعامل مبلغ العائدات قبل مزجها باملوجودات الأخرى مبا�رصة باعتباره 

عائدات قابلة للتحديد بعد املزج. غري اأنه اإذا كان املبلغ الإجمايل للموجودات اأقل من مبلغ العائدات، 

يف اأي وقت بعد املزج، فيجب معاملة املبلغ الإجمايل للموجودات يف الوقت الذي يكون فيه مبلغها يف 

حده الأدنى، اإ�ضافة اإىل مبلغ اأي عائدات ُمزجت باملوجودات لحقا، باعتباره عائدات قابلة للتحديد.

اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف ملحق وا�ضتمراره فيه

21- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجوز اإن�ضاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�ضة التي تكون ملحقا 

وقت اإن�ضاء احلق ال�ضماين اأو اأن ي�ضتمر يف املوجودات امللمو�ضة التي ت�ضبح ملحقا فيما بعد. ويجوز 

اإن�ضاء حق �ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة مبوجب هذا القانون اأو مبوجب القانون الذي يحكم 

املمتلكات غري املنقولة.

امتداد احلق ال�ضماين اإىل الكتلة اأو املنتج

22- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الذي ين�ضاأ يف موجودات ملمو�ضة قبل اأن مُتزج يف 

كتلة اأو يف منتج ميتد اإىل هذه الكتلة اأو هذا املنتج. ويقت�رص املبلغ امل�ضمون باحلق ال�ضماين الذي ميتد 

اإىل الكتلة اأو املنتج على قيمة املوجودات املرهونة قبل اأن ت�ضبح جزءا من الكتلة اأو املنتج مبا�رصة.

باء-  تو�صيات تخ�ض موجودات معينة

 نفاذ الإحالة الإجمالية للم�ضتحقات واإحالة م�ضتحق اآجل اأو جزء من م�ضتحق

 اأو م�ضلحة غري جمزاأة فيه

23- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

من  جــــزء  اأو  اآجـــل  م�ضــــتحق  اأو  حتديدا  معّيـــــنة  غـــري  تعاقدية  م�ضتــــحقات  اإحــــالة  تكون  )اأ( اأن 

م�ضــــتحق اأو م�ضلحة غري جمــــّزاأة فيه، نافذة بني املحــــيل واملحال اإليه وجتاه املـــدين بامل�ضتــحق ما دام 
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من املمـــكن وقت الإحالة اأو وقت ن�ضوء امل�ضتحق، يف حالة امل�ضــــتحقات الآجلــــة، عــــزوه اإىل الإحـــالة 

التي يت�ضل بها؛

)ب(  اأن تكون اإحالة م�ضتحق اآجل واحد اأو اأكرث نافذة دون حاجة اإىل عملية نقل جديدة لإحالة كل 

)28(
م�ضتحق، ما مل يُّتفق على خالف ذلك.

نفاذ اإحالة اأي م�ضتحق جُترى رغم وجود �رصط بعدم الإحالة

24- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( تكون اإحالة امل�ضتحق نافذة بني املحيل واملحال اإليه وجتاه املدين بامل�ضتحق ب�رصف النظر عن 

اأي اتفاق بني املحيل الأول اأو اأي حميل لحق واملدين بامل�ضتحق اأو اأي حمال اإليه لحق يُقينِّد باأي �ضكل من 

الأ�ضكال حق املحيل يف اإحالة م�ضتحقاته؛

لإخالله  املحيل  عاتق  على  تقع  م�ضوؤولية  اأو  التزام  باأي  مي�ض  ما  التو�ضية  هذه  يف  لي�ض  )ب(  

بالتفاق املذكور يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�ضية، ولكن ل يجوز للطرف الآخر يف ذلك التفاق 

اأن يُلغي العقد الأ�ضلي اأو عقد الإحالة بحجة ذلك الإخالل وحده. ول يكون اأي �ضخ�ض غري طرف يف 

ذلك التفاق م�ضوؤول ملجرد اأنه كان على علم بالتفاق؛

)ج( ل تنطبق هذه التو�ضية اإل على اإحالت امل�ضتحقات:

 '1' النا�ضئة عن عقد اأ�ضلي يكون عقداً لتوريد اأو تاأجري ب�ضائع اأو خدمات غري اخلدمات 

املالية اأو عقَد ت�ضييد اأو عقداً لبيع اأو تاأجري ممتلكات غري منقولة؛ اأو

 '2' النا�ضئة عن عقد اأ�ضلي لبيع اأو تاأجري ممتلكات �ضناعية اأو ممتلكات فكرية اأخرى اأو 

معلومات امتالكية اأو الرتخي�ض با�ضتخدامها؛ اأو

'3' التي متثل التزاما بال�ضداد على معاملة اأُجريت با�ضتخدام بطاقة ائتمان؛ اأو

 '4' التي ت�ضتحق للمحيل عند الت�ضوية ال�ضافية للمدفوعات الواجبة ال�ضداد عمال باتفاق 

معاو�ضة ي�ضمل اأكرث من طرفني.

اإن�ضاء حق �ضماين يف حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن م�ضتحقا اأو �ضكا قابال للتداول اأو اأي موجود 

غري ملمو�ض اآخر

25- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( يتمتع تلقائيا اأي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول اأو اأي 

موجود غري ملمو�ض اآخر م�ضمول بهذا القانون باأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد ذلك امل�ضتحق 

اأو ال�ضك القابل للتداول اأو املوجود غري امللمو�ض اأو الوفاء به على نحو اآخر، دون اأن يّتخذ املانح اأو 

الدائن امل�ضمون اأي اإجراء اآخر؛

)ب(  اإذا كان احلق ال�ضخ�ضي اأو حق امللكية تعّهدا م�ضتقال، ميتّد احلق ال�ضماين تلقائيا اإىل احلق 

يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل، ولكن ل ميتد اإىل احلق يف ال�ضحب مبوجب ذلك 

التعّهد امل�ضتقل؛

)ج( ل مت�ض هذه التو�ضية باأي حق يف ممتلكات غري منقولة يكون، مبوجب قانون اآخر، قابال 

للنقل ب�ضكل منف�ضل عن اأحد امل�ضتحقات اأو ال�ضكوك القابلة للتداول اأو غري ذلك من املوجودات غري 

امللمو�ضة التي قد ي�ضمنها؛

بخ�ضو�ض التو�ضيات 23-25، انظر املواد 8-10 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )28(
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)د( يتمتع اأي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول اأو اأي موجودات 

غري ملمو�ضة اأخرى يتناولـها هذا القانون باأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد امل�ضتحق اأو ال�ضك 

القابل للتداول اأو املوجود غري امللمو�ض الآخر اأو اأداءه على نحو اآخر، ب�رصف النظر عن اأي اتفاق بني 

املانح واملدين بامل�ضتحق اأو امللتزم بال�ضك القابل للتداول اأو املوجود غري امللمو�ض الآخر يقينِّد باأي �ضكل 

من الأ�ضكال حق املانح يف اإن�ضاء حق �ضماين يف امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول اأو املوجود غري امللمو�ض 

الآخر، اأو يف اأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول اأو املوجود 

غري امللمو�ض الآخر اأو اأداءه على نحو اآخر؛

)هـ( لي�ض يف هذه التو�ضية ما مي�ض باأي التزام اأو م�ضوؤولية تقع على عاتق املانح لإخالله بالتفاق 

املذكور يف الفقرة الفرعية )د( من هذه التو�ضية، ولكن ل يجوز للطرف الآخر يف ذلك التفاق اأن يلغي 

اأو التفاق  اآخر،  اأي موجود غري ملمو�ض  اأو  للتداول  القابل  ال�ضك  اأو  امل�ضتحق  ين�ضاأ عنه  الذي  العقد 

ال�ضماين املن�ضئ للحق ال�ضماين ال�ضخ�ضي اأو احلق ال�ضماين يف املمتلكات بحجة ذلك الإخالل وحده. 

ول يكون اأي �ضخ�ض غري طرف يف ذلك التفاق م�ضوؤول ملجرد اأنه كان على علم بالتفاق؛

ال�ضمانية يف  اإل على احلقوق  التو�ضية  الفرعيتان )د( و)هـ( من هذه  الفقرتان  )و( ل ت�رصي 

امل�ضتحقات اأو ال�ضكوك القابلة للتداول اأو املوجودات غري امللمو�ضة الأخرى:

 '1' النا�ضئة عن عقد اأ�ضلي يكون عقداً لتوريد اأو تاأجري ب�ضائع اأو خدمات غري اخلدمات 

املالية اأو عقَد ت�ضييد اأو عقداً لبيع اأو تاأجري ممتلكات غري منقولة؛ اأو

اأو  اأو ملكية فكرية اأخرى  اأو تاأجري ممتلكات �ضناعية  اأ�ضلي لبيع   '2' النا�ضئة عن عقد 

معلومات امتالكية اأو الرتخي�ض با�ضتخدامها؛ اأو

'3' التي متثل التزاما بال�ضداد على معاملة اأجريت با�ضتخدام بطاقة ائتمان؛ اأو

 '4' التي ت�ضتحق للمحيل عند الت�ضوية ال�ضافية للمدفوعات الواجبة ال�ضداد عمال باتفاق 

معاو�ضة ي�ضمل اأكرث من طرفني؛

)ز( ل مت�ض الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�ضية باأي واجبات على املانح جتاه املدين بامل�ضتحق 

اأو امللتزم بال�ضك القابل للتداول اأو باأي موجود غري ملمو�ض اآخر؛

)ح( ما مل يَنَل ذلك من الآثار التلقائية املن�ضو�ض عليها يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�ضية 

ويف التو�ضية 48، ل مت�ض هذه التو�ضية باأي ا�ضرتاط يقت�ضيه قانون اآخر ويت�ضل ب�ضكل اأو بت�ضجيل اإن�ضاء 

حق �ضماين يف اأي موجودات، ي�ضمن �ضداد م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول اأو موجود غري ملمو�ض اآخر 

غري م�ضمول بهذا القانون، اأو الوفاء به على نحو اآخر.

اإن�ضاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

26- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف 

يكون نافذا ب�رصف النظر عن اأي اتفاق بني املانح وامل�رصف الوديع يقّيد باأي �ضكل من الأ�ضكال حق املانح 

يف اإن�ضاء ذلك احلق ال�ضماين. غري اأنه لي�ض على امل�رصف الوديع اأي واجب بالعرتاف بالدائن امل�ضمون، 

)29(
ول يُفر�ض عليه بخالف ذلك وبدون موافقته اأي التزام فيما يتعلق باحلق ال�ضماين.

بخ�ضو�ض حقوق امل�رصف الوديع وواجباته، انظر التو�ضيتني 125 و126 )الف�ضل ال�ضابع ب�ضاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة 
 )29(

والتزاماتها(.
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اإن�ضاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل

باإن�ضاء حق �ضماين يف حق  تعهد م�ضتقل  امل�ضتفيد من  القانون على جواز قيام  ين�ض  اأن  27- ينبغي 

تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعهد امل�ضتقل، حتى واإن مل يكن احلق يف ال�ضحب مبقت�ضى التعّهد 

امل�ضتقل يف حّد ذاته قابال للنقل مبقت�ضى القانون واملمار�ضة اللذين يحكمان التعّهدات امل�ضتقلة. ولي�ض 

ال�ضحب  يف  للحق  نقال  م�ضتقل  تعهد  مبقت�ضى  املتاأتية  العائدات  تقا�ضي  حق  يف  �ضماين  حق  اإن�ضاء 

مبقت�ضى تعهد م�ضتقل.

 امتداد احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول اإىل املوجودات امللمو�ضة امل�ضمولة

بامل�ضتند القابل للتداول

املوجودات  اإىل  ميتد  للتداول  قابل  م�ضتند  ال�ضماين يف  احلق  اأّن  على  القانون  ين�ض  اأن  28- ينبغي 

امللمو�ضة امل�ضمولة بذلك امل�ضتند، �رصيطة اأن يكون املُ�ضدر حائزا للب�ضائع، ب�ضكل مبا�رص اأو غري مبا�رص، 

وقت اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف امل�ضتند.

ثالثا-  نفاذ احلق ال�صماين جتاه االأطراف الثالثة

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة هو و�ضع اأ�ضا�ض لرتتيب 

الأولويات على نحو قابل للتنبوؤ به ومن�ضف وناجع، من خالل:

تكن  مل  ما  الثالثة،  الأطراف  جتاه  ال�ضماين  احلّق  لنفاذ  م�ضبق  ك�رصط  الت�ضجيل  )اأ( اقت�ضاء 

ال�ضتثناءات من الت�ضجيل وبدائله منا�ضبة يف �ضوء العتبارات املقابلة املتعلقة بال�ضيا�ضات التجارية؛

)ب( اإن�ضاء اإطار قانوين ل�ضتحداث نظام �ضجل عمومي يكون ب�ضيطا وناجع التكلفة وفّعال لت�ضجيل 

الإ�ضعارات املتعلّقة باحلقوق ال�ضمانية، ودعم ذلك النظام.

األف-  تو�صيات عامة

حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

29- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلّق ال�ضماين ل يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا اأُن�ضئ 

واتُبعت يف حتقيق نفاذه جتاه تلك الأطراف اإحدى الطرائق امل�ضار اإليها يف التو�ضية 32 اأو 34 اأو 35.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه املانح عندما ل يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

30- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الذي اأُن�ضئ يكون نافذا بني املانح والدائن امل�ضمون 

حتى واإن مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
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ا�ضتمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد نقل املوجود املرهون

31- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، بعد نقل حق غري احلق ال�ضماين يف موجود مرهون، يظل احلق 

ال�ضماين يف املوجود املرهون النافذ جتاه الأطراف الثالثة وقت النقل راهنا للموجود، با�ضتثناء ما تن�ض 

اأولوية احلق ال�ضماين(، ويظل نافذا جتاه الأطراف  ب�ضاأن  التو�ضيات 79-82 )الف�ضل اخلام�ض  عليه 

الثالثة، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 62.

الت�ضجيل كطريقة عامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

ل اإ�ضعار  32- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإذا �ُضجنِّ

ب�ضاأن  الرابع  )الف�ضل  التو�ضيات 75-54  اإليه يف  امل�ضار  العام  ال�ضمانية  بخ�ضو�ضه يف �ضجل احلقوق 

نظام ال�ضجل(.

33- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن ت�ضجيل الإ�ضعار ل ين�ضئ حقا �ضمانيا ولي�ض �رصوريا لإن�ضاء حق 

�ضماين.

الطرائق البديلة عن الت�ضجيل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وال�ضتثناءات منه

34- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ميكن جعل احلق ال�ضماين اأي�ضا نافذا جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق البديلة التالية:

 '1' يف املوجودات امللمو�ضة، بحيازتها من جانب الدائن امل�ضمون، على النحو املن�ضو�ض 

عليه يف التو�ضية 37؛

�ض اأو   '2' يف املوجودات املنقولة، التي تكون احلقوق فيها خا�ضعة لنظام ت�ضجيل متخ�ضّ

نظام �ضهادات ملكية، بالت�ضجيل يف ال�ضجل املتخ�ض�ض اأو بالتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية، 

على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 38؛

 '3' يف ملحق مبوجودات منقولة، تكون احلقوق فيه خا�ضعة لنظام ت�ضجيل متخ�ض�ض اأو 

نظام �ضهادات ملكية، بالت�ضجيل يف ال�ضجل املتخ�ض�ض اأو بالتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية، 

على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 42؛

على  املنقولة،  املمتلكات غري  �ضجل  بالت�ضجيل يف  منقولة،  ملحق مبمتلكات غري   '4' يف 

النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 43؛

 '5' يف حقٍّ يف تقا�ضي اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف، بال�ضيطرة، على النحو املن�ضو�ض 

عليه يف التو�ضية 49؛

امل�ضمون  الدائن  بحيازة  للتداول،  قابل  مب�ضتند  امل�ضمولة  امللمو�ضة  املوجودات   '6' يف 

للم�ضتند، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيات 51-53؛

)ب(  يكون احلق ال�ضماين نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة:

نافذا جتاه  الأ�ضلية  املرهونة  املوجودات  يف  ال�ضماين  احلق  كان  اإذا  العائدات،   '1' يف 

الأطراف الثالثة، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيتني 39 و40؛

 '2' يف ملحق مبوجودات منقولة، اإذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات التي ت�ضبح ملحقة 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل اأن ت�ضبح ملحقا، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 41؛
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زة اأو املمزوجة نافذا جتاه   '3' يف كتلة اأو منتٍَج، اإذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املجهَّ

املن�ضو�ض عليه يف  النحو  املنتج، على  اأو  الكتلة  ت�ضبح جزءا من  اأن  الثالثة قبل  الأطراف 

التو�ضية 44؛

 '4' يف املوجودات املنقولة، لدى حدوث تغيري يف مكان املوجودات اأو املانح لي�ضبح املكان 

هو هذه الدولة، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 45؛

اأو �ضك قابل  اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد م�ضتحق  )ج( يكون احلق ال�ضماين يف حق �ضخ�ضي 

للتداول اأو موجود غري ملمو�ض اآخر اأو الوفاء به على نحو اآخر، نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو 

املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 48.

جتاه  م�ضتقل  تعّهد  مبقت�ضى  املتاأتية  العائدات  تقا�ضي  حق  يف  ال�ضماين  احلق  نفاذ  حتقيق  طريقة 

الأطراف الثالثة

35- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّنه، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 48، ل ي�ضبح احلق ال�ضماين 

يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل بال�ضيطرة، على 

النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 50.

اختالف طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة باختالف اأنواع املوجودات

36- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّنه يجوز ا�ضتخدام طرائق خمتلفة من اأجل حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين 

يف اأنواع خمتلفة من املوجودات املرهونة جتاه الأطراف الثالثة، �ضواء اأكانت اأم مل تكن تلك املوجودات 

مرهونة عمال بنف�ض التفاق ال�ضماين.

نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة احليازة

اأّنه يجوز جعل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة نافذا جتاه  37- ينبغي اأن ين�ض القانون على 

الأطراف الثالثة عن طريق الت�ضجيل على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 32، اأو عن طريق حيازة 

الدائن امل�ضمون لتلك املوجودات.

نظام  اأو  �ض  متخ�ضّ ت�ضجيل  لنظام  فيها  احلقوق  تخ�ضع  منقولة  موجودات  يف  ال�ضماين  احلق  نفاذ 

�ضهادات ملكية جتاه الأطراف الثالثة

38- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تكون احلقوق فيها خا�ضعة 

�ض اأو للتاأ�ضري ب�ضاأنها على �ضهادة ملكية مبوجب قانون اآخر، يجوز جعله نافذا  للت�ضجيل يف �ضجل متخ�ضّ

جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة الت�ضجيل على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 32، اأو بوا�ضطة ما يلي:

�ض؛ اأو )اأ( الت�ضجيل يف ال�ضجل املتخ�ضّ

)ب(  التاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية.

نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

39- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة نافذا جتاه الأطراف 

اأي عائدات من  اأي عائدات من هذه املوجودات املرهونة )مبا فيها  الثالثة، يكون احلق ال�ضماين يف 
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العائدات( نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا عندما تن�ضاأ العائدات، �رصيطة اأن تكون العائدات مو�ضوفة 

اأو �ضكوك قابلة  اأو م�ضتحقات  العائدات موؤّلفة من نقود  اأن تكون  اأو  اإ�ضعار م�ضّجل  بطريقة عامة يف 

للتداول اأو حقوق يف تقا�ضي اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف.

40- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، اإذا كانت العائدات غري مو�ضوفة يف الإ�ضعار امل�ضجل وفقا ملا تن�ض 

عليه التو�ضية 39 ومل تكن موؤلفة من نقود اأو م�ضتحقات اأو �ضكوك قابلة للتداول اأو حقوق يف تقا�ضي 

اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف، ظّل احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة [ملدة زمنية 

ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد ن�ضوء العائدات. اأما اإذا ُجعل احلق ال�ضماين يف مثل هذه العائدات 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�ضار اإليها يف التو�ضية 32 اأو 34 قبل انق�ضاء تلك املدة، 

ظّل احلق ال�ضماين يف هذه العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دون اتخاذ اأي اإجراء اإ�ضايف.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

41- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة يف الوقت الذي ت�ضبح فيه تلك املوجودات ملحقا، يظل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة بعد ذلك.

�ض ونظام �ضهادات ملكية  نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق يخ�ضع احلق ال�ضماين فيه لنظام ت�ضجيل متخ�ضّ

جتاه الأطراف الثالثة

42- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة يكون احلق ال�ضماين 

فيه خا�ضعا للت�ضجيل يف �ضجل متخ�ض�ض اأو للتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة ملكية مبوجب قانون اآخر، يجوز 

جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 41 اأو بوا�ضطة ما يلي:

�ض؛ اأو )اأ( الت�ضجيل يف ال�ضجل املتخ�ضّ

)ب(  التاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة جتاه الأطراف الثالثة

43- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة يجوز جعله نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 41 اأو بوا�ضطة الت�ضجيل يف �ضجل 

املمتلكات غري املنقولة.

نفاذ احلق ال�ضماين يف كتلة اأو ُمنتج تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

44- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة عندما ي�ضبح جزءا من كتلة اأو ُمنتج، فاإن احلق ال�ضماين الذي ميتد اإىل الكتلة اأو املنتج، على 

النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 22 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين(، يكون نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة دون اتخاذ اأي اإجراء اإ�ضايف.

ا�ضتمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لدى انتقال املكان اإىل هذه الدولة

45- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجود مرهون نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة مبوجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان املوجود املرهون اأو مكان املانح )اأيهما يحّدده القانون 
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املنطبق مبقت�ضى اأحكام تنازع القوانني( وانتقل ذلك املكان اإىل هذه الدولة، فاإن احلق ال�ضماين يظل 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة [ملدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد 

النتقال. واإذا ا�ضتوفيت مقت�ضيات قانون هذه الدولة جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

قبل نهاية تلك املدة، فاإن احلق ال�ضماين يظل بعد ذلك نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه 

الدولة. ولأغرا�ض اأي قاعدة من قواعد هذه الدولة يكون فيها وقت الت�ضجيل اأو غريه من طرائق حتقيق 

النفاذ جتاه الأطراف الثالثة اأمرا يعتّد به يف حتديد الأولوية، يكون ذلك الوقت هو الوقت الذي حتّقق 

فيه الت�ضجيل اأو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون الدولة التي كان يوجد فيها مكان املوجودات 

املرهونة اأو مكان املانح قبل انتقال مكانهما اإىل هذه الدولة.

 ا�ضتمرارية نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة لدى تغري طريقة النفاذ

جتاه الأطراف الثالثة

46- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يكون م�ضتمرا ب�رصف 

النظر عن تغيري الطريقة التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة، �رصيطة األ تكون هناك اأي فرتة 

يكون فيها احلق ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

انقطاع النفاذ جتاه الأطراف الثالثة اأو انق�ضاء �ضالحية الت�ضجيل امل�ضبق

اإذا ُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ووجدت  اأنه  اأن ين�ض القانون على  47- ينبغي 

النفاذ جتاه  اإن�ضاء  اإعادة  الثالثة، جاز  الأطراف  فيها جتاه  نافذا  ال�ضماين  يكون احلق  لحقا فرتة ل 

اإن�ضائه.  اإعادة  وقت  من  الثالثة  الأطراف  النفاذ جتاه  �رصيان  يبداأ  احلالة  تلك  ويف  الثالثة.  الأطراف 

ال�ضجل(  ب�ضاأن نظام  الرابع  )الف�ضل  التو�ضية 69  املن�ضو�ض عليه يف  النحو  انق�ضت على  اإذا  وباملثل، 

�ضالحية ت�ضجيل اأُجري قبل اإن�ضاء احلق ال�ضماين على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 67، جاز اإعادة 

اإن�ضاء ذلك الت�ضجيل. ويف تلك احلالة يبداأ �رصيان الت�ضجيل من الوقت الذي يُ�ضجل فيه الإ�ضعار اجلديد 

ب�ضاأن احلق ال�ضماين.

باء-  تو�صيات تخ�ض موجودات معّينة

نفاذ احلق ال�ضماين يف حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول اأو اأي 

موجود غري ملمو�ض اآخر جتاه الأطراف الثالثة

اأو  للتداول  قابل  اأو �ضك  م�ضتحق  ال�ضماين يف  كان احلق  اإذا  اأنه  القانون على  ين�ض  اأن  48- ينبغي 

اأي موجود غري ملمو�ض اآخر م�ضمول بهذا القانون نافذا جتاه الأطراف الثالثة، فاإن ذلك النفاذ جتاه 

الأطراف الثالثة ميتد اإىل اأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن �ضداد امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول 

اأو املوجود غري امللمو�ض الآخر اأو الوفاء به على نحو اآخر، دون اأن يتخذ املانح اأو الدائن امل�ضمون اإجراء 

الثالثة ميتد  الأطراف  نفاذه جتاه  فاإن  م�ضتقال  تعّهدا  امللكية  اأو حق  ال�ضخ�ضي  احلق  كان  واإذا  اآخر. 

تلقائيا اإىل احلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعهد امل�ضتقل )ولكن، وفق ما تن�ض عليه الفقرة 

الفرعية )ب( من التو�ضية 25 يف الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين، ل ميتد احلق ال�ضماين 

اإىل احلق يف ال�ضحب مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل(. ول مت�ض هذه التو�ضية بحق يف ممتلكات غري منقولة 

يكون، مبوجب قانون اآخر، قابال للنقل على نحو منف�ضل عن م�ضتحق اأو �ضك قابل للتداول اأو موجود 

غري ملمو�ض اآخر قد ي�ضمنه.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة

49- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف 

يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة الت�ضجيل على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 32 

اأو بوا�ضطة ح�ضول الدائن امل�ضمون على ال�ضيطرة فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ضاب 

امل�رصيف.

 نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل 

جتاه الأطراف الثالثة

50- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 48، ل يجوز جعل احلق ال�ضماين 

يف احلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل بوا�ضطة 

ح�ضول الدائن امل�ضمون على ال�ضيطرة فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعّهد 

امل�ضتقل.

نفاذ احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول اأو يف موجودات ملمو�ضة م�ضمولة مب�ضتند قابل للتداول 

جتاه الأطراف الثالثة

51- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول، يجوز جعله نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة بوا�ضطة الت�ضجيل على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 32 اأو بحيازة الدائن امل�ضمون 

هذا امل�ضتند.

نافذا جتاه  للتداول  قابل  م�ضتند  يف  ال�ضماين  احلق  كان  اإذا  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  52- ينبغي 

الأطراف الثالثة فاإن احلق ال�ضماين املقابل لـه يف املوجودات امل�ضمولة بهذا امل�ضتند يكون نافذا اأي�ضا 

جتاه الأطراف الثالثة. ويف الفرتة التي ي�ضمل فيها م�ضتند قابل للتداول موجودات، يجوز جعل احلق 

ال�ضماين يف هذه املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ضتند.

53- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول الذي ُجعل نافذا جتاه 

زمنية  [ملدة  الثالثة  الأطراف  نافذا جتاه  يظل  امل�ضتند  هذا  امل�ضمون  الدائن  بحيازة  الثالثة  الأطراف 

ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد اأن يتم التنازل عن ذلك امل�ضتند ل�ضالح املانح اأو �ضخ�ض اآخر 

اأو  نقل  و�ضيلة  اأو حتميلها على  ا�ضتبدالها  اأو  للتداول  القابل  بامل�ضتند  امل�ضمولة  املوجودات  بيع  لغر�ض 

اإنزالها منها اأو الت�رصف فيها بطريقة اأخرى يف نهاية املطاف.

رابعا-  نظام ال�صجل

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنظام ال�ضجل هو اإن�ضاء �ضجل عام للحقوق ال�ضمانية وتنظيم ت�ضغيله. 

والغر�ض من نظام ال�ضجل هو توفري ما يلي:

ن من جعل احلق ال�ضماين احلا�رص اأو الآجل يف اأي من موجودات املانح احلا�رصة  )اأ( طريقة متكنِّ

اأو الآجلة نافذا جتاه الأطراف الثالثة؛

ب�ضاأن احلق  اإ�ضعار  ت�ضجيل  وقت  اإىل  ت�ضتند  الأولوية  ب�ضاأن  لقواعد  ناجعة  نقطة مرجعية  )ب(  

ال�ضماين؛
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)ج( م�ضدر معلومات مو�ضوعي لالأطراف الثالثة التي تتعامل مع موجودات املانح )منهم مثال 

الدائنون امل�ضمونون وامل�ضرتون املحتملون والدائنون بحكم الق�ضاء وممثل اإع�ضار املانح( ب�ضاأن ما اإذا كان 

يجوز رهن املوجودات بوا�ضطة حّق �ضماين.

عمليتي  ب�ضاطة  يكفل  نحو  على  م�ضّمما  ال�ضجل  نظام  يكون  اأن  ينبغي  الغر�ض،  هذا  ولتحقيق 

الت�ضجيل والبحث وجناعتهما من حيث الوقت والتكلفة و�ضهولة ا�ضتعمالهما وتي�رّص و�ضول النا�ض اإليهما.

الإطار الت�ضغيلي لعمليتي الت�ضجيل والبحث

54- ينبغي اأن يكفل القانون ما يلي:

م  )اأ( اأن تتاح على نطاق وا�ضع اأدلة لإجراءات الت�ضجيل والبحث تت�ضم بالو�ضوح والإيجاز واأن تعمَّ

معلومات عن وجود هذا ال�ضجل وعن دوره تعميما وا�ضعا؛

)ب(  اأن يتم الت�ضجيل بت�ضجيل اإ�ضعار يت�ضّمن املعلومات املن�ضو�ض عليها يف التو�ضية 57، ولي�ض 

با�ضرتاط تقدمي الن�ضخة الأ�ضلية اأو �ضورة من التفاق ال�ضماين اأو من م�ضتند اآخر؛

)ج( اأن يقبل ال�ضجل اأي اإ�ضعار يقّدم بو�ضيلة ات�ضال ماأذون بها )ورقية اأو اإلكرتونية مثال( ما مل 

يكن الإ�ضعار:

'1' غري م�ضحوب بالر�ضوم املطلوبة؛ اأو

دا لهوية املانح يكفي للتمكني من الفهر�ضة؛ اأو '2' ل يوفر حمدنِّ

'3' ل يوفر بع�ض املعلومات املتعلقة باأي من البنود الأخرى الالزمة مبقت�ضى  الفقرة 57؛

)د( األ ي�ضرتط امل�ضّجل التحّقق من هوية �ضاحب الت�ضجيل اأو من وجود اإذن بت�ضجيل الإ�ضعار اأو 

اأن يجري املزيد من الفح�ض ملحتويات الإ�ضعار؛

ال�ضمانية  باحلقوق  الإ�ضعارات  جميع  على  ويحتوي  مركزيا  ال�ضجل  يف  القيد  يكون  )هـ( اأن 

امل�ضّجلة مبوجب هذا القانون؛

)و( اأن تكون املعلومات املدّونة يف ال�ضجل متاحة للجمهور؛

)ز( اأن يت�ضّنى البحث يف ال�ضجل دون اأن يحتاج الباحث اإىل تربير اأ�ضباب البحث؛

د هوية املانح؛ )ح( اأن تكون الإ�ضعارات مفهر�ضة ويكون با�ضتطاعة الباحثني ا�ضرتجاعها وفقا ملحدنِّ

لل�ضماح  الالزم  عن  يزيد  ل  وجدت، مببلغ  اإن  البحث  ور�ضوم  الت�ضجيل،  ر�ضوم  د  )ط( اأن حتدَّ

با�ضرتداد التكلفة؛

)ي( اأن يكون نظام الت�ضجيل اإلكرتونيا، اإن اأمكن ذلك. وعلى وجه اخل�ضو�ض:

ن الإ�ضعارات يف �ضكل اإلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�ضوبية؛ '1' اأن تُخزَّ

ال�ضجل  قيود  اإىل  الفوري  الو�ضول  اإمكانية  والباحثني  الت�ضجيل  لأ�ضحاب  تُتاح   '2' اأن 

بو�ضائل اإلكرتونية اأو و�ضائل مماثلة، من بينها الإنرتنت وتبادل البيانات اإلكرتونيا؛

 '3' اأن يكون النظام ُمربجما بحيث يقلنِّل ما اأمكن من احتمال اإدخال معلومات ناق�ضة اأو 

ل �ضلة لها باملو�ضوع؛
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ل ما  ـل ا�ضرتجاع املعلومات ب�رصعة وبالكامل ويقلنِـّ  '4' اأن يكون النظام ُمربجما بحيث ي�ضهنِّ

اأمكن من العواقب العملية املرتتبة على حدوث خطاأ ب�رصي؛

اإىل  الو�ضول  من طرائق  طائفة  بني  من  الختيار  الت�ضجيل  اأ�ضحاب  با�ضتطاعة  يكون  )ك( اأن 

ال�ضجل ونقاط الو�ضول اإليه؛

فه لغر�ض ال�ضيانة املقّررة، واأن  )ل( اأن يعمل ال�ضجل دون توقرُّف، اإذا كان اإلكرتونيا، با�ضتثناء توقرُّ

يعمل، اإذا مل يكن اإلكرتونيا، يف مواعيد خدمة منتظمة وثابتة ومّتفقة مع احتياجات م�ضتعمليه املحتملني.

اأمن ال�ِضجل و�ضالمته

55- من اأجل �ضمان اأمن ال�ضجل و�ضالمته، ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن تتوّفر يف اإطاره الت�ضغيلي 

والقانوين اخل�ضائ�ض التالية:

)اأ( على الرغم من جواز اإ�ضناد مهمة الت�ضغيل اليومي لل�ضجل اإىل هيئة تابعة للقطاع اخلا�ض، 

حتتفظ الدولة مب�ضوؤولية �ضمان ت�ضغيله وفقا لالإطار القانوين الذي يحكمه؛

 )30(
)ب(  اأن تكون بيانات هوية �ضاحب الت�ضجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف ال�ضجل؛

)ج( اأن يكون �ضاحب الت�ضجيل ملزما باإر�ضال ن�ضخة من الإ�ضعار اإىل املانح امل�ضمى يف الإ�ضعار. 

اأي  واإىل  رمزية  عقوبات  اإىل  اإل  اللتزام  بهذا  الوفاء  عن  امل�ضمون  الدائن  تخلف  يوؤدي  اأن  يجوز  ول 

تعوي�ضات عن اأ�رصار ناجتة من هذا التخلف ميكن اإثباتها؛

)د( اأن يكون ال�ضجل ملزما باأن ير�ضل فورا ن�ضخة من اأي تعديالت تُدخل على اإ�ضعار م�ضجل اإىل 

ال�ضخ�ض املحّدد يف الإ�ضعار على اأنه الدائن امل�ضمون؛

)هـ( اأن يكون با�ضتطاعة �ضاحب الت�ضجيل احل�ضول على اإثبات للت�ضجيل حاملا تُقيَّد معلومات 

الت�ضجيل يف حافظة ال�ضجل؛

اإمكانية  وتت�ضنى  ال�ضجل  قيود  املوجودة يف  املعلومات  متعّددة من جميع  بن�ضخ  يُحتفظ  )و( اأن 

اإعادة تكوين جميع قيود ال�ضجل يف حالة ال�ضياع اأو ال�رصر.

امل�ضوؤولية عن ال�ضياع اأو ال�رصر

اإدارة  الناجم عن خطاأ يف  ال�رصر  اأو  ال�ضياع  امل�ضوؤولية عن  تعيني  القانون على  ين�ّض  اأن  56- ينبغي 

نظام الت�ضجيل والبحث اأو يف ت�ضغيله. واإذا كان النظام م�ضّمما بحيث ي�ضمح مل�ضتعملي ال�ضجل بالت�ضجيل 

والبحث مبا�رصة دون تدخل موظفي ال�ِضجل فينبغي اأن تقت�رص م�ضوؤولية ال�ضجّل عن ال�ضياع اأو ال�رصر 

على الأعطال التي تُ�ضيب النظام.

ما ينبغي اأن يت�ضّمنه الإ�ضعار

57- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه ل يلزم اأن يت�ضّمن الإ�ضعار �ضوى املعلومات التالية:

وهوية   ،60-58 من  التو�ضيات  يف  عليه  املن�ضو�ض  باملعيار  يفي  الذي  املانح،  هوية  د  )اأ( حمدنِّ

الدائن امل�ضمون اأو ممثله، وعنوان كّل منهما؛

 فيما يتعلق بالتحّقق من هوية �ضاحب الت�ضجيل، انظر الفقرة الفرعية )د( من التو�ضية 54.
 )30(
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)ب( و�ضف للموجودات امل�ضمولة بالإ�ضعار، يفي باملعيار املن�ضو�ض عليه يف  التو�ضية 63؛

)ج( مدة نفاذ الت�ضجيل وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضية 69؛

)د( بيان احلد الأق�ضى للمبلغ النقدي الذي يجوز ب�ضاأنه اإنفاذ احلق ال�ضماين، اإذا راأت الدولة 

اأّن بيانه يف الإ�ضعار مفيد لتي�ضري الإقرا�ض التبعي.

د هوية املانح كفاية حمدنِّ

د ال�ضحيح لهوية  58- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن ت�ضجيل الإ�ضعار ل يكون نافذا ما مل يت�ضّمن املحدنِّ

املانح اأو، يف حال عدم �ضحة البيان، ما مل يكن بالو�ضع ا�ضرتجاع الإ�ضعار باإجراء بحث يف قيود ال�ضجل 

د ال�ضحيح لهوية املانح. با�ضتخدام املحدنِّ

د هويته، لأغرا�ض  59- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأّنه، عندما يكون املانح �ضخ�ضا طبيعيا، يكون حمدنِّ

الت�ضجيل الفّعال، هو ا�ضمه كما يظهر يف م�ضتند ر�ضمي معنّي. وعند القت�ضاء، ينبغي ا�ضرتاط توفري 

معلومات اإ�ضافية، كتاريخ امليالد اأو رقم بطاقة الهوية، من اأجل الدقة يف حتديد هوية املانح.

د هويته، لأغرا�ض  60- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، عندما يكون املانح �ضخ�ضا اعتباريا، يكون حمدنِّ

الت�ضجيل الفّعال، هو ال�ضم الذي يظهر يف امل�ضتند الذي تاأ�ض�ض مبقت�ضاه.

د هوية املانح على نفاذ الت�ضجيل اأثر تغيري حمدنِّ

د هوية املانح بعد ت�ضجيل الإ�ضعار، ونتيجة لذلك  61- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا تغرّي حمدنِّ

د هويته املبنّي يف الإ�ضعار غري م�ضتوف للمعيار املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيات  58-60، جاز  اأ�ضبح حمدنِّ

د الهوية اجلديد امتثال لذلك املعيار. واإذا مل يقم  للدائن امل�ضمون اأن يعّدل الإ�ضعار امل�ضّجل لكي يبنّي حمدنِّ

الدائن امل�ضمون بت�ضجيل التعديل يف غ�ضون [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد التغيري، 

كان احلق ال�ضماين فاقد النفاذ جتاه:

)اأ( اأي حق �ضماين مناف�ض �ُضّجل ب�ضاأنه اإ�ضعار اأو ُجعل ب�ضكل اآخر نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

د هوية املانح ولكن قبل ت�ضجيل ذلك التعديل؛ بعد تغيري حمدنِّ

با�ضتخدامه، بعد  ي�ضت�ضدر ترخي�ضا  اأو  ي�ضتاأجره  اأو  اأي �ضخ�ض ي�ضرتي املوجود امل�ضمون  )ب(  

د هوية املانح ولكن قبل ت�ضجيل ذلك التعديل. تغيري حمدنِّ

اأثر نقل املوجود املرهون على نفاذ الت�ضجيل

62- ينبغي اأن يعالج القانون اأثر نقل موجود مرهون على نفاذ الت�ضجيل.

كفاية و�ضف املوجودات امل�ضمولة باإ�ضعار

63- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأّي و�ضف للموجودات املرهونة يف الإ�ضعار ي�ضتويف �رصوط الفقرة 

الفرعية )د( من التو�ضية 14 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين( يكون و�ضفا كافيا.
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عواقب عدم �ضحة البيان اأو عدم كفاية الو�ضف

د لهوية الدائن  64- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأي بيان غري �ضحيح ُمقّدم من �ضاحب ت�ضجيل املحدنِّ

امل�ضمون اأو ممثله اأو عنوانهما واأي و�ضف ملوجودات مرهونة ل ي�ضتويف �رصوط التو�ضية 63 ل يجعل 

الإ�ضعار امل�ضّجل فاقد النفاذ اإل اإذا اأدى اإىل ت�ضليل اأي باحث معقول ت�ضليال خطريا.

65- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأي و�ضف ملوجودات مرهونة معّينة ل ي�ضتويف �رصوط التو�ضية 63 

ل يجعل الإ�ضعار امل�ضّجل فاقد النفاذ فيما يتعلق مبوجودات اأخرى مو�ضوفة و�ضفا كافيا.

66-  ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأّي بيان غري �ضحيح يف الإ�ضعار ب�ضاأن مدة نفاذ الت�ضجيل واملبلغ 

الأق�ضى امل�ضمون، اإن ُوجد، ل يجعل الإ�ضعار امل�ضّجل فاقد النفاذ. وينبغي حماية الأطراف الثالثة التي 

ا�ضتندت اإىل مثل هذه البيانات غري ال�ضحيحة.

الوقت الذي يجوز فيه ت�ضجيل الإ�ضعار

67- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّنه يجوز ت�ضجيل اإ�ضعار ب�ضاأن حق �ضماين قبل اأو بعد:

)اأ( اإن�ضاء احلق ال�ضماين؛ اأو

)ب(  اإبرام التفاق ال�ضماين.

 يكفي اإ�ضعار واحد ب�ضاأن حقوق �ضمانية متعددة نا�ضئة من اتفاقات متعددة 

بني الأطراف ذاتها

68- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأّن ت�ضجيل اإ�ضعار واحد يكفي لتحقيق نفاذ واحد اأو اأكرث من احلقوق 

ال�ضمانية النا�ضئة عن اأكرث من اتفاق �ضماين واحد بني الأطراف ذاتها جتاه الأطراف الثالثة، �ضواء كانت 

احلقوق ال�ضمانية موجودة وقَت الت�ضجيل اأو اأن�ضئت بعده، و�ضواء ن�ضاأت عن واحد اأو اأكرث من التفاقات 

ال�ضمانية بني الأطراف ذاتها.

مدة نفاذ ت�ضجيل الإ�ضعار ومتديدها

اأو ي�ضمح ل�ضاحب الت�ضجيل باأن يحّدد تلك  اأن يحّدد القانون مدة نفاذ ت�ضجيل الإ�ضعار،  69- ينبغي 

املّدة يف الإ�ضعار وقت الت�ضجيل واأن ميّددها يف اأي وقت قبل انق�ضائها. ويف اأي احلالتني، ينبغي اأن يحق 

للدائن امل�ضمون اأن ميّدد مدة نفاذ الت�ضجيل بتقدمي اإ�ضعار بالتعديل اإىل ال�ضجل يف اأي وقت قبل انق�ضاء 

نفاذ الإ�ضعار. واإذا حّدد القانون مدة نفاذ الت�ضجيل فينبغي اأن تكون مدة التمديد الناجتة من ت�ضجيل 

الإ�ضعار بالتعديل مدة اإ�ضافية ت�ضاوي املدة الأولية. واإذا �ضمح القانون ل�ضاحب الت�ضجيل بتحديد مدة 

نفاذ الت�ضجيل فينبغي اأن تكون مدة التمديد هي املدة املحددة يف الإ�ضعار بالتعديل.



دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة  480

وقت نفاذ ت�ضجيل الإ�ضعار اأو التعديل

ن  تُدوَّ عندما  نافذا  ي�ضبح  التعديل  اأو  الإ�ضعار  ت�ضجيل  اأّن  على  القانون  ين�ّض  اأن  70- ينبغي 

للباحثني يف  متاحة  تكون  بحيث  ال�ضجل  قيود  التعديل يف  اأو  الإ�ضعار  يت�ضّمنها  التي  املعلومات 

حافظة ال�ضجل.

الإذن بالت�ضجيل

71- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن ت�ضجيل الإ�ضعار ل يكون نافذا ما مل ياأذن به املانح كتابة. وميكن 

اإذن بالت�ضجيل. ول  اأو بعده. ويكون اتفاق ال�ضمان املكتوب كافيا لت�ضكيل  اإعطاء الإذن قبل الت�ضجيل 

يتوّقف نفاذ الت�ضجيل على هوية �ضاحب الت�ضجيل.

اإلغاء الإ�ضعار اأو تعديله

اأو انق�ضى احلق ال�ضماين  اأبرم اتفاق �ضماين،  اإذا مل يكن قد  اأّنه،  اأن ين�ض القانون على  72- ينبغي 

بال�ضداد الكامل اأو بطريقة اأخرى، اأو كان الإ�ضعار امل�ضّجل غري ماأذون به من املانح:

)اأ( وجب على الدائن امل�ضمون اأن يقّدم اإىل ال�ضجل اإ�ضعارا بالإلغاء اأو التعديل، ح�ضب القت�ضاء، 

ب�ضاأن الإ�ضعار امل�ضجل ذي ال�ضلة، يف موعد ل يتجاوز [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد 

تلقي الدائن امل�ضمون طلبا كتابيا من املانح؛

)ب(  حقَّ للمانح اأن ي�ضعى اإىل اإلغاء الإ�ضعار اأو تعديله تعديال مالئما باإجراء ق�ضائي اأو اإداري 

م�ضتعجل؛

)ج( حقَّ للمانح اأن ي�ضعى اإىل اإلغاء الإ�ضعار اأو تعديله تعديال مالئما، وفقا ملا تن�ض عليه الفقرة 

اآليات  �رصيطة وجود  )اأ(،  الفرعية  الفقرة  عليها يف  املن�ضو�ض  املدة  انق�ضاء  قبل  الفرعية )ب(، حتى 

منا�ضبة حلماية الدائن امل�ضمون.

73- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّنه يحّق للدائن امل�ضمون اأن يقّدم اإىل ال�ضجل، يف اأي وقت، اإ�ضعارا 

بالإلغاء اأو التعديل، ح�ضب القت�ضاء، ب�ضاأن الإ�ضعار امل�ضّجل ذي ال�ضلة.

النحو  انق�ضى على  قد  امل�ضجل  الإ�ضعار  يكون  اأن  بعد  ينبغي،  اأنه  القانون على  ين�ض  اأن  74- ينبغي 

اأو 73، اأن تزال  اأُلغي على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 72  اأو  املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 69 

على الفور من قيود ال�ضجل التي يتاح للجمهور الو�ضول اإليها كل املعلومات الواردة يف الإ�ضعار. ولكن 

ينبغي الإبقاء يف املحفوظات على املعلومات الواردة يف الإ�ضعار املنق�ضي اأو امللغى اأو املعدل وعلى واقعة 

النق�ضاء اأو الإلغاء اأو التعديل، كي يت�ضنى ا�ضرتجاعها اإذا اقت�ضى الأمر ذلك.

75- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأّنه، اإذا اأُحيل اللتزام امل�ضمون، جاز تعديل الإ�ضعار بحيث يبنّي ا�ضم 

الدائن امل�ضمون اجلديد. ومع ذلك، يظّل الإ�ضعار غري املعّدل على هذا النحو �ضاري املفعول.
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خام�صا-  اأولوية احلق ال�صماين

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة باأولوية احلق ال�ضماين هو:

اأولوية احلق ال�ضماين، مقارنة بحقوق املطالبني املناف�ضني،  اأجل حتديد  )اأ( توفري قواعد من 

بطريقة فّعالة ومن�ضفة وقابلة للتنبوؤ؛

)ب(  تي�ضري املعامالت التي ميكن للمانح اأن ين�ضئ بها اأكرث من حق �ضماين واحد يف املوجود ذاته، 

ومتكينه بذلك من ا�ضتخدام كامل قيمة موجوداته من اأجل احل�ضول على الئتمان.

األف-  تو�صيات عامة

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املمنوحة من نف�ض املانح يف نف�ض املوجودات املرهونة

د الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�ضة املمنوحة من نف�ض  76- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن حُتدَّ

املانح يف نف�ض املوجودات املرهونة، وفقا ملا يلي:

)اأ( بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�ضجيل اإ�ضعار، حتدد الأولوية 

برتتيب الت�ضجيل، دون اعتبار لرتتيب اإن�ضاء احلقوق ال�ضمانية؛

)ب(  بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى غري الت�ضجيل، 

حتدد الأولوية برتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛

)ج( بني احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�ضجيل واحلق ال�ضماين الذي 

ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى غري الت�ضجيل، حتدد الأولوية )دون اعتبار للوقت الذي 

حدث فيه الإن�ضاء( برتتيب الت�ضجيل اأو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، اأيهما حدث اأول.

تخ�ضع هذه التو�ضية للقواعد املن�ضو�ض عليها يف التو�ضيات 77 و78 و87-109، ف�ضال عن التو�ضيات 

178-185 )الف�ضل التا�ضع ب�ضاأن متويل الحتياز، اخليار األف: النهج الوحدوي(.

�ض اأو املوؤ�رص ب�ضاأنه على �ضهادة ملكية ل متخ�ضّ اأولوية احلق ال�ضماين امل�ضّجل يف �ضجنِّ

77- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلّق ال�ضماين يف موجود ما، الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف 

�ض اأو بالتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة ملكية، وفق ما تن�ض عليه  الثالثة بوا�ضطة الت�ضجيل يف �ضجل متخ�ضّ

التو�ضية 38 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(، تكون له الأولوية على 

ما يلي:

اأو  اإ�ضعار يف �ِضجّل احلقوق ال�ضمانية العام  ل ب�ضاأنه  )اأ( اأي حق �ضماين يف نف�ض املوجود �ُضجنِّ

�ض اأو التاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة  ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غري الت�ضجيل يف �ضجّل متخ�ضّ

ملكية، ب�رصف النظر عن الرتتيب؛

�ض اأو اأُ�رصنِّ ب�ضاأنه على �ضهادة  ل لحقا يف ال�ضجل املتخ�ضّ )ب(  اأي حق �ضماين يف نف�ض املوجود �ُضجنِّ

ملكية.
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�ض با�ضتخدامه وكان احلق  ر اأو ُرخنِّ جنِّ
78- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا نُقل موجود مرهون اأو اأُ

اأو الرتخي�ض، نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة  اأو التاأجري  ال�ضماين يف ذلك املوجود، وقَت النقل 

يف  عليه  املن�ضو�ض  النحو  على  ملكية،  �ضهادة  على  ب�ضاأنه  بالتاأ�ضري  اأو  �ض  متخ�ضّ �ضجل  يف  الت�ضجيل 

اأو  اإليه  املنقول  فاإن  الثالثة(،  الأطراف  ال�ضماين جتاه  نفاذ احلق  ب�ضاأن  الثالث  )الف�ضل   38 التو�ضية 

�ض له ياأخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين با�ضتثناء ما هو من�ضو�ض عليه يف التو�ضيات  امل�ضتاأجر اأو املرخَّ

80-82. بيد اأنه اإذا مل يكن احلق ال�ضماين قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة الت�ضجيل يف 

�ض له ياأخذ  �ض اأو بالتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة ملكية فاإن املنقول اإليه اأو امل�ضتاأجر اأو املرخَّ �ضجل متخ�ضّ

حقوقه خالية من احلق ال�ضماين.

اأولوية حقوق املنقول اإليهم يف املوجود املرهون وم�ضتاأجريه واملرّخ�ض لهم با�ضتخدامه

�ض با�ضتخدامه وكان احلق  ر اأو ُرخنِّ جنِّ
79- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأنه اإذا نُقل موجود مرهون اأو اأُ

ال�ضماين يف ذلك املوجود نافذا جتاه الأطراف الثالثة وقَت النقل اأو التاأجري اأو الرتخي�ض، فاإن املنقول 

�ض له ياأخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين، با�ضتثناء ما هو من�ضو�ض عليه يف  اإليه اأو امل�ضتاأجر اأو املرخَّ

التو�ضيات 78 و82-80.

80- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

اأو يت�رّصف فيها على  )اأ( ل ي�ضتمر احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي يبيعها املانح 

نحو اآخر، اإذا اأذن الدائن امل�ضمون ببيع تلك املوجودات اأو الت�رّصف فيها ب�ضكل اآخر خالية من احلق 

ال�ضماين؛

)ب(  ل تتاأثر باحلق ال�ضماين حقوق م�ضتاأجر املوجودات املرهونة اأو املرخ�ض لـه با�ضتخدامها اإذا 

اأذن الدائن امل�ضمون للمانح بتاأجري املوجودات اأو الرتخي�ض با�ضتخدامها دون اأن تتاأثر باحلق ال�ضماين.

81- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن:

)اأ( م�ضرتي املوجودات امللمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة للتداول اأو امل�ضتندات القابلة للتداول( يف 

�ضياق العمل املعتاد للبائع ياأخذ ما ا�ضرتاه خال�ضا من احلق ال�ضماين، �رصيطة األ يكون امل�ضرتي على علم، 

وقَت البيع، باأّن هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى التفاق ال�ضماين؛

القابلة  امل�ضتندات  اأو  للتداول  القابلة  ال�ضكوك  امللمو�ضة )غري  املوجودات  م�ضتاأجر  )ب(  حقوق 

للتداول( امل�ضتاأَجرة يف �ضياق العمل املعتاد للموؤجر ل تتاأثر باأي حق �ضماين يف تلك املوجودات، �رصيطة 

األ يكون امل�ضتاأجر على علم، وقَت اإبرام عقد الإيجار، باأن هذا الإيجار ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون 

مبقت�ضى التفاق ال�ضماين؛

)ج( حقوق من يقبل ترخي�ضا غري ح�رصي يف موجودات غري ملمو�ضة جرى الرتخي�ض بها يف 

�ض  �ضياق العمل املعتاد ملانح الرتخي�ض ل تتاأثر باأي حق �ضماين يف هذه املوجودات، �رصيطة األ يكون املرخَّ

لـه على علم، وقَت اإبرام اتفاق الرتخي�ض، باأن هذا الرتخي�ض ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى 

التفاق ال�ضماين.

82- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأّنه عندما يح�ضل منقول اإليه على حق يف موجودات مرهونة خالية 

من حق �ضماين، فاإّن اأي �ضخ�ض يح�ضل لحقا من املنقول اإليه على حق يف تلك املوجودات ياأخذ حقه 

اأي�ضا خاليا من احلق ال�ضماين. واإذا مل تتاأثر حقوق امل�ضتاأجر اأو املرخ�ض لـه باحلق ال�ضماين، ل تتاأثر 

اأي�ضا حقوق امل�ضتاأجر من الباطن اأو املرخ�ض لـه من الباطن بذلك احلق ال�ضماين.
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اأولوية املطالبات ذات الأف�ضلية

83- ينبغي اأن يحّد القانون، من حيث النوع واملقدار، من املطالبات ذات الأف�ضلية التي تن�ضاأ باإعمال 

اأولوية على احلقوق ال�ضمانية، واإذا وجدت هذه املطالبات ذات الأف�ضلية فينبغي  القانون وتكون لها 

و�ضفها يف القانون بطريقة وا�ضحة وحمّددة.

اأولوية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء

84- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن للحق ال�ضمانـي الأولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون، ما مل يكن 

الدائن غري امل�ضمون قد ح�ضل، مبقت�ضى قانون اآخر، على حكم اأو اأمر ق�ضائي موؤقت �ضد املانح واتخذ 

اخلطوات الالزمة للح�ضول على حقوق يف املوجودات املرهونة متذرعا بذلك احلكم اأو الأمر الق�ضائي 

املوؤقت قبل اأن يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة. وتن�ضحب اأولوية احلق ال�ضماين على 

الئتمان الذي يقدمه الدائن امل�ضمون:

)اأ( قبل انق�ضاء [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد اأن يكون الدائن غري امل�ضمون 

قد اأ�ضعر الدائَن امل�ضموَن باأنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�ضول على حقوق يف املوجود املرهون؛ اأو

)ب(  عمال بالتزام غري قابل لالإلغاء )مببلغ حمّدد اأو مبلغ يحّدد عمال ب�ضيغة حمّددة( من الدائن 

امل�ضمون باأن يقدم الئتمان، اإذا ُعقد هذا اللتزام قبل اأن يكون الدائن غري امل�ضمون قد اأ�ضعر الدائن 

امل�ضمون باأنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�ضول على حقوق يف املوجود املرهون.

تخ�ضع هذه التو�ضية لال�ضتثناء الوارد يف التو�ضية 183 )الف�ضل التا�ضع ب�ضاأن متويل الحتياز، اخليار 

األف: النهج الوحدوي(.

مون خدمات تتعلق مبوجود مرهون اأولوية حقوق الأ�ضخا�ض الذين يقدنِّ

85- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان قانون اآخر يعطي الدائن الذي قدم خدمات تتعلق مبوجود 

م�ضمون )باإ�ضالحه اأو تخزينه اأو نقله مثال( حقوقا معادلة للحقوق ال�ضمانية، فاإّن تلك احلقوق تقت�رص 

على املوجودات التي يف حوزة ذلك الدائن، يف حدود القيمة املعقولة للخدمات املقّدمة، وتكون لتلك 

احلقوق اأولوية على احلقوق ال�ضمانية القائمة من قبل يف املوجود وُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة 

ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه  الثالث  اأو 34 )الف�ضل  التو�ضية 32  اإليها يف  امل�ضار  باإحدى الطرائق 

الأطراف الثالثة(.

اأولوية حق املوّرد يف ال�ضرتداد

86- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان قانون اآخر ين�ض على اأن ملوّرد املوجودات امللمو�ضة حق 

ا�ضرتدادها، يكون هذا احلق يف ال�ضرتداد اأدنى مرتبًة من احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة قبل اأن ميار�ض املورنِّد حقه.

اأولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة

اأو  امل�ضرتين  اأحد  حق  )مثل  اآخر  حق  اأي  اأو  ال�ضماين  احلق  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  87- ينبغي 

امل�ضتاأجرين( يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة الذي يُن�ضاأ ويُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى 
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قانون املمتلكات غري املنقولة، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيتني 21 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء 

احلق ال�ضماين( و43 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة( تكون له الأولوية 

على اأي حق �ضماين يف تلك امللحقات يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�ضار اإليها يف 

التو�ضية 32 اأو 34 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(.

88- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة التي تكون ملحقة مبمتلكات 

غري منقولة وقت جعل هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة، اأو التي ت�ضبح بعد ذلك ملحقة مبمتلكات 

غري منقولة، اإذا ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�ضجيل يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة، على النحو 

املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 43 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(، كان 

لـه الأولوية على اأي حق �ضماين اأو اأي حق اآخر )مثل حق اأحد امل�ضرتين اأو امل�ضتاأجرين( يف املمتلكات غري 

املنقولة ذات ال�ضلة يُ�ضّجل لحقا يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة.

اأولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املوجودات املنقولة

89- احلق ال�ضماين اأو اأي حق اآخر )كحق امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر( يف ملحقات مبوجودات منقولة اإذا ُجعل 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�ضجيل يف �ضجل متخ�ض�ض اأو بالتاأ�ضري ب�ضاأنه على �ضهادة ملكية مبقت�ضى 

التو�ضية 42 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(، كانت له اأولوية على اأي 

حق �ضماين اأو اأي حق اآخر يف املوجودات املنقولة ذات ال�ضلة يُ�ضّجل لحقا يف ال�ضجل املتخ�ض�ض اأو 

يوؤ�رص ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية.

اأولوية احلق ال�ضماين يف كتلة اأو منتج

90- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا ظل حقان �ضمانيان اثنان اأو اأكرث يف نف�ض املوجودات امللمو�ضة 

قائمني يف كتلة اأو منتج، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 22 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق 

ال�ضماين(، فاإن تلك احلقوق ال�ضمانية حتتفظ بنف�ض ما كان للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات من اأولوية 

فيما بينها مبا�رصة قبل اأن ت�ضبح املوجودات امللمو�ضة جزءا من كتلة الب�ضاعة اأو املنتج.

91- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا ظلّت اأي حقوق �ضمانية يف موجودات ملمو�ضة منف�ضلة قائمة 

يف نف�ض الكتلة اأو املنتج وكان كل واحد من تلك احلقوق ال�ضمانية نافذا جتاه الأطراف الثالثة، كان من 

حق الدائنني امل�ضمونني اأن ينالوا ح�ضة من القيمة الإجمالية الق�ضوى حلقوقهم ال�ضمانية يف الكتلة اأو 

املنتج وفقا لن�ضبة قيمة احلق ال�ضماين لكل منهم. ولأغرا�ض هذه ال�ضيغة، تكون القيمة الق�ضوى للحق 

ال�ضماين هي الأقل من بني القيمة املن�ضو�ض عليها يف التو�ضية 22 )الف�ضل الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق 

ال�ضماين( ومبلغ اللتزام امل�ضمون.

92- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الحتيازي يف موجودات ملمو�ضة منف�ضلة الذي 

يظل قائما يف الكتلة اأو املنتج ويكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة تكون لـه الأولوية على اأي حق �ضماين 

منحه نف�ض املانح يف الكتلة اأو املنتج.
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عدم العتداد بالعلم بوجود حق �ضماين

يوؤثر يف  ل  �ضماين،  بوجود حق  املناف�ضني  املطالبني  اأحد  علم  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  93- ينبغي 

)31(
الأولــوية.

اإنزال مرتبة احلق

94- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجوز لأي مطالب مناف�ض يتمتع بحق الأولوية اأن يُنـزل مرتبة 

اأو  احلا�رص  يف  اآخر  مناف�ض  مطالب  اأي  ل�ضالح  بالتفاق،  اأو  انفرادي  بقرار  وقت،  اأي  يف  اأولويته 

امل�ضتقبل.

اأثر ا�ضتمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على الأولوية

بتغرّي  تتاأّثر  ل   ،76 التو�ضية  لأغرا�ض  ال�ضماين،  احلق  اأولوية  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  95- ينبغي 

الطريقة التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة، �رصيطة األ تكون هناك اأي فرتة يكون فيها احلق 

ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

اأو ُجعل نافذا  باإ�ضعار م�ضّجل  اإذا كان احلق ال�ضماين م�ضمول  اأنه  اأن ين�ض القانون على  96- ينبغي 

جتاه الأطراف الثالثة ثم كانت هناك لحقا فرتة مل يكن فيها ذلك احلق ل م�ضمول باإ�ضعار م�ضّجل ول 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة، فاإن اأولوية احلق ال�ضماين تبداأ يف اأبكر وقت بعد ذلك عندما ي�ضبح احلق 

ال�ضماين اإما م�ضمول باإ�ضعار م�ضّجل واإما نافذا جتاه الأطراف الثالثة.

اأولوية احلقوق ال�ضمانية التي ت�ضمن اللتزامات القائمة والآجلة

جميع  اإىل  ال�ضماين  احلق  اأولوية  متتد   ،84 بالتو�ضية  رهنا  اأنه،  على  القانون  ين�ض  اأن  97- ينبغي 

اللتزامات امل�ضمونة، ب�رصف النظر عن الوقت الذي تُعقد فيه هذه اللتزامات.

نطاق الأولوية

 57 التو�ضية  من  )د(  الفرعية  الفقرة  بتنفيذ  دولة  قامت  اإذا  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  98- ينبغي 

املبني يف  الأق�ضى  املبلغ  تنح�رص يف  ال�ضماين  اأولوية احلق  فاإن  ال�ضجل(،  نظام  ب�ضاأن  الرابع  )الف�ضل 

الإ�ضعار امل�ضّجل.

تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف موجودات اآجلة

99- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأولوية احلق ال�ضماين، لأغرا�ض الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ج( من 

التو�ضية 76، متتد لت�ضمل جميع املوجودات املرهونة امل�ضمولة بالإ�ضعار امل�ضّجل، بغ�ض النظر عما اإذا 

كان املانح قد احتازها اأو عما اإذا وجدت قبل الت�ضجيل اأو بعده اأو عند ح�ضوله.

فيما يتعلق باأثر العلم باأّن معاملة ما تنتهك حقوق دائن م�ضمون، انظر التو�ضية 81 والفقرة الفرعية )ب( من التو�ضية 102، 
 )31(

والتو�ضيتني 105 و106.
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تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف العائدات

100- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن وقت نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة جتاه الأطراف 

الثالثة اأو وقت ت�ضجيل اإ�ضعار ب�ضاأنه، يكون اأي�ضا، لأغرا�ض التو�ضية 76، هو وقت نفاذ احلق ال�ضماين 

جتاه الأطراف الثالثة يف عائداته اأو وقت ت�ضجيله.

باء-  تو�صيات تخ�ض موجودات معينة

اأولوية احلق ال�ضماين يف �ضك قابل للتداول

101- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف ال�ضك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة بحيازة ال�ضك، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 37 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ 

احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(، تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين يف ال�ضك القابل للتداول 

الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باأي طريقة اأخرى.

102- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يف ال�ضك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة بطريقة غري حيازة ال�ضك يكون اأدنى مرتبة من حقوق الدائن امل�ضمون اأو امل�ضرتي اأو 

املنقول اإليه الآخر )بالتفاق( الذي:

القابلة  ال�ضكوك  يحكم  الذي  القانون  مبوجب  باحلـــماية  متمـــتع  كحائز  موؤّهـــال  )اأ( يكــون 

للتداول؛ اأو

ينتهك ما  النقل  اأن  يعلم  اأن  نّية ودون  للتداول ويقّدم قيمة بح�ضن  القابل  ال�ضكَّ  )ب(  يحتاز 

للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى التفاق ال�ضماين.

اأولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

103- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب 

م�رصيف، الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�ضيطرة، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 49 

)الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(، تكون لـه اأولوية على احلق ال�ضماين 

املناف�ض الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باأي طريقة اأخرى. واإذا اأبرم امل�رصف الوديع اتفاقات 

دت الأولوية، فيما بني اأولئك الدائنني امل�ضمونني، وفقا  �ضيطرة مع اأكرث من دائن م�ضمون واحد، ُحدنِّ

للرتتيب الذي اأبرمت به اتفاقات ال�ضيطرة. واإذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون، كانت حلقه 

ال�ضماين اأولوية على اأي حق �ضماين اآخر?)مبا يف ذلك احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة مبوجب اتفاق �ضيطرة ُمربم مع امل�رصف الوديع، حتى اإذا كان احلق ال�ضماين للم�رصف الوديع 

�ضاحب  اأ�ضبح  باأن  ال�ضيطرة  اكت�ضب  الذي  امل�ضمون  للدائن  ال�ضماين  احلق  با�ضتثناء  زمنيا(  متاأخرا 

احل�ضاب.

104- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن اأي حق للم�رصف الوديع، قائم مبقت�ضى قانون اآخر، يف اأن يقوم 

مبقا�ضة اللتزامات امل�ضتحقة لـه على املانح من حق املانح يف تقا�ضي اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف، 

تكون لـه اأولوية على احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ضاب امل�رصيف با�ضتثناء 

احلق ال�ضماين لدائن م�ضمون ح�ضل على ال�ضيطرة باأن اأ�ضبح �ضاحب احل�ضاب.
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105- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يف حال قيام املانح بنقل اأموال من ح�ضاب م�رصيف، ياأخذ املنقول 

اإليه هذه الأموال خالية من اأي حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف هذا احل�ضاب امل�رصيف، 

ما مل يكن املنقول اإليه على علم باأن هذا النقل ينتهك ما للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى التفاق 

ال�ضماين. ول توؤثر هذه التو�ضية �ضلبا يف حقوق من تُنَقل اإليهم اأموال من ح�ضابات م�رصفية مبوجب 

قانون اآخر.

اأولوية احلق ال�ضماين يف النقود

106- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن من يح�ضل على حيازة نقود خا�ضعة حلق �ضماين ياأخذ تلك 

النقود خال�ضة من احلق ال�ضماين، ما مل يكن ذلك ال�ضخ�ض على علم باأّن هذا النقل ينتهك ما للدائن 

امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى التفاق ال�ضماين. ول توؤثر هذه التو�ضية �ضلبا يف حقوق حائزي النقود 

مبوجب قانون اآخر.

اأولوية احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل

107- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد 

م�ضتقل الذي اأ�ضبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة ال�ضيطرة تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين 

الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة عمال بالتو�ضية 48 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين 

جتاه الأطراف الثالثة(. واإذا حتققت ال�ضيطرة بالإقرار و�ضدرت اإقرارات مت�ضاربة عن �ضخ�ض ما لأكرث 

من دائن م�ضمون واحد، ُحددت الأولوية فيما بني اأولئك الدائنني امل�ضمونني وفقا للرتتيب الذي �ضدرت 

به تلك الإقرارات.

 اأولوية احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول اأو يف موجودات ملمو�ضة م�ضمولة 

مب�ضتند قابل للتداول

108- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول ويف املوجودات امللمو�ضة 

امل�ضمولة به يكون اأدنى مرتبة من اأي حقوق متفوقة يح�ُضل عليها مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ضتندات 

القابلة للتداول �ضخ�ض نُقل اإليه هذا امل�ضتند.

109- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة الذي يُجعل نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة بحيازة م�ضتند قابل للتداول، تكون لـه اأولوية على اأي حق �ضماين مناف�ض ُجعل نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى. ول تنطبق هذه القاعدة على احلق ال�ضماين يف موجودات من غري 

املخزون اإذا كان احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري احلائز للم�ضتند القابل للتداول قد ُجعل نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة قبل الأ�ضبق من بني املوعدين التاليني:

)اأ( املوعد الذي اأ�ضبح فيه املوجود م�ضمول بامل�ضتند القابل للتداول؛

)ب( املوعد الذي اأُبرم فيه اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون حائز امل�ضتند القابل للتداول ين�ض 

على اأن يكون املوجود م�ضمول مب�ضتند قابل للتداول، �رصيطة اأن يكون املوجود قد اأ�ضبح م�ضمول بذلك 

امل�ضتند يف غ�ضون [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام من تاريخ التفاق.
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�صاد�صا-  حقوق الطرفني يف االتفاق ال�صماين والتزاماتهما

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بحقوق الطرفني والتزاماتهما هو تعزيز فعالية املعامالت امل�ضمونة 

واحلّد من تكاليف املعامالت ومن احتمالت النـزاع، بوا�ضطة:

)اأ( توفري قواعد اإلزامية تتعلق بحقوق الطرف حائز املوجودات املرهونة والتزاماته؛

)ب(  توفري قواعد غري اإلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ت�رصي يف احلالت التي ل 

يكون فيها الطرفان قد تطّرقا اإىل تلك امل�ضائل يف اتفاقهما؛

مرجعية  قائمة  مبثابة  اأو  ال�ضياغة  على  ُمعني  مبثابة  لتكون  اإلزامية  غري  قواعد  )ج( توفري 

بامل�ضائل التي قد يود الطرفان تناولها يف اتفاقهما.

األف-  تو�صيات عامة

)32(
حقوق الطرفني يف التفاق ال�ضماين والتزاماتهما

110- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن احلقوق واللتزامات املتبادلة بني الطرفني يف التفاق ال�ضماين 

تتقّرر مبا يلي:

)اأ( ال�رصوط والأحكام التي يت�ضّمنها ذلك التفاق، مبا يف ذلك اأي قواعد اأو �رصوط عامة م�ضار 

اإليها فيه؛

)ب(  اأي عرف اتفقا على اتباعه؛

)ج( اأي ممار�ضات اأر�ضياها فيما بينهما، ما مل يتفقا على خالف ذلك.

القواعد الإلزامية

يتخذ خطوات  اأن  املرهون  املوجود  الطرف حائز  اأنه يجب على  القانون على  ين�ض  اأن  111- ينبغي 

معقولة للمحافظة على هذا املوجود وعلى قيمته.

112- يجب على الدائن امل�ضمون اأن يرد املوجود املرهون الذي يكون بحوزته اإذا كان احلق ال�ضماين، 

)33(
بعد اإنهاء جميع اللتزامات بتقدمي قرو�ض ائتمانية، قد ا�ضتويف بال�ضداد التام اأو بطريقة اأخرى.

القواعد غري الإلزامية

113- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه ما مل يُتفق على خالف ذلك، يكون للدائن امل�ضمون احلق فيما 

يلي:

تكون يف  التي  املرهونة  املوجودات  للحفاظ على  تكّبدها  التي  املعقولة  النفقات  )اأ( ا�ضرتداد 

حوزته؛

بخ�ضو�ض التو�ضية 110، انظر املادة 11 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )32(

بخ�ضو�ض واجب الدائن امل�ضمون باإلغاء الإ�ضعار امل�ضّجل، انظر التو�ضية 72، الف�ضل الرابع ب�ضاأن نظام ال�ضجل.
 )33(
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)ب(  ا�ضتخدام املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزته ا�ضتخداما معقول وا�ضتعمال الإيرادات 

املتاأتية منها يف �ضداد اللتزام امل�ضمون؛

)ج( تفّقد املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزة املانح.

باء-  تو�صيات تخ�ض موجودات معينة

)34(
اإقرارات املحيل

114- فيما يتعلق باإحالة م�ضتحق تعاقدي، ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ما مل يتفق املحيل واملحال اإليه على خالف ذلك، يُقّر املحيل وقت اإبرام عقد الإحالة مبا يلي:

'1' اأّن للمحيل احلق يف اإحالة امل�ضتحق؛

'2' اأّن املحيل مل ي�ضبق له اأن اأحال امل�ضتحق اإىل حمال اإليه اآخر؛

'3' اأنه لي�ض للمدين بامل�ضتحق، ولن تكون له، اأي دفوع اأو حقوق مقا�ضة؛

)ب(  ما مل يتفق املحيل واملحال اإليه على خالف ذلك، ل يقّر املحيل باأّن لدى املدين بامل�ضتحق، 

اأو �ضتكون لديه، القدرة املالية على ال�ضداد.

احلق يف اإ�ضعار املدين بامل�ضتحق

115- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ما مل يتفق املحيل واملحال اإليه على خالف ذلك، يجوز للمحيل اأو للمحال اإليه اأو لكليهما اأن 

ير�ضل اإىل املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا بالإحالة وتعليمة �ضداد، اأما بعد اإر�ضال ذلك الإ�ضعار فال يجوز لأحد 

غري املحال اإليه اأن ير�ضل تلك التعليمة؛

اإليه يف  ُم�ضار  اتفاق  باأي  يخل  نحو  على  املر�ضالن  ال�ضداد  تعليمة  اأو  بالإحالة  الإ�ضعار  )ب(  

ب�ضاأن  ال�ضابع  )الف�ضل   120 التو�ضية  لأغرا�ض  يكونان،  ل  التو�ضية  هذه  من  )اأ(  الفرعـــــية  الفقرة 

حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، فاقدي املفعول ب�ضبب ذلك الإخالل. غري اأنه لي�ض يف هذه 

التو�ضية ما مي�ض باأي التزام اأو م�ضوؤولية تقع على الطرف املخل بذلك التفاق بخ�ضو�ض ما يرتتب على 

ذلك الإخالل من اأ�رصار.

احلق يف ال�ضداد

116- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( بني املحيل واملحال اإليه، ما مل يُتفق على خالف ذلك و�ضواء اأُر�ضل اإ�ضعار بالإحالة اأومل يُر�ضل:

اإليه  اإليه، كان للمحال   '1' اإذا جرى ال�ضداد، فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال، اإىل املحال 

احلق يف اأن يحتفظ بالعائدات واملوجودات امللمو�ضة املعادة فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال؛

 بخ�ضو�ض التو�ضيات 114-116، انظر املواد 12-14 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )34(
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 '2' اإذا جرى ال�ضداد، فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال، اإىل املحيل، كان للمحال اإليه احلق يف 

تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�ضة املعادة اإىل املحيل فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال؛

 '3' اإذا جرى ال�ضداد، فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال، اإىل �ضخ�ض اآخر للمحال اإليه اأولوية 

عليه، كان للمحال اإليه احلق يف تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�ضة املعادة 

اإىل ذلك ال�ضخ�ض فيما يتعلق بامل�ضتحق املحال؛

)ب(  ل يجوز للمحال اإليه اأن يحتفظ باأكرث من قيمة حقه يف امل�ضتحق.

�صابعا-  حقوق االأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بحقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها هو تعزيز كفاءة املعامالت 

امل�ضمونة، عندما تكون املوجودات املرهونة التزاما بال�ضداد اأو واجبا اآخر ي�ضتحق على طرف ثالث الوفاء 

به ل�ضالح املانح، من خالل ما يلي: 

)اأ( توفري قواعد تتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها يف اإحالة اأي م�ضتحق وحماية املدين بذلك 

امل�ضتحق؛

املتعلقة  الأخرى  القوانني  مع  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  ات�ضاق  ل�ضمان  قواعد  توفري  )ب(  

باحلقوق واللتزامات النا�ضئة مبوجب ال�ضكوك القابلة للتداول وامل�ضتندات القابلة للتداول؛

التي حتكم  القوانني الأخرى  املعامالت امل�ضمونة مع  ات�ضاق نظام  )ج( توفري قواعد ل�ضمان 

اأو  لـه  املُثبنِّت  اأو  امل�ضتقل  التعّهد  والتزامات كفيل/ُم�ضدر  الوديعة، وحقوق  امل�ضارف  والتزامات  حقوق 

ال�ضخ�ض امل�ضمى فيه.

)35(
األف-  حقوق املدين بامل�صتحق والتزاماته

حماية املدين بامل�ضتحق

117- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

بامل�ضتحق  املدين  الإحالة على حقوق  توؤثر  القانون على خالف ذلك، ل  )اأ( ما مل ين�ض هذا 

والتزاماته، مبا فيها �رصوط ال�ضداد الواردة يف العقد الأ�ضلي، بدون موافقة املدين بامل�ضتحق؛

)ب( يجوز يف تعليمة ال�ضداد تغيري ال�ضخ�ض اأو العنوان اأو احل�ضاب املطلوب من املدين بامل�ضتحق 

اأن ي�ضّدد اإليه، ولكن ل يجوز اأن تُغريَّ فيها:

'1' عملة ال�ضداد املحّددة يف العقد الأ�ضلي؛ اأو

 '2' الدولة املحددة يف العقد الأ�ضلي لإجراء ال�ضداد فيها اإىل دولة غري الدولة التي يقع 

فيها مقر املدين بامل�ضتحق.

بخ�ضو�ض التو�ضيات 117-123، انظر املواد 15-21 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )35(
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الإ�ضعار بالإحالة

118- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ي�ضبح الإ�ضعار بالإحالة اأو تعليمة ال�ضداد نافذي املفعول عندما يت�ضلمهما املدين بامل�ضتحق، 

ه  اإذا كانا موّجهني بلغة يتوّقع منها على نحو معقول اأن تُعِلم املدين بامل�ضتحق مبحتواهما. ويكفي اأن يُوجَّ

الإ�ضعار بالإحالة اأو تعليمة ال�ضداد بلغة العقد الأ�ضلي؛

)ب(  يجوز اأن يتعلق الإ�ضعار بالإحالة اأو اأن تتعلق تعليمة ال�ضداد مب�ضتحقات تن�ضاأ بعد الإ�ضعار؛

)ج( ي�ضّكل الإ�ضعار باإحالة لحقة اإ�ضعارا بجميع الإحالت ال�ضابقة.

اإبراء ذمة املدين بامل�ضتحق بال�ضداد

119- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( يحق للمدين بامل�ضتحق، اإىل حني ت�ضلّمه اإ�ضعارا بالإحالة، اأن ترُباأ ذمته بال�ضداد وفقا للعقد 

الأ�ضلي؛

)ب(  بعد ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا بالإحالة، ورهنا باأحكام الفقرات الفرعية من )ج( اإىل 

)ح( من هذه التو�ضية، ل ترُباأ ذمته اإل بال�ضداد اإىل املحال اإليه، اأو بال�ضداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد 

يف اإ�ضعار الإحالة اأو ت�ضدر لحقا عن املحال اإليه ويت�ضلمها املدين بامل�ضتحق كتابًة؛

)ج( اإذا ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اأكرث من تعليمة �ضداد تتعلق باإحالة واحدة للم�ضتحق ذاته �ضادرة 

عن املحيل ذاته، اأُبرئت ذمته بال�ضداد وفقا لآخر تعليمة �ضداد يت�ضلمها من املُحال اإليه قبل ال�ضداد؛

)د( اإذا ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا باأكرث من اإحالة واحدة للم�ضتحق ذاته �ضادرة عن املحيل 

ذاته، اأُبرئت ذمته بال�ضداد وفقا لأول اإ�ضعار يت�ضلمه؛

)هـ( اإذا ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا يتعلق باإحالة لحقة واحدة اأو اأكرث، اأُبرئت ذمته بال�ضداد 

وفقا لالإ�ضعار املتعلق باآخر تلك الإحالت الالحقة؛

)و( اإذا ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا باإحالة جزء من م�ضتحق واحد اأو اأكرث اأو باإحالة م�ضلحة 

غري جمزاأة يف م�ضتحق واحد اأو اأكرث، اأُبرئت ذمته بال�ضداد وفقا لالإ�ضعار اأو وفقا لهذه التو�ضية وكاأنه مل 

يت�ضلّم الإ�ضعار. واإذا قام املدين بامل�ضتحق بال�ضداد وفقا لالإ�ضعار، فال ترباأ ذمته اإل مبقدار ما �َضّدده من 

ذلك اجلزء اأو تلك امل�ضلحة غري املجزاأة؛

)ز( اإذا ت�ضلّم املدين بامل�ضتحق اإ�ضعارا بالإحالة من املحال اإليه، حق له اأن يطلب من املحال اإليه 

اأن يقّدم، يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة، دليال كافيا يثبت تنفيذ الإحالة من املحيل الأول اإىل املحال 

اإليه الأول واأي اإحالة و�ضيطة، وما مل يفعل املحال اإليه ذلك، ترُباأ ذمة املدين بامل�ضتحق بال�ضداد وفقا لهذه 
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التو�ضية وكاأنه مل يت�ضلّم الإ�ضعار من املحال اإليه. والدليل الكايف على الإحالة ي�ضمل، على �ضبيل املثال ل 

احل�رص، اأي كتابة �ضادرة عن املحيل تُبنّي اأّن الإحالة قد مّتت؛

اإىل  بال�ضداد  بامل�ضتحق  املدين  ذمة  اإبراء  غ  ي�ضونِّ اآخر  �ضبب  باأي  التو�ضية  هذه  مت�ض  )ح( ل 

اإىل �ضندوق  اأو  اأخرى  اأو هيئة خمت�ضة  اإىل هيئة خمت�ضة ق�ضائية  اأو  ال�ضداد  ال�ضخ�ض الذي ي�ضتحق 

اإيداع عمومي.

دفوع املدين بامل�ضتحق وحقوقه يف املقا�ضة

120- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( عندما يطالب املحال اإليه املدين بامل�ضتحق ب�ضداد امل�ضتحق املحال، يجوز للمدين بامل�ضتحق 

اأن يثري جتاه املحال اإليه كل ما ين�ضاأ عن العقد الأ�ضلي، اأو اأي عقد اآخر كان ي�ضكل جزءا من املعاملة 

ذاتها، من دفوع وحقوق مقا�ضة ميكن للمدين بامل�ضتحق اأن يثريها وكاأن تلك الإحالة مل جُتر وكانت تلك 

املطالبة �ضادرة عن املحيل؛

)ب(  يجوز للمدين بامل�ضتحق اأن يثري جتاه املحال اإليه اأي حق مقا�ضة اآخر، �رصيطة اأن يكون ذلك 

احلق متاحا للمدين بامل�ضتحق وقت ت�ضلّمه الإ�ضعار بالإحالة؛

اأحكام الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�ضية، ل يكون متاحا  )ج( على الرغم من 

للمدين بامل�ضتحق جتاه املحال اإليه اأي من الدفوع وحقوق املقا�ضة التي يجوز للمدين بامل�ضتحق اأن يثريها 

جتاه املحيل وفقا للفقرة الفرعية )ب( من التو�ضية 24 اأو الفقرة الفرعية )هـ( من التو�ضية 25 )الف�ضل 

الثاين ب�ضاأن اإن�ضاء احلق ال�ضماين(، بحجة الإخالل باأي اتفاق يقّيد باأي �ضكل من الأ�ضكال حق املحيل 

يف اإجراء الإحالة.

التفاق على عدم اإثارة دفوع اأو حقوق يف املقا�ضة

121- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

عة من املدين بامل�ضتحق، على األ   )اأ( يجوز للمدين بامل�ضتحق اأن يتفق مع املحيل، بكتابة موقَّ

يثري جتاه املحال اإليه الدفوع وحقوق املقا�ضة التي ميكنه اأن يثريها عمال باأحكام التو�ضية 120. ومينع 

ذلك التفاق املدين بامل�ضتحق من اإثارة تلك الدفوع وحقوق املقا�ضة جتاه املحال اإليه؛

)ب(  ل يجوز للمدين بامل�ضتحق اأن يتنازل عن الدفوع:

'1' النا�ضئة عن اأفعال احتيالية �ضادرة عن املحال اإليه؛ اأو

'2' امل�ضتندة اإىل عدم اأهلية املدين بامل�ضتحق؛

)ج( ل يجوز تعديل ذلك التفاق اإل باتفاق مكتوب يوّقع عليه املدين بامل�ضتحق. وحتّدد الفقرة 

الفرعية )ب( من التو�ضية 122 مفعول ذلك التعديل جتاه املحال اإليه.
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تعديل العقد الأ�ضلي

122- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( اأي اتفاق يرُبم بني املحيل واملدين بامل�ضتحق، قبل الإ�ضعار بالإحالة، ومي�ض حقوق املحال اإليه 

يكون نافذ املفعول جتاه املحال اإليه ويُك�ِضب املحال اإليه حقوقا مقابلة؛

)ب(  اأي اتفاق يرُبم بني املحيل واملدين بامل�ضتحق، بعد الإ�ضعار بالإحالة، ومي�ض حقوق املحال 

اإليه ل يكون نافذ املفعول جتاه املحال اإليه اإل:

'1' اإذا قبل به املحال اإليه؛ اأو

التعديل من�ضو�ضا عليه يف  بالتنفيذ، وكان  اكتُ�ضب  بكامله قد  امل�ضتحق  يكن  مل   '2' اإذا 

ل، يف �ضياق العقد الأ�ضلي، اأن يقبل  اإليه متعقنِّ العقد الأ�ضلي اأو كان من �ضاأن اأي حمال 

التعديل؛

)ج( ل مت�ض الفقرتان الفرعيتان )اأ( و)ب( من هذه التو�ضية باأي حق للمحيل اأو للمحال اإليه 

نا�ضئ عن الإخالل باتفاق مربم بينهما.

ا�ضرتداد املبالغ امل�ضّددة

123- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن تق�ضري املحيل يف تنفيذ العقد الأ�ضلي ل يعطي املدين بامل�ضتحق 

احلق يف اأن ي�ضرتد من املحال اإليه اأي مبلغ يكون قد �ضّدده املدين بامل�ضتحق اإىل املحيل اأو املحال اإليه.

باء- حقوق املدين مبقت�صى �صك قابل للتداول والتزاماته

124- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى �ضك قابل للتداول تخ�ضع، جتاه 

�ضخ�ض مدين مبقت�ضى ذلك ال�ضك، للقانون الذي يحكم ال�ضكوك القابلة للتداول.

جيم- حقوق امل�رشف الوديع والتزاماته

125- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

بحقوق  م�رصيف  ح�ضاب  املودعة يف  الأموال  تقا�ضي  حق  �ضماين يف  حق  اإن�ضاء  )اأ( ل مي�ض 

امل�رصف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛

)ب(  ل ينال مما قد يكون للم�رصف الوديع من حقوق يف املقا�ضة مبوجب قوانني اأخرى اأيرُّ حق 

�ضماين قد يكون لذلك امل�رصف يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف.

126- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن امل�رصف الوديع غري ملَزم باأن:

)اأ( ي�ضّدد لأي �ضخ�ض غري ال�ضخ�ض الذي لـه �ضيطرة على الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف؛ اأو

)ب(  ي�ضتجيب لطلبات احل�ضول على معلومات عّما اإذا كان يوجد اتفاق �ضيطرة اأو حق �ضماين 

ل�ضاحله هو وعّما اإذا كان املانح يحتفظ بحق الت�رصف يف الأموال املودعة يف احل�ضاب؛ اأو

)ج( يدخل يف اتفاق �ضيطرة.
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دال-  حقوق والتزامات كفيل/ُم�صدر التعّهد امل�صتقل 

ت له اأو ال�صخ�ض امل�صّمى فيه  اأو امُلثبِّ

127- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( يخ�ضع حق الدائن امل�ضمون يف حق تقا�ضي عائدات متاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل ملا يكفله 

القانون واملمار�ضة اللذان يحكمان التعّهدات امل�ضتقلة من حقوق للكفيل/ املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض 

امل�ضّمى واأي م�ضتفيد اآخر م�ضّمى يف التعّهد اأو نُقل اإليه احلق يف ال�ضحب؛

)ب(  ل تتاأثر حقوق املنقول اإليه تعّهد م�ضتقل بـاحلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية 

مبقت�ضى ذلك التعّهد امل�ضتقل، املن�ضاأ من ِقبل الناقل اأو من ِقبل اأي ناقل �ضابق؛

ال�ضخ�ض  اأو  له  املُثبنِّت  اأو  امل�ضتقل  التعّهد  يتمتع بها كفيل/ُم�ضدر  التي  امل�ضتقلة  )ج( احلقوق 

امل�ضمى فيه اأو من نُقل اإليه التعّهد امل�ضتقل ل تتاأثر �ضلبا باأي حقوق �ضمانية قد تكون لـه يف حق تقا�ضي 

العائدات املتاأتية مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل.

128- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضمى لي�ض ملزما بال�ضداد 

لأي �ضخ�ض غري املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى اأو امل�ضتفيد امل�ضّمى اأو ال�ضخ�ض املعرَتف بنقل التعّهد امل�ضتقل 

اإليه اأو ال�ضخ�ض املعرَتف باإحالة حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل اإليه.

باإحالة  بالإقرار  ال�ضيطرة  على  امل�ضمون  الدائن  ح�ضل  اإذا  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  129- ينبغي 

العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل اإليه، كان من حقه اإنفاذ هذا الإقرار جتاه الكفيل/املُ�ضدر اأو 

املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى الذي �ضدر عنه هذا الإقرار.

هاء- حقوق ُم�صدر امل�صتند القابل للتداول والتزاماته

130- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى م�ضتند قابل للتداول تخ�ضع، 

جتاه املُ�ضدر اأو اأي �ضخ�ض اآخر مدين مبقت�ضى امل�ضتند القابل للتداول، للقانون الذي يحكم امل�ضتندات 

القابلة للتداول.

ثامنا-  اإنفاذ احلق ال�صماين

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة باإنفاذ احلق ال�ضماين هو الن�ض على ما يلي:

)اأ( توفري طرائق وا�ضحة وب�ضيطة وناجعة لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية، بعد تق�ضري املدين؛

)ب( توفري طرائق ت�ضتهدف تعظيم املبلغ ال�ضايف الذي يُجنى من املوجودات املرهونة، ل�ضالح 

يتعنّي عليه �ضداد اللتزام امل�ضمون، والدائن امل�ضمون، والدائنني  اآخر  اأي �ضخ�ض  اأو  اأو املدين  املانح 

الآخرين الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة؛

)ج( توفري طرائق ق�ضائية �رصيعة، وكذلك، رهنا بتوافر �ضمانات منا�ضبة، طرائق غري ق�ضائية، 

من اأجل متكني الدائن امل�ضمون من ممار�ضة حقوقه.
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األف-  تو�صيات عامة

املعيار العام لل�ضلوك يف �ضياق الإنفاذ

131- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجب على اأي �ضخ�ض اأن يت�رّصف بنّية ح�ضنة وبطريقة معقولة 

جتاريا لدى اإنفاذ حقوقه والوفاء بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

حدود ا�ضتقاللية الطرفني

132- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن املعيار العام لل�ضلوك املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 131 ل ميكن 

التنازل عنه انفراديا اأو تغيريه بالتفاق يف اأي وقت.

133- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، رهنا بالتو�ضية 132، يجوز للمانح ولأي �ضخ�ض اآخر يتعني عليه 

�ضداد اللتزام امل�ضمون اأو الوفاء به باأي �ضكل اآخر اأن يتنازل انفراديا عن اأي حق من حقوقه مبقت�ضى 

الأحكام املتعلقة بالإنفاذ اأو اأن يُغرّي تلك احلقوق بالتفاق، ولكن ل يجوز له ذلك اإل بعد التق�ضري.

134- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، رهنا بالتو�ضية 132، يجوز للدائن امل�ضمون اأن يتنازل انفراديا 

عن اأي حق من حقوقه مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ اأو اأن يغري تلك احلقوق بالتفاق.

135- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن تغيري احلقوق بالتفاق ل يجوز اأن يوؤثنِّر �ضلبا يف حقوق اأي �ضخ�ض 

لي�ض طرفا فيه. ويتحّمل عبء الإثبات اأي �ضخ�ض يطعن يف نفاذ ذلك التفاق بحجة اأنه يت�ضارب مع 

التو�ضية 132 اأو 133 اأو 134.

امل�ضوؤولية

136- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن اأي �ضخ�ض ل يفي بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ 

يكون م�ضوؤول عن دفع تعوي�ض عن الأ�رصار الناجمة عن عدم وفائه بتلك اللتزامات.

النت�ضاف الق�ضائي وغري الق�ضائي يف حال عدم المتثال

137- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّنه يحّق للمدين اأو املانح اأو اأي �ضخ�ض اآخر ذي م�ضلحة )كالدائن 

ذ اأو اأي  امل�ضمون الذي تقل مرتبته يف الأولويه عن مرتبة الأولوية التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون املنِفِ

كفيل اأو اأي �رصيك يف ملكية املوجودات املرهونة، على �ضبيل املثال( اأن يقّدم يف اأي وقت اإىل حمكمة اأو 

اإىل �ضلطة اأخرى طلبا لالنت�ضاف من الدائن امل�ضمون الذي مل ميتثل للتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة 

بالإنفاذ.

الإجراءات الق�ضائية املعّجلة

138- ينبغي اأن ين�ض القانون على اإمكانية اتخاذ اإجراءات ق�ضائية معّجلة مراعاًة للحالت التي يتقّدم 

فيها الدائن امل�ضمون اأو املانح اأو اأي �ضخ�ض اآخر ي�ضتحق عليه الوفاء باللتزام امل�ضمون اأو يّدعي اأن 

لـه حقا يف موجودات مرهونة، اإىل حمكمة اأو اأي �ضلطة اأخرى بطلب يتعلق مبمار�ضة احلقوق الالحقة 

للتق�ضري.
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حقوق املانح الالحقة للتق�ضري

139- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحّق للمانح، بعد التق�ضري، اأن ميار�ض واحدا اأو اأكرث من احلقوق 

التالية:

)اأ( �ضداد اللتزام امل�ضمون �ضدادا كامال واحل�ضول على حترير كل املوجودات املرهونة من 

احلق ال�ضماين، وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضية 140؛

اإذا كان الدائن امل�ضمون ل ميتثل  اأو �ضلطة اأخرى بطلب لالنت�ضاف  )ب(  التقّدم اإىل حمكمة 

للتزاماته مبقت�ضى اأحكام هذا القانون، وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضية 137؛

)ج(  عر�ض اقرتاح على الدائن امل�ضمون، اأو رف�ض اقرتاح الدائن امل�ضمون، باأن يح�ضل الدائن 

امل�ضمون على اأحد املوجودات املرهونة على �ضبيل الوفاء الكلي اأو اجلزئي باللتزام امل�ضمون، وفقا ملا 

تن�ض عليه التو�ضيتان 158 و159؛

)د( ممار�ضة اأي حق اآخر من�ضو�ض عليه يف التفاق ال�ضماين اأو يف اأي قانون.

انتهاء احلق ال�ضماين بعد الوفاء الكلي باللتزام امل�ضمون

140- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للمدين اأو املانح اأو اأي �ضخ�ض اآخر ذي م�ضلحة )كالدائن 

الدائن امل�ضمون  اأولوية احلق ال�ضماين الذي يتمتع به  اأولوية حقه ال�ضماين عن  امل�ضمون الذي تقّل 

باللتزام  يفي  اأن  املثال(  �ضبيل  املرهونة، على  املوجودات  ملكية  اأي �رصيك يف  اأو  كفيل،  اأي  اأو  ذ،  املنِفِ

ويجوز  الكامل.  الوفاء  تاريخ  حتى  املتكبدة  الإنفاذ  تكاليف  �ضداد  ذلك  يف  مبا  كامال،  وفاء  امل�ضمون 

ممار�ضة هذا احلق اإىل حني ت�رّصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة اأو احتيازه اإياها اأو حت�ضيله 

قيمتها اأو اإبرامه اتفاقا يخوله الت�رّصف فيها، اأّي هذه الأحداث جاء اأول. واإذا اأُنهيت جميع التزامات 

باللتزام  الكامل  بالوفاء  املرهونة  املوجودات  ال�ضماين يف جميع  ينتهي احلقرُّ  ائتمانية،  تقدمي قرو�ض 

امل�ضمون، رهنا باأية حقوق يف احللول ل�ضالح ال�ضخ�ض الذي يفي باللتزام امل�ضمون.

حقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�ضري

141- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للدائن امل�ضمون، بعد التق�ضري، اأن ميار�ض واحدا اأو اأكرث 

من احلقوق التالية فيما يتعلق باملوجودات املرهونة:

التو�ضيتان 146  امللمو�ضة، وفقا ملا تن�ض عليه  املرهونة  املوجودات  )اأ( احل�ضول على حيازة 

و147؛

الرتخي�ض  اأو  تاأجريها  اأو  اآخر  نحو  على  فيها  الت�رّصف  اأو  املرهونة  املوجودات  بيع  )ب(  

با�ضتخدامها، وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضيتان 148-155؛

)ج( القرتاح باأن يحتاز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة على �ضبيل الوفاء الكلي اأو اجلزئي 

باللتزام امل�ضمون، وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضيات 156-158؛

)د( اإنفاذ حقه ال�ضماين يف ملحقات، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيتني  165 و166؛

)هـ( حت�ضيل قيمة احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي تكون يف �ضكل م�ضتَحق اأو �ضك 

قابل للتداول اأو حق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو حق يف تقا�ضي عائدات متاأتية 

عليه يف  املن�ضو�ض  النحو  على  اأخرى،  بطريقة  ال�ضماين  ذلك احلق  اإنفاذ  اأو  م�ضتقل  تعّهد  مبقت�ضى 

التو�ضيات 167-176؛
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)و( اإنفاذ احلقوق مبقت�ضى م�ضتند قابل للتداول، على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 177؛

)ز( ممار�ضة اأي حق اآخر من�ضو�ض عليه يف التفاق ال�ضماين )با�ضتثناء ما يتعار�ض مع اأحكام 

هذا القانون( اأو يف اأي قانون اآخر.

الطرائق الق�ضائية وغري الق�ضائية ملمار�ضة احلقوق الالحقة للتق�ضري

حقوقه  التق�ضري،  بعد  ميار�ض،  اأن  امل�ضمون  للدائن  يجوز  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  142- ينبغي 

املن�ضو�ض عليها يف التو�ضية 141 اإما بتقدمي طلب اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى واإما بدون تقدمي طلب 

اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى. وتخ�ضع ممار�ضة الدائن امل�ضمون حقوقه خارج نطاق الق�ضاء للمعيار العام 

لل�ضلوك املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 131 ولل�رصوط املن�ضو�ض عليها يف التو�ضيات 147-155 فيما يتعلق 

باحل�ضول على حيازة موجود مرهون والت�رصف فيه خارج نطاق الق�ضاء.

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�ضري

143- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن ممار�ضة اأحد احلقوق الالحقة للتق�ضري ل حتول دون ممار�ضة 

حق اآخر، ما مل تكن ممار�ضة اأحد احلقوق قد جعلت من امل�ضتحيل ممار�ضة حق اآخر.

احلقوق الالحقة للتق�ضري فيما يتعلق باللتزام امل�ضمون

144- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن ممار�ضة حق لحق للتق�ضري فيما يتعلق مبوجودات مرهونة ل 

حتول دون ممار�ضة حق لحق للتق�ضري فيما يتعلق باللتزام امل�ضمون بتلك املوجودات، والعك�ض بالعك�ض.

حق الدائن امل�ضمون ذي املرتبة الأعلى يف تويل الإنفاذ

145- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للدائن امل�ضمون الذي تفوق اأولوية حقه ال�ضماين اأولوية 

ذ، عندما يكون  ذ اأو الدائن بحكم الق�ضاء املنِفِِ احلق ال�ضماين الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون املنِفِ

الدائن امل�ضمون قد بداأ الإنفاذ باتخاذه اأيا من الإجراءات املبّينة يف الأحكام املتعلقة بالإنفاذ اأو يكون 

الدائن بحكم الق�ضاء قد اتخذ اخلطوات امل�ضار اإليها يف التو�ضية 84 )الف�ضل اخلام�ض ب�ضاأن اأولوية 

احلق ال�ضماين(، اأن يتوىل عملية الإنفاذ يف اأّي وقت قبل الت�رّصف يف املوجودات املرهونة اأو احتيازها 

الأحداث  اأي هذه  الت�رّصف فيها،  اتفاقا يخّوله  املنفذ  امل�ضمون  الدائن  اإبرام  اأو  اأو حت�ضيل قيمتها 

جاء اأول. وي�ضمل احلق يف عملية الإنفاذ احلق يف الإنفاذ باأي طريقة متاحة مبقت�ضى تو�ضيات هذا 

الف�ضل.

حق الدائن امل�ضمون يف احتياز املوجودات املرهونة

146- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للدائن امل�ضمون، بعد التق�ضري، احتياز املوجودات امللمو�ضة 

املرهونة .
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احل�ضول خارج نطاق الق�ضاء على حيازة املوجودات املرهونة 

147- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه ل يحق للدائن امل�ضمون اأن يختار احل�ضول على حيازة موجودات 

ملمو�ضة مرهونة دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى اإل اإذا:

)اأ( وافق املانح يف التفاق ال�ضماين على اأن يح�ضل الدائن امل�ضمون على احليازة دون اأن يلجاأ 

اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى؛

)ب(  وّجه الدائن امل�ضمون اإىل املانح واأي �ضخ�ض حائز للموجودات املرهونة اإ�ضعارا بالتق�ضري 

وباعتزام الدائن امل�ضمون اأن يح�ضل على احليازة دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى؛

)ج( مل يعرت�ض املانح اأو اأي �ضخ�ض حائز للموجودات املرهونة وقت �ضعي الدائن امل�ضمون اإىل 

احل�ضول على حيازتها.

الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات املرهونة

148- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للدائن امل�ضمون، بعد التق�ضري، اأن يبيع املوجودات املرهونة 

اأو يت�رّصف فيها على نحو اآخر اأو يوؤّجرها اأو يرّخ�ض با�ضتخدامها، بقدر حقوق املانح يف هذه املوجودات، 

دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى. ورهنا مبعيار ال�ضلوك املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 131، يجوز 

الرتخي�ض  اأو  الإيجار  اأو  الت�رّصف  يختار طريقة  اأن  يختار ممار�ضة هذا احلق  الذي  امل�ضمون  للدائن 

واأ�ضلوبه وتوقيته ومكانه و�ضائر جوانبه.

الإ�ضعار امل�ضبق بالت�رّصف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء

اإ�ضعارا  يوّجه  اأن  التق�ضري،  بعد  امل�ضمون،  الدائن  اأنه يجب على  القانون على  ين�ض  اأن  149- ينبغي 

باعتزامه بيع املوجودات املرهونة اأو الت�رّصف فيها على نحو اآخر اأو تاأجريها اأو الرتخي�ض با�ضتخدامها 

دون تقدمي طلب اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى. ول يلزم توجيه الإ�ضعار اإذا كانت املوجودات املرهونة قابلة 

للتلف، اأو قد تتدنى قيمتها �رصيعا، اأو كانت من نوع يُباع يف �ضوق معرتف بها.

150- ينبغي اأن ين�ض القانون على قواعد تكفل اأن يكون بالو�ضع توجيه الإ�ضعار امل�ضار اإليه يف التو�ضية 

149 بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�ضبة التوقيت، بغية حماية املانح اأو الأطراف الأخرى ذات امل�ضلحة، 

ويف الوقت نف�ضه جتّنب اأن يكون هناك اأثر �ضلبي على �ضبل انت�ضاف الدائن امل�ضمون و�ضايف القيمة 

الت�ضييلّية املحتملة للموجودات املرهونة.

151- فيما يتعلق بالإ�ضعار امل�ضار اإليه يف التو�ضية 149، ينبغي:

)اأ( اأن ين�ض القانون على وجوب توجيه اإ�ضعار اإىل كل من:

'1' املانح واملدين واأي �ضخ�ض اآخر يتعني عليه الوفاء باللتزام امل�ضمون؛

بتلك احلقوق  امل�ضمون  الدائَن  يبلغ  املرهونة  املوجودات  لـه حقوق يف  �ضخ�ض   '2' اأي 

كتابة قبل اأكرث من [يحّدد عدد من الأيام] من اإر�ضال الدائن امل�ضمون الإ�ضعار اإىل املانح؛

  '3' اأي دائن م�ضمون اآخر قام، قبل اأكرث من [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من 

الأيام من اإر�ضال الإ�ضعار اإىل املانح، بت�ضجيل اإ�ضعار فيما يتعلق بحق �ضماين يف املوجودات 

د هوية املانح؛ املرهونة، مفهر�ض حتت حُمدنِّ
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 '4' اأي دائن م�ضمون اآخر كان حائزا للموجودات املرهونة يف الوقت الذي احتاز فيه 

الدائن امل�ضمون املنِفذ هذه املوجودات؛

الأدنى  واحلد  وتوقيته  الإ�ضعار  توجيه  اتباعها يف  يجب  التي  الطريقة  القانون  يبنّي  اأن  )ب(  

ملحتوياته، مبا يف ذلك ما اإذا كان يجب اأن يت�ضّمن الإ�ضعار بيانا حما�ضبيا باملبلغ امل�ضتحق حينئذ واإ�ضارة 

اأو املانح يف احل�ضول على حترير املوجودات املرهونة من احلق ال�ضماين على النحو  اإىل حق املدين 

املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 140؛

تُعِلم  اأن  يُتوقع على نحو معقول  بلغة  الإ�ضـــعار حمررا  يكون  اأن  القانون على  ين�ض  )ج( اأن 

متلّقيه مبحتوياته. ويكفي اأن يكون الإ�ضــــعار املوّجه اإىل املانح حمررا بلغة التفاق ال�ضماين اجلاري 

اإنفاذه.

توزيع عائدات الت�رّصف يف املوجودات املرهونة

152- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجب على الدائن امل�ضمون املنِفذ، يف حالة الت�رّصف يف املوجودات 

املرهونة خارج نطاق الق�ضاء، اأن ي�ضتخدم �ضايف العائدات املتاأتية من هذا الإنفاذ )بعد خ�ضم تكاليفه( 

الدائن  على  يجب  التو�ضية 153،  عليه يف  من�ضو�ض  ما هو  وبا�ضتثناء  امل�ضمون.  اللتزام  ا�ضتيفاء  يف 

امل�ضمون املنِفذ اأن يدفع اأي فائ�ض يتبقى بعد ذلك ال�ضتخدام اإىل اأي مطالب مناف�ض ذي اأولوية اأدنى 

ه اإىل الدائن امل�ضمون املنِفذ، قبل اأي توزيع للفائ�ض، اإ�ضعارا مبطالبته، يف حدود مبلغ تلك  كان قد َوجَّ

املطالبة. ويجب اأن يَُرّد اإىل املانح اأي ر�ضيد يتبقى بعد ذلك.

الت�رّصف يف موجودات مرهونة خارج نطاق  اأنه، يف حالة  اأي�ضا على  القانون  ين�ض  اأن  153- ينبغي 

الق�ضاء، و�ضواء اأكان اأم مل يكن هناك نزاع ب�ضاأن حق اأي مطالب مناف�ض اأو ب�ضاأن اأولوية ال�ضداد، يجوز 

للدائن امل�ضمون املنِفذ، وفقا للقواعد الإجرائية املنطبقة عموما، اأن يدفع الفائ�ض اإىل �ضلطة ق�ضائية 

ع الفائ�ض وفقا  خمت�ضة اأو �ضلطة خمت�ضة اأخرى اأو اإىل �ضندوق اإيداع عمومي لتوزيعه. وينبغي اأن يوزَّ

لأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.

154- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن توزيع العائدات النا�ضئة عن ت�رّصف ق�ضائي اأو عن عملية اإنفاذ 

اأخرى ُمدارة ر�ضميا يتعنّي اأن يجري عمال بالقواعد العامة التي حتكم اإجراءات التنفيذ يف الدولة ، ولكن 

وفق اأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.

155- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن يظل املدين واأي �ضخ�ض اآخر ي�ضتحق عليه �ضداد اللتزام امل�ضمون 

م�ضوؤول عن اأي نق�ض يتعني �ضداده بعد ا�ضتخدام �ضايف عائدات الإنفاذ يف ا�ضتيفاء اللتزام امل�ضمون.

احتياز املوجودات املرهونة على �ضبيل الوفاء باللتزام امل�ضمون

156- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجوز للدائن امل�ضمون، بعد التق�ضري، اأن يقرتح كتابة اأن يحتاز 

واحدا اأو اأكرث من املوجودات املرهونة على �ضبيل الوفاء الكلي اأو اجلزئي باللتزام امل�ضمون.
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157- فيما يتعلق بالقرتاح امل�ضار اإليه يف التو�ضية 156، ينبغي:

)اأ( اأن ين�ض القانون على اأن القرتاح يجب اأن ير�َضل اإىل كل من:

 '1' املانح واملدين واأي �ضخ�ض اآخر يتعني عليه �ضداد اللتزام امل�ضمون اأو الوفاء به على 

نحو اآخر )كالكفيل مثال(؛

 '2' اأي �ضخ�ض له حقوق يف املوجودات املرهونة قام، قبل اأكرث من [يُحّدد عدد من الأيام] 

من اإر�ضال الدائن امل�ضمون اقرتاحه اإىل املانح، باإبالغ الدائن امل�ضمون كتابة بتلك احلقوق؛

 '3' اأي دائن م�ضمون اآخر قام، قبل اأكرث من [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من 

املوجودات  يف  �ضماين  حق  ب�ضاأن  اإ�ضعار  بت�ضجيل  املانح،  اإىل  القرتاح  اإر�ضال  من  الأيام 

د هوية املانح؛ املرهونة، مفهر�ض حتت حُمدنِّ

 '4' اأي دائن م�ضمون اآخر كان حائزا للموجودات املرهونة وقت احتياز الدائن امل�ضمون 

لها؛

د املبلغ امل�ضتحق حتى تاريخ اإر�ضال القرتاح  )ب(  اأن ين�ض القانون على اأن القرتاح يجب اأن يحدنِّ

ومبلغ اللتزام املقرتح ا�ضتيفاوؤه باحتياز املوجودات املرهونة.

158- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجوز للدائن امل�ضمون اأن يحتاز املوجودات املرهونة، وفقا ملا 

تن�ض عليه التو�ضية 156، ما مل يتلّق اعرتا�ضا كتابيا من اأي �ضخ�ض يحق له ت�ضلرُّم اقرتاح مبوجب التو�ضية 

157 يف غ�ضون [مدة زمنية ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام، بعد اإر�ضال القرتاح. ويف حالة القرتاح 

باحتياز املوجودات املرهونة على �ضبيل الوفاء اجلزئي باللتزام امل�ضمون، تلزم موافقة اإيجابية من كل 

ه اإليه القرتاح. �ضخ�ض ُوجنِّ

اإليه يف  امل�ضار  القرتاح  مثل  اقرتاحا  يقّدم  اأن  للمانح  يجوز  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  159- ينبغي 

التو�ضية 156، واإذا قِبله الدائن امل�ضمون وجب عليه الت�رّصف وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضيتان 157 و158.

احلقوق املكت�ضبة من خالل ت�رّصف ق�ضائي

160- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، اإذا ت�رّصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة من خالل 

دت احلقوق التي يكت�ضبها املنقول اإليه مبقت�ضى القواعد  اإجراء ق�ضائي اأو اإجراء اإداري ر�ضمي اآخر، ُحدنِّ

العامة التي حتكم اإجراءات التنفيذ لدى الدولة.

احلقوق املكت�ضبة من خالل ت�رّصف خارج نطاق الق�ضاء

161- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، اإذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة اأو ت�رصف فيها 

على نحو اآخر دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى، وفقا للقانون، فاإن اأي �ضخ�ض يح�ضل على حق 

املانح يف املوجودات ياأخذ املوجودات رهنا باحلقوق التي لها اأولوية على احلق ال�ضماين الذي ميتلكه 

الدائن امل�ضمون املنِفذ، ولكن خالية من حقوق الدائن امل�ضمون املنِفذ واأي مطاِلب مناف�ض تكون حلقه 

اأولوية اأدنى من اأولوية حق الدائن امل�ضمون املنِفذ. وتنطبق القاعدة ذاتها على احلقوق يف املوجودات 

املرهونة التي يكت�ضبها الدائن امل�ضمون الذي احتاز هذه املوجودات على �ضبيل الوفاء الكلي اأو اجلزئي 

باللتزام امل�ضمون.



501 املرفق الأول-   م�ضطلحات وتو�ضيات دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة 

�ض  رخَّ اأو  املرهونة  املوجودات  امل�ضمون  الدائن  اأّجر  اإذا  اأنه،  على  القانون  ين�ّض  اأن  162- ينبغي 

�ض لـه  با�ضتخدامها دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى، وفقا لهذا القانون، َحقَّ للم�ضتاأجر اأو املرخَّ

اأن ي�ضتفيد من الإيجار اأو الرتخي�ض خالل فرتة الإيجار اأو الرتخي�ض، با�ضتثناء احلقوق التي لها اأولوية 

على احلق الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنِفذ.

163- ينبغي اأن ين�ّض القانون على اأنه، اإذا قام الدائن امل�ضمون، على نحو ل يتفق مع التو�ضيات الواردة 

الرتخي�ض  اأو  تاأجريها  اأو  اآخر  نحو  فيها على  الت�رّصف  اأو  املرهونة  املوجودات  ببيع  الف�ضل،  يف هذا 

النية  با�ضتخدامها احل�ضَن  له  �ض  املرخَّ اأو  اأو م�ضتاأجرها  املرهونة  املوجودات  با�ضتخدامها، فاإن حمتاز 

يح�ضل على احلقوق اأو املزايا املبّينة يف التو�ضيتني 161 و162.

التداخل بني نظم الإنفاذ اخلا�ضة باملمتلكات املنقولة وغري املنقولة

164- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( يجوز للدائن امل�ضمون اأن يختار اإنفاذ احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة 

وفقا للتو�ضيات الواردة يف هذا الف�ضل اأو للقانون الذي يحكم اإنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة؛

اإذا كان اللتزام م�ضمونا مبوجودات منقولة ومبمتلكات غري منقولة تخ�ض املانح، جاز  )ب(  

للدائن امل�ضمون اأن يختار اإنفاذ:

يف  ال�ضماين  احلق  اإنفاذ  اأحكام  مبقت�ضى  املنقولة  املوجودات  يف  ال�ضماين   '1' احلق 

املوجودات املنقولة والرهن على املمتلكات غري املنقولة مبقت�ضى القانون الذي يحكم اإنفاذ 

الرهون على املمتلكات غري املنقولة؛ اأو

'2' كال احلقني مبقت�ضى القانون الذي يحكم اإنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة.

اإنفاذ احلق ال�ضماين يف امللحقات

165- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف ملحق مبمتلكات غري 

منقولة ل يحق له اأن ينِفذ حقه ال�ضماين اإل اإذا كانت له اأولوية على حقوق مناف�ضة يف املمتلكات غري 

املنقولة. ويحق للدائن الذي لـه حق مناف�ض يف املمتلكات غري املنقولة ولكن لـه اأولوية اأدنى مرتبة اأن 

الدائن  ويكون  امللحق.  يف  املنفذ  امل�ضمون  للدائن  ال�ضماين  باحلق  املكفول  اللتزام  مبلغ  كامل  ي�ضّدد 

امل�ضمون املنفذ م�ضوؤول عن اأي �رصر يلحق باملمتلكات غري املنقولة جراء عملية الإزالة، عدا ما يطراأ 

على تلك املمتلكات من نق�ض يف القيمة ل�ضبب وحيد يعزى اإىل زوال امللحق.

ملحق مبوجودات  �ضماين يف  حق  له  الذي  امل�ضمون  الدائن  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  166- ينبغي 

منقولة يحق له اأن ينفذ حقه ال�ضماين يف ذلك امللحق. ويحق للدائن الذي له اأولوية اأعلى مرتبة اأن يتوىل 

ال�ضيطرة على عملية الإنفاذ، وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضية 145. ويحق للدائن الذي له اأولوية اأدنى مرتبة 

اأن ي�ضّدد كامل مبلغ اللتزام املكفول باحلق ال�ضماين الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق. 

ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ م�ضوؤول عن اأي �رصر يلحق باملوجودات املنقولة جراء عملية الإزالة، عدا 

ما يطراأ عليها من نق�ض يف القيمة ل�ضبب وحيد يعزى اإىل زوال امللحق.
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باء-  تو�صيات تخ�ض موجودات معينة

انطباق الف�ضل املتعلق بالإنفاذ على النقل التام للم�ضتحق

167- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن التو�ضيات الواردة يف هذا الف�ضل ل تنطبق على حت�ضيل م�ضتحق 

يحال بوا�ضطة نقل تام اأو على اإنفاذه على نحو اآخر، با�ضتثناء:

)اأ( التو�ضيتني 131 و132 يف حالة النقل التام مع احلق يف الرجوع؛

)ب(  التو�ضيتني 168 و169.

اإنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ضتحقات

رهنا  اإليه،  للمحال  تام، يحق  بنقل  املحال  امل�ضتحق  اأنه يف حالة  القانون على  ين�ض  اأن  168- ينبغي 

ل  يَُح�ضنِّ اأن  والتزاماتها(،  املدينة  الثالثة  الأطراف  ب�ضاأن حقوق  ال�ضابع  )الف�ضل  بالتو�ضيات 123-117 

امل�ضتحق اأو ينفذه بطريقة اأخرى. اأما يف حالة امل�ضتحق املحال بطريقة اأخرى غري النقل التام، فيحق 

ل امل�ضتحق اأو ينفذه بطريقة اأخرى بعد التق�ضري، اأو  للمحال اإليه، رهنا بالتو�ضيات 117-123، اأن يَُح�ضنِّ

قبله ولكن مبوافقة املحيل.

169- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن حق املحال اإليه يف حت�ضيل م�ضتحق اأو اإنفاذه بطريقة اأخرى 

ل اأو اأن ينفذ باأي طريقة اأخرى اأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن ت�ضديد  يت�ضّمن احلق يف اأن يح�ضنِّ

ذلك امل�ضتحق.

اإنفاذ احلق ال�ضماين يف ال�ضك القابل للتداول

ولكن  التق�ضري  قبل  اأو  التق�ضري،  بعد  امل�ضمون احلق  للدائن  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  170- ينبغي 

مبوافقة املانح، ورهنا بالتو�ضية 124 )الف�ضل ال�ضابع ب�ضاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، 

ل ال�ضك القابل للتداول الذي هو املوجود املرهون اأو يُنفذه بطريقة اأخرى جتاه ال�ضخ�ض  يف اأن يح�ضّ

املدين مبقت�ضى ذلك ال�ضك.

171- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن حق الدائن امل�ضمون يف حت�ضيل �ضك قابل للتداول اأو اإنفاذه 

ل اأو اأن ينفذ بطريقة اأخرى اأي حق �ضخ�ضي اأو حق ملكية ي�ضمن  بطريقة اأخرى ي�ضمل احلق يف اأن يح�ضنِّ

�ضداد ذلك ال�ضك القابل للتداول.

 توزيع عائدات الت�رّصف عندما يكون املوجود املرهون م�ضتحقا اأو �ضكا قابال للتداول 

اأو مطالبة اأخرى

172- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يجب على الدائن امل�ضمون املنِفذ، يف حالة حت�ضيل م�ضتحق اأو 

�ضك قابل للتداول اأو اإنفاذه بطريقة اأخرى، اأو اإنفاذ مطالبة، اأن ي�ضتخدم �ضايف العائدات املتاأتية من هذا 

الإنفاذ )بعد خ�ضم تكاليفه( يف ا�ضتيفاء اللتزام امل�ضمون. ويجب على الدائن امل�ضمون املنِفذ اأن يدفع 

ه اإىل الدائن  اأي فائ�ض يتبقى بعد ذلك ال�ضتخدام اإىل اأي مطالب مناف�ض ذي اأولوية اأدنى كان قد َوجَّ

امل�ضمون، قبل اأي توزيع للفائ�ض، اإ�ضعارا مبطالبته، وذلك مبقدار تلك املطالبة. ويجب اأن يَُرّد اإىل املانح 

اأي ر�ضيد يتبقى بعد ذلك.
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اإنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

تقا�ضي  �ضماين يف حق  له حق  الذي  امل�ضمون  للدائن  يحق  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  173- ينبغي 

اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأن يقوم، بعد التق�ضري، اأو قبل التق�ضري ولكن مبوافقة املانح، ورهنا 

بالتو�ضيتني 125 و126 )الف�ضل ال�ضابع ب�ضاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، بتح�ضيل تلك 

الأموال اأو باإنفاذ حقه يف تقا�ضيها بطريقة اأخرى.

174- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحق للدائن امل�ضمون الذي يتوىل ال�ضيطرة، رهنا بالتو�ضيتني 

125 و126 )الف�ضل ال�ضابع ب�ضاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، اأن يُنفذ حقه ال�ضماين 

دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل حمكمة اأو �ضلطة اأخرى.

ب�ضاأن حقوق  ال�ضابع  )الف�ضل  و126   125 بالتو�ضيتني  رهنا  اأنه،  على  القانون  ين�ض  اأن  175- ينبغي 

ل قيمة  الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، ل يحق للدائن امل�ضمون الذي ل يتوىل ال�ضيطرة اأن يح�ضّ

احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو يُنفذ هذا احلق بطريقة اأخرى جتاه 

امل�رصف الوديع اإل باأمر من املحكمة، ما مل يوافق امل�رصف الوديع على خالف ذلك.

اإنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعهد م�ضتقل

تقا�ضي  �ضماين يف حق  له حق  الذي  امل�ضمون  للدائن  يحق  اأّنه  على  القانون  ين�ض  اأن  176- ينبغي 

العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل، بعد التق�ضري، اأو قبله ولكن مبوافقة املانح، ورهنا بالتو�ضيات 

العائدات  ل  يح�ضنِّ اأن  والتزاماتها(،  املدينة  الثالثة  الأطراف  حقوق  ب�ضاأن  ال�ضابع  )الف�ضل   129-127

املتاأتية مبقت�ضى ذلك التعّهد امل�ضتقل اأو اأن يُنفذ حقه يف حق تقا�ضيها بطريقة اأخرى.

اإنفاذ احلق ال�ضماين يف م�ضتند قابل للتداول اأو يف موجودات ملمو�ضة م�ضمولة مب�ضتند قابل للتداول

اأو قبله ولكن مبوافقة  التق�ضري،  بعد  امل�ضمون،  للدائن  اأنه يحق  القانون على  ين�ض  اأن  177- ينبغي 

املانح، ورهنا بالتو�ضية 130 )الف�ضل ال�ضابع ب�ضاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، اأن ينفذ 

اأي حق �ضماين يف م�ضتند قابل للتداول اأو موجودات ملمو�ضة م�ضمولة بذلك امل�ضتند.

تا�صعا-  متويل االحتياز

اخليار األف: النهج الوحدوي*

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية الحتيازية هو:

ا�ضتخدامه،  وت�ضهيل  مي�ضور،  ائتمان  م�ضدر  ب�ضفته  الحتياز  متويل  باأهمية  )اأ( لعرتاف 

وخ�ضو�ضا من اأجل املن�ضاآت التجارية ال�ضغرية واملتو�ضطة؛

*يجوز للدولة اأن تعتمد اخليار األف )النهج الوحدوي(، اأْي التو�ضيات 178-186، اأو اخليار باء )النهج غري الوحدوي(، اأْي التو�ضيات 

187-202. والتو�ضيات الواردة يف الف�ضول الأخرى تنطبق عموما على متويل الحتياز ما مل تكن معّدلة بتو�ضيات هذا الف�ضل.
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)ب(  كفالة معاملة جميع ممّويل الحتياز معاملة مت�ضاوية؛

)ج( تي�ضري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�ضفافية فيما يتعلق بتمويل الحتياز.

معادلة احلق ال�ضماين الحتيازي باحلق ال�ضماين

178- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الحتيازي هو حق �ضماين. وبالتايل فاإن جميع 

باإن�ضاء احلق ال�ضماين، ونفاذه  التو�ضيات التي حتكم احلقوق ال�ضمانية، مبا فيها التو�ضيات املتعلقة 

جتاه الأطراف الثالثة )با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 179(، وت�ضجيله واإنفاذه والقانون املنطبق عليه، 

تنطبق على احلقوق ال�ضمانية الحتيازية. كما تنطبق عليها التو�ضيات املتعلقة بالأولوية )با�ضتثناء ما 

تن�ض عليه التو�ضيات 185-180(.

نفاذ احلق ال�ضماين الحتيازي يف ال�ضلع ال�ضتهالكية جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

179- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الحتيازي يف ال�ضلع ال�ضتهالكية ي�ضبح نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة حال اإن�ضائه وت�ضبح لـه اأولوية على احلق ال�ضماين غري الحتيازي املناف�ض الذي 

ين�ضئه املانح، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 181.

اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي يف املوجودات امللمو�ضة

180- با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 181، ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

البديل األف*

)اأ( للحق ال�ضماين الحتيازي يف موجودات ملمو�ضة غري املخزون اأو ال�ضلع ال�ضتهالكية 

اأولوية على احلق ال�ضماين غري الحتيازي املناف�ض الذي اأن�ضاأه املانح )حتى واإن �ُضّجل اإ�ضعار ب�ضاأن 

ذلك احلق ال�ضماين يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�ضجيل اإ�ضعار ب�ضاأن احلق ال�ضماين 

الحتيازي(، �رصيطة:

'1' اأن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ اأو

ل اإ�ضعار ب�ضاأن احلق ال�ضماين الحتيازي يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية   '2' اأن يُ�ضجَّ

العام يف موعد ل يتجاوز [حُتّدد مدة زمنية ق�ضرية تكون 20 اأو 30 يوما مثال] بعد 

ح�ضول املانح على حيازة املوجودات؛

اأولوية على احلق ال�ضماين غري الحتيازي  )ب(  للحق ال�ضماين الحتيازي يف املخزون 

املناف�ض الذي اأن�ضاأه املانح )حتى واإن اأ�ضبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل اأن 

ي�ضبح احلق ال�ضماين الحتيازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة(، �رصيطة:

'1' اأن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املخزون؛ اأو

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�ضية 180.
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'2' اأن يكون قد ح�ضل ما يلي قبل ت�ضليم املخزون اإىل املانح:

ل اإ�ضعار ب�ضاأن احلق ال�ضماين الحتيازي يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية   اأ- �ُضجنِّ

العام؛ 

 ب- وّجه الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي اإىل الدائن امل�ضمون بحق 

�ضماين غري احتيازي �ضابق الت�ضجيل اأن�ضاأه املانح يف خمزون من النوع نف�ضه، 

اأن  وينبغي  احتيازيا.  �ضمانيا  حقا  ميتلك  اأن  يعتزم  اأو  ميتلك  باأنه  اإ�ضعارا 

�ضماين  بحق  امل�ضمون  الدائن  للمخزون ميّكن  كافيا  و�ضفا  الإ�ضعار  يت�ضّمن 

غري احتيازي من تبنيرُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع للحق ال�ضماين الحتيازي؛

هذه  من  ب-   '2' )ب(  الفرعية  بالفقرة  عمال  املر�ضل  الإ�ضعار،  ي�ضمل  اأن  )ج( يجوز 

التو�ضية، احلقوق ال�ضمانية الحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني الأطراف ذاتها دومنا حاجة 

اإىل حتديد كل معاملة على حدة. ولكّن هذا الإ�ضعار لي�ض كافيا اإّل فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية 

د هذه املدة بخم�ض  يف املوجودات امللمو�ضة التي يح�ضل املانح على حيازتها يف غ�ضون مدة [حُتدَّ

�ضنوات مثال] بعد توجيه الإ�ضعار.

البديل باء

للحق ال�ضماين الحتيازي يف موجودات ملمو�ضة غري ال�ضلع ال�ضتهالكية اأولوية على احلق ال�ضماين 

غري الحتيازي املناف�ض الذي اأن�ضاأه املانح )حتى واإن �ُضّجل اإ�ضعار بذلك احلق ال�ضماين يف �ضجل 

احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�ضجيل اإ�ضعار باحلق ال�ضماين الحتيازي(، �رصيطة:

)اأ( اأن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ اأو

ل اإ�ضعار يتعلق باحلق ال�ضماين الحتيازي يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام  )ب(  اأن يُ�ضجَّ

يف موعد ل يتجاوز [حُتّدد مدة زمنية ق�ضرية تكون 20 اأو 30 يوما مثال] بعد ح�ضول املانح على 

حيازة املوجودات.

�ض اأو املوؤ�رص ب�ضاأنه على �ضهادة امللكية اأولوية احلق ال�ضماين امل�ضّجل يف �ضِجل متخ�ضّ

181- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي مبقت�ضى التو�ضية 179 اأو 180 

ل تتقّدم على اأولوية احلق ال�ضماين اأو اأي حق اآخر م�ضجل يف �ضجل متخ�ض�ض اأو موؤ�رص ب�ضاأنه على 

�ضهادة ملكية على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضيتني 77 و78 )الف�ضل اخلام�ض ب�ضاأن اأولوية احلق 

ال�ضماين(.

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية الحتيازية املتناف�ضة

تتحدد  املتناف�ضة  الحتيازية  ال�ضمانية  احلقوق  بني  الأولوية  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  182- ينبغي 

وفقا للقواعد العامة لالأولوية املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية غري الحتيازية اإل اإذا كان اأحد احلقوق 

املدة  غ�ضون  الثالثة يف  الأطراف  نافذا جتاه  ُجعل  ملورنِّد  احتيازيا  �ضمانيا  حقا  الحتيازية  ال�ضمانية 

املحّددة يف التو�ضية 180، ويف تلك احلالة، تكون للحق ال�ضماين الحتيازي الذي ميتلكه املوّرد اأولوية 

على جميع احلقوق ال�ضمانية الحتيازية املناف�ضة.
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اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي على حق الدائن بحكم الق�ضاء

183- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن يكون للحق ال�ضماين الحتيازي الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة يف غ�ضون املدة املحّددة يف التو�ضية 180 اأولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون التي تكون لها 

بخالف ذلك الأولوية وفقا ملا تن�ض عليه التو�ضية 84 )الف�ضل اخلام�ض ب�ضاأن اأولوية احلق ال�ضماين(.

الت�ضجيل  �ضابق  رهن  على  منقولة  غري  مبمتلكات  ملحق  يف  الحتيازي  ال�ضماين  احلق   اأولوية 

على هذه املمتلكات غري املنقولة

ملحقا  ي�ضبح  ملمو�ض  موجود  الحتيازي يف  ال�ضماين  احلق  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  184- ينبغي 

مبمتلكات غري منقولة، تكون لـه اأولوية على احلقوق القائمة لالأطراف الثالثة يف املمتلكات غري املنقولة 

اإ�ضعار بذلك  )بخالف الرهن ال�ضامن لقر�ض ميونِّل بناء تلك املمتلكات غري املنقولة(، �رصيطة ت�ضجيل 

د مدة زمنية ق�ضرية  احلق ال�ضماين الحتيازي يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة يف موعد ل يتجاوز [حُتدَّ

تكون 20 اأو 30 يوما مثال] من الأيام بعد اأن ي�ضبح املوجود ملحقا.

اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�ضة

185- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

البديل األف*

ال�ضلع  اأو  املخزون  غري  امللمو�ضة  املوجودات  عائدات  الحتيازي يف  ال�ضماين  )اأ( للحق 

ال�ضتهالكية نف�ض اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي يف تلك املوجودات؛

)ب(  للحق ال�ضماين يف عائدات املخزون نف�ض اأولوية احلق ال�ضماين الحتيازي يف ذلك 

املخزون، ما مل تكن تلك العائدات يف �ضكل م�ضتحقات اأو �ضكوك قابلة للتداول اأو حقوق يف تقا�ضي 

الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو حقوق يف تقا�ضي عائدات متاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل. لكّن 

هذه الأولوية م�رصوطة بقيام الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي باإ�ضعار الدائنني امل�ضمونني 

ل، قبل ن�ضوء العائدات، اإ�ضعارا يتعلق بحق �ضماين يف موجودات من نف�ض نوع العائدات. باأنه �ضجَّ

البديل باء

اإذا كان احلق ال�ضماين الحتيازي يف موجودات ملمو�ضة نافذا جتاه الأطراف الثالثة، كان للحق 

ال�ضماين يف العائدات اأولوية احلق ال�ضماين غري الحتيازي.

معادلة احلق ال�ضماين الحتيازي باحلق ال�ضماين يف اإجراءات الإع�ضار

186- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، يف حال اإجراءات الإع�ضار املتعلقة باملدين، تنطبق على احلقوق 

ال�ضمانية الحتيازية نف�ض الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف من التو�ضية 185، اإذا اعتمدت البديل األف من التو�ضية 180، اأو البديل باء من التو�ضية 185، 

اإذا اعتمدت البديل باء من التو�ضية 180.
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اخليار باء: النهج غري الوحدوي*

الغر�ض

وحقوق  الحتيازية  ال�ضمانية  احلقوق  فيها  الحتياز، مبا  بتمويل  املتعلقة  الأحكام  من  الغر�ض 

الحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي هو:

ا�ضتخدامه،  وت�ضهيل  مي�ضور،  ائتمان  م�ضدر  ب�ضفته  الحتياز  متويل  باأهمية  )اأ( العرتاف 

وخ�ضو�ضا من اأجل املن�ضاآت التجارية ال�ضغرية واملتو�ضطة؛

)ب(  كفالة معاملة جميع ممّويل الحتياز معاملة مت�ضاوية؛

)ج( تي�ضري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�ضفافية فيما يتعلق بتمويل الحتياز.

طرائق متويل الحتياز

187- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( نظام احلقوق ال�ضمانية الحتيازية يف �ضياق النهج غري الوحدوي مطابق للنظام املعتمد يف 

�ضياق النهج الوحدوي؛

)ب(  يجوز لكل الدائنني، املوّردين منهم واملقر�ضني، اكت�ضاب حق �ضماين احتيازي وفقا للنظام 

الذي يحكم احلقوق ال�ضمانية الحتيازية؛

)ج( متويل الحتياز القائم على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي يجوز توفريه 

وفقا للتو�ضية 188؛

اأن ي�ضتفيد من حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي عن طريق  )د( يجوز للمقر�ض 

الإحالة اأو احللول.

معادلة حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي باحلق ال�ضماين الحتيازي

اقت�ضادية  نتائج  الحتياز حتّقق  متويل  التي حتكم  القواعد  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  188- ينبغي 

متعادلة وظيفيا بغ�ض النظر عما اإذا كان حق الدائن هو حق احتفاظ بامللكية اأو حق اإيجار متويلي اأو 

حقا �ضمانيا احتيازيا.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي

اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات  اأن ين�ض القانون على اأن حق الحتفاظ بامللكية  189- ينبغي 

ملمو�ضة ل يكون نافذا ما مل يُعقد اتفاق البيع اأو الإيجار اأو يُثبت كتابة بحيث تبنّي الكتابة، مقرتنة مبجرى 

الت�رّصفات بني الطرفني، نية البائع اأو املوؤجر الحتفاظ بامللكية. ويجب اأن تكون هذه الكتابة موجودة يف 

وقت ل يتاأخر عن وقت ح�ضول امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر على حيازة املوجودات.

*يجوز للدولة اأن تعتمد اخليار األف )النهج الوحدوي(، اأي التو�ضيات 178-186، اأو اخليار باء )النهج غري الوحدوي(، اأي التو�ضيات 

.202-187
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حق امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر يف اإن�ضاء حق �ضماين

�ضمانيا يف  ين�ضئ حقا  اأن  امل�ضتاأجر  اأو  للم�ضرتي  اجلائز  من  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  190- ينبغي 

موجودات ملمو�ضة تكون مو�ضوع حق احتفاظ مبلكية اأو حق اإيجار متويلي. واأكرب مبلغ ميكن ت�ضييله يف 

اإطار هذا احلق ال�ضماين هو قيمة املوجود الزائدة عن املبلغ امل�ضتحق للبائع اأو املوؤجر التمويلي.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف ال�ضلع ال�ضتهالكية جتاه الأطراف الثالثة

ال�ضلع  يف  التمويلي  الإيجار  حق  اأو  بامللكية  الحتفاظ  حق  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  191- ينبغي 

ال�ضتهالكية يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة فور اإمتام البيع اأو التاأجري �رصيطة اأن يُثبَت هذا احلق 

وفقا للتو�ضية 189.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�ضة جتاه الأطراف الثالثة

192- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

البديل األف*

)اأ( ل يكون حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�ضة غري 

املخزون اأو ال�ضلع ال�ضتهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا:

ر بحيازة املوجودات؛ اأو '1' احتفظ البائع اأو املوؤجنِّ

ل اإ�ضعار يتعلق بذلك احلق يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ل   '2' �ُضجنِّ

د مدة زمنية ق�ضرية تكون 20 اأو 30 يوما مثال] بعد ح�ضول امل�ضرتي اأو  يتجاوز [حُتدَّ

امل�ضتاأجر على حيازة املوجودات؛

نافذا جتاه  املخزون  يف  التمويلي  الإيجار  حق  اأو  بامللكية  الحتفاظ  حق  يكون  ل  )ب(  

الأطراف الثالثة اإل اإذا:

ر بحيازة املخزون؛ اأو '1' احتفظ البائع اأو املوؤجنِّ

'2' ح�ضل ما يلي قبل ت�ضليم املخزون اإىل امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر:

ل اإ�ضعار يتعلق بذلك احلق يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام؛ اأ- �ُضجنِّ

�ضابق  احتيازي  غري  �ضماين  حق  له  الذي  امل�ضمون  الدائن  اإىل  ه   ب- ُوجنِّ

الت�ضجيل كان قد اأن�ضاأه امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر يف خمزون من نف�ض النوع، اإ�ضعار 

بحق  اأو  بامللكية  الحتفاظ  بحق  املطالبة  ينوي  ر  املوؤجنِّ اأو  البائع  باأنَّ  مكتوب 

ن  ن هذا الإ�ضعار و�ضفا كافيا للمخزون ميكنِّ الإيجار التمويلي. وينبغي اأن يت�ضمَّ

الدائن امل�ضمون من تبنيرُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع حلق الحتفاظ بامللكية اأو 

حلق الإيجار التمويلي؛

)ج( يجوز اأن ي�ضمل الإ�ضعار املر�َضل عمال بالفقرة الفرعية )ب( '2' ب- من هذه التو�ضية 

حقوق الحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي مبقت�ضى معامالت متعددة بني الطرفني نف�ضيهما دون 

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�ضية 192.
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احلاجة اإىل حتديد كل معاملة على حدة. ول يكون الإ�ضعار نافذا اإل على احلقوق يف املوجودات 

د هذه املدة بخم�ض �ضنوات مثال]  امللمو�ضة التي يحتازها امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر يف غ�ضون مدة [حُتدَّ

بعد توجيه الإ�ضعار.

البديل باء

ل يكون حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف املوجودات امللمو�ضة غري ال�ضلع 

ال�ضتهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا:

ر بحيازة املوجودات؛ اأو )اأ( احتفظ البائع اأو املوؤجنِّ

ل اإ�ضعار ب�ضاأن ذلك احلق يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ل يتجاوز  )ب(  �ُضجنِّ

د مدة زمنية ق�ضرية، تكون 20 اأو30 يوما مثال] بعد ح�ضول امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر على حيازة  [حُتدَّ
املوجودات.

وتنطبق القاعدة يف هذه التو�ضية اأي�ضا على احلق ال�ضماين الحتيازي يف موجودات ملمو�ضة غري 

ال�ضلع ال�ضتهالكية.

ت�ضجيل واحد يكفي

اإ�ضعار واحد يف �ضجل احلقوق ال�ضمانية العام يكفي  اأن ت�ضجيل  اأن ين�ض القانون على  193- ينبغي 

لتحقيق نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف اإطار معامالت متعددة بني الأطراف 

اأو بعده، تتعلق مبوجودات ملمو�ضة تندرج �ضمن الو�ضف الوارد يف  الت�ضجيل  اأُبرمت قبل  ذاتها، �ضواء 

الإ�ضعار. وتنطبق الأحكام املتعلقة بنظام ال�ضجل، مع اإجراء التعديالت املالئمة فيما يخ�ض امل�ضطلحات، 

على ت�ضجيل حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي.

اأثر عدم حتقيق نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي جتاه الأطراف الثالثة

194- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، اإذا كان حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي غري نافذ 

اأو امل�ضتاأجر، ويكون  جتاه الأطراف الثالثة، توؤول ملكية املوجودات جتاه الأطراف الثالثة اإىل امل�ضرتي 

ر حق �ضماين يف املوجودات رهنا بالتو�ضيات املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية. للبائع اأو املوؤجنِّ

املنقولة   غري  املمتلكات  ملحقات  يف  التمويلي  الإيجار  حق  اأو  بامللكية  الحتفاظ  حق   نفاذ 

جتاه الأطراف الثالثة

اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات  اأن ين�ض القانون على اأن حق الحتفاظ بامللكية  195- ينبغي 

حقوق  لها  التي  الثالثة  الأطراف  جتاه  نافذا  يكون  ل  منقولة  غري  مبمتلكات  ملحقة  ت�ضبح  ملمو�ضة 

ل ذلك احلق يف �ضجل  لة يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة، اإل اإذا �ُضجنِّ يف املمتلكات غري املنقولة م�ضجَّ

د مدة زمنية ق�ضرية تكون 20 اأو 30 يوما، مثال] بعد اأن  املمتلكات غري املنقولة يف موعد ل يتجاوز [حُتدَّ

ت�ضبح املوجودات ملحقات.

196- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا مل يُ�ضجل البائع اأو املوؤجر يف غ�ضون املدة الزمنية املن�ضو�ض 

عليها يف التو�ضية 195 اإ�ضعارا بحقه يف الحتفاظ بامللكية اأو حقه يف الإيجار التمويلي يف موجودات 
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ملمو�ضة اأ�ضبحت ملحقة مبمتلكات غري منقولة، اعترُب حق البائع يف الحتفاظ بامللكية اأو حق املوؤجر يف 

الإيجار التمويلي حقا �ضمانيا.

 وجود حق �ضماين يف عائدات موجودات ملمو�ضة خا�ضعة حلق الحتفاظ بامللكية 

اأو حق الإيجار التمويلي

اإيجار  اأو حق  بامللكية  له حق احتفاظ  الذي  املوؤجر  اأو  البائع  اأن  القانون على  ين�ض  اأن  197- ينبغي 

متويلي يف موجودات ملمو�ضة، يكون له حق �ضماين يف عائدات هذه املوجودات.

نفاذ احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�ضة اخلا�ضعة حلق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار 

التمويلي جتاه الأطراف الثالثة

198- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ل يكون احلق ال�ضماين يف العائدات امل�ضار اإليها يف التو�ضية 197 نافذا جتاه الأطراف 

ل الذي ُجعل مبقت�ضاه حق  الثالثة اإل اإذا كانت هذه العائدات مو�ضوفة و�ضفا عاما يف الإ�ضعار امل�ضجَّ

الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة، اأو كانت هذه العائدات نقودا اأو 

م�ضتحقات اأو �ضكوكا قابلة للتداول اأو حقوقا يف تقا�ضي اأموال مودعة يف ح�ضاب م�رصيف؛

ل اأو مل تكن من اأنواع املوجودات  )ب(  اإذا مل تكن العائدات مو�ضوفة و�ضفا عاما يف الإ�ضعار امل�ضجَّ

نافذا جتاه  العائدات  ال�ضماين يف  احلق  كان  التو�ضية،  هذه  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  اإليها يف  امل�ضار 

د مدة زمنية ق�ضرية] من الأيام بعد ن�ضوء العائدات. وي�ضتمر نفاذ هذا احلق  الأطراف الثالثة ملدة [حتدَّ

ال�ضماين بعد ذلك، اإذا ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�ضار اإليها يف التو�ضية 32 اأو 

34 )الف�ضل الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة( قبل انق�ضاء تلك املدة.

اأولوية احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�ضة

199- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

البديل األف*

)اأ( اإذا كان حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة، 

كان للحق ال�ضماين يف العائدات امل�ضار اإليها يف التو�ضية 197 اأولوية على حق �ضماين اآخر يف 

املوجودات ذاتها؛

)ب(  اإذا كان حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة، 

كان للحق ال�ضماين يف عائدات املخزونات، امل�ضار اإليه يف التو�ضية 197، نف�ض اأولوية حق الحتفاظ 

بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف ذلك املخزون، ما مل تكن العائدات يف �ضكل م�ضتحقات اأو �ضكوك 

قابلة للتداول اأو حقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف اأو حقوق يف تقا�ضي العائدات 

ُر الدائنني  املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل. لكّن هذه الأولوية م�رصوطة باأن يُخِطر البائُع اأو املوؤجنِّ

امل�ضمونني الذين �ضجلوا اإ�ضعارا ب�ضاأن حق �ضماين يف موجودات من نف�ض نوع هذه العائدات قبل 

ن�ضوء العائدات هذه.

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف من التو�ضية 199 اإذا اعتمدت البديل األف من التو�ضية 192، اأو البديل باء  من التو�ضية 199 

اإذا اعتمدت البديل باء من التو�ضية 192.
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البديل باء

اإذا كان حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�ضة نافذاً جتاه الأطراف 

الثالثة، كان للحق ال�ضماين يف العائدات، امل�ضار اإليه يف التو�ضية 197، اأولوية احلق ال�ضماين غري 

الحتيازي، متى كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو املن�ضو�ض 

عليه يف التو�ضية 198. وتنطبق هذه القاعدة اأي�ضا على عائدات املوجودات امللمو�ضة اخلا�ضعة 

حلق �ضماين احتيازي.

اإنفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي

200- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( ينبغي اأن تتناول قواعد اإنفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات 

ملمو�ضة بعد التق�ضري، ما يلي:

'1' الطريقة التي ميكن اأن يح�ضل بها البائع اأو املوؤجر على حيازة املوجودات؛

 '2' ما اإن كان مطلوبا من البائع اأو املوؤجر اأن يت�رصف يف املوجودات، واإذا كان الأمر 

كذلك، فكيف؛

'3' ما اإن كان يجوز للبائع اأو املوؤجر اأن يحتفظ باأي فائ�ض؛

'4' ما اإن كان للبائع اأو املوؤجر حق مطالبة امل�ضرتي اأو امل�ضتاأجر ب�ضداد اأي عجز.

)ب(  النظام املنطبق على اإنفاذ احلق ال�ضماين بعد التق�ضري ينطبق على اإنفاذ حق الحتفاظ 

بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي بعد التق�ضري، ما مل يتعار�ض ذلك مع �رصورة احلفاظ على ات�ضاق النظام 

املنطبق على البيع والتاأجري.

القانون املنطبق على حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي

201- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن اأحكام تنازع القوانني املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية تنطبق 

اأي�ضا على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف اإجراءات الإع�ضار

202- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يف حالة اإجراءات الإع�ضار املتعلقة باملدين:

البديل األف*

تكون الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية منطبقة اأي�ضا على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق 

الإيجار التمويلي.

البديل باء

تكون اأحكام قانون الدولة امل�ضرتعة املنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة منطبقة اأي�ضا على 

حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�ضية 202.
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عا�رشا-  تنازع القوانني*

الغر�ض

الغر�ض من اأحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه 

قبل  الثالثة  والأطراف  امل�ضمون  والدائن  املانح  والتزامات  وحقوق  واأولويته؛  الثالثة  الأطراف  جتاه 

)36(
التق�ضري وبعده.

األف-  تو�صيات عامة

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة

 على اأن القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�ضة 
)37(

203- ينبغي اأن ين�ض القانون

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان هذه املوجودات، با�ضتثناء ما 

تن�ض عليه التو�ضيات 204-207 و211.

204- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على 

النوع الذي  يتعلق باحلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة من  التو�ضية 203 فيما  امل�ضائل املذكورة يف 

يُ�ضتخدم عادة يف اأكرث من دولة.

205- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�ضة خا�ضعا للت�ضجيل 

يف �ضجل متخ�ض�ض اأو للتاأ�ضري ب�ضاأنه يف �ضهادة ملكية، كان القانون املنطبق على امل�ضائل املذكورة يف 

التو�ضية 203 هو قانون الدولة التي يُحتفظ بال�ضجل اأو تُ�ضدر �ضهادة امللكية حتت �ضلطتها.

206- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون الواجب التطبيق على اأولوية احلق ال�ضماين يف املوجودات 

امللمو�ضة، الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�ضتند قابل للتداول، على حق �ضماين مناف�ض 

ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى، هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان امل�ضتند.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة العابرة اأو املراد ت�ضديرها

207- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�ضة )غري ال�ضكوك القابلة 

للتداول اأو امل�ضتندات القابلة للتداول( العابرة اأو املراد ت�ضديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها 

وقت اإن�ضاء احلق ال�ضماين يجوز اإن�ضاوؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي 

يقع فيها مكان املوجودات وقت الإن�ضاء على النحو املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 203 اأو مبقت�ضى قانون 

دولة املق�ضد النهائي للموجودات، �ضــــريطة اأن تـــ�ضل تلك املوجــودات اإىل تلك الدولة يف غ�ضون [مدة 

ق�ضرية يتعنّي حتديدها] من الأيام بعد اإن�ضاء احلق ال�ضماين.

*اأُعّدت التو�ضيات املتعلقة بتنازع القوانني بالتعاون الوثيق مع املكتب الدائم ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض.

م�ضائل تنازع القوانني املتعلقة بتمويل الحتياز يتناولها الف�ضل التا�ضع، بينما يتناول هذا الف�ضل والف�ضل الثاين ع�رص م�ضائل تنازع 
 )36(

القوانني املتعلقة بالإع�ضار.

)37( "القانون" يف هذا الف�ضل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة اأو اأي قانون اآخر يجوز للدولة اأن تدرج  فيه اأحكام تنازع القوانني.
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القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة

احلق  اإن�ضاء  يحكم  املانح  مقر  فيها  يقع  التي  الدولة  قانون  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  208- ينبغي 

ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�ضة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

 القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف امل�ضتحقات النا�ضئة من بيع ممتلكات غري منقولة  

اأو تاأجريها اأو معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�ضل مبمتلكات غري منقولة

احلق  اإن�ضاء  يحكم  املحيل  مقر  فيها  يقع  التي  الدولة  قانون  اأن  على  القانون  ين�ض  اأن  209- ينبغي 

ال�ضماين يف م�ضتحق نا�ضئ من بيع اأو تاأجري ممتلكات غري منقولة اأو من معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين 

تت�ضل مبمتلكات غري منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته. اأّما التنازع على 

الأولوية املتعلّق بحقوق مطالب مناف�ض م�ضّجلة يف �ضجل املمتلكات غري املنقولة فيحكمه قانون الدولة 

اإذا كان يُعتّد  التي يُحتفظ بال�ضجل حتت �ضلطتها. ول تنطبق القاعدة الواردة يف اجلملة ال�ضابقة اإل 

بالت�ضجيل، مبوجب ذلك القانون، يف تقرير اأولوية احلق ال�ضماين يف امل�ضتحق.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف

210- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن م�ضائل اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف 

ح�ضاب م�رصيف، ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، واأولويته واإنفاذه، عالوة على حقوق 

امل�رصف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك احلق ال�ضماين، يحكمها:

البديل األف*

قانوُن الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�رصف الذي يحتفظ باحل�ضاب امل�رصيف. واإذا كانت 

املحتفظ  الفرع  فيه  يوجد  الذي  باملكان  اعتُّد  واحدة،  دولة  من  اأكرث  يف  عمل  اأماكن  للم�رصف 

باحل�ضاب.

البديل باء

قانوُن الدولة التي ُذكر �رصاحة يف اتفاق احل�ضاب اأنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك التفاق، اأو 

قانوٌن اآخر اإذا كان اتفاق احل�ضاب ين�ض �رصاحة على انطباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك 

ر وفقا للجملة ال�ضابقة ل ينطبق اإل اإذا كان لدى امل�رصف  امل�ضائل. بيد اأن قانون الدولة الذي يتقرَّ

اإبرام اتفاق احل�ضاب، مكتب يف تلك الدولة يزاول ن�ضاطا منتظما يف جمال حفظ  الوديع، وقت 

احل�ضابات امل�رصفية. واإذا مل يتقرر القانون املنطبق وفقا للجملتني ال�ضابقتني، وجب تقريره وفق 

بالقانون املنطبق على  اتفاقية لهاي اخلا�ضة  املادة 5 من  اإىل  ت�ضتند  التي  القواعد الحتياطية 

)38(
بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة يف حوزة و�ضيط.

وتخ�ضع هذه التو�ضية لال�ضتثناء املن�ضو�ض عليه يف التو�ضية 211. 

*يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�ضية 210.

الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�ضية 210 ل بد لها من اأن تعتمد كذلك التو�ضيتني 226 و227.
 )38(
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دة من املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�ضطة  القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف اأنواع حمدَّ

الت�ضجيل

بالت�ضجيل  التي يقع فيها مقر املانح تعرتف  اإذا كانت الدولة  اأنه  القانون على  اأن ين�ض  211- ينبغي 

كطريقة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف �ضك قابل للتداول اأو حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب 

القانون املنطبق على  املانح هو  التي يقع فيها مقر  الدولة  الثالثة، كان قانون  م�رصيف جتاه الأطراف 

م�ضاألة البت يف ما اإذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتّقق بوا�ضطة الت�ضجيل مبقت�ضى قوانني 

تلك الدولة.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل

212- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنَّ قانون الدولة املحددة يف التعّهد امل�ضتقل ال�ضادر عن الكفيل/

املُ�ضدر اأو املثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضمى يحكم ما يلي:

)اأ( حقوَق وواجبات الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى الذي تلقى طلبا بالإقرار اأو 

قام، اأو قد يقوم، بال�ضداد اأو باإعطاء قيمة بطريقة اأخرى مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل؛

)ب(  احلقَّ يف اإنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل جتاه 

الكفيل/ املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو ال�ضخ�ض امل�ضّمى؛

)ج( نفاَذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املتاأتية مبقت�ضى تعّهد م�ضتقل جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويتَه، با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 213.

د القانون الواجب التطبيق يف التعّهد امل�ضتقل ال�ضادر  213- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا مل يحدَّ

عن الكفيل/ املُ�ضدر اأو املثبنِّت، كان القانوُن الذي يحكم امل�ضائل امل�ضار اإليها يف التو�ضية 212 هو قانون 

الدولة التي يقع فيها فرع الكفيل/املُ�ضدر اأو املُثبنِّت اأو مكتبه املذكور يف التعّهد امل�ضتقل. غري اأنه يف حالة 

ال�ضخ�ض امل�ضّمى يكون القانوُن الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها فرع ال�ضخ�ض امل�ضّمى 

اأو مكتبه الذي ي�ضّدد اأو يعطي قيمة بطريقة اأخرى مبقت�ضى التعّهد امل�ضتقل.

214- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون الذي يحكم اإن�ضاء احلق ال�ضماين يف م�ضتحق اأو �ضك 

قابل للتداول اأو مطالبة اأخرى، مكفولة ال�ضداد اأو الأداء بطريقة اأخرى مبوجب تعّهد م�ضتقل، ونفاذ ذلك 

احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة، هو اأي�ضا القانون املنطبق على م�ضاألة ما اإذا كان احلق ال�ضماين 

الثالثة  الأطراف  نافذا جتاه  ين�ضاأ وي�ضبح  امل�ضتقل  التعّهد  املتاأتية مبقت�ضى  العائدات  تقا�ضي  يف حق 

اإن�ضاء احلق ال�ضماين( و48 )الف�ضل  ب�ضاأن  الثاين  التو�ضيتان 25 )الف�ضل  تلقائيا وفقا ملا تن�ض عليه 

الثالث ب�ضاأن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة(.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات

215- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأّن:

)اأ( القانون املنطبق على اإن�ضاء حق �ضماين يف العائدات هو القانون املنطبق على اإن�ضاء احلق 

ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�ضلية التي تاأتت منها العائدات؛
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)ب( القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�ضماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة هو 

القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�ضماين يف موجودات من نف�ض نوع العائدات ونفاذه جتاه الأطراف 

الثالثة.

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما

216- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما 

املتبادلة النا�ضئة عن التفاق ال�ضماين، هو القانون الذي اختاراه، واإذا مل يختارا اأي قانون كان القانون 

املنطبق هو القانون الذي يحكم التفاق ال�ضماين.

القانون املنطبق على حقوق والتزامات الأطراف الثالثة املدينة والدائنني امل�ضمونني

217- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون املنطبق على امل�ضتحق اأو ال�ضك القابل للتداول اأو امل�ضتند 

القابل للتداول هو اأي�ضا القانون املنطبق على:

املدين مبقت�ضى �ضك  والعالقة بني  امل�ضتحق،  اإليه  بامل�ضتحق واملحال  املدين  )اأ( العالقة بني 

قابل للتداول وحائز حق �ضماين يف ذلك ال�ضك؛

)ب(  ال�رصوط الواجب توافرها ليت�ضنى التذرع باإحالة امل�ضتحق اأو بحق �ضماين يف ال�ضك القابل 

للتداول اأو بحق �ضماين يف امل�ضتند القابل للتداول جتاه املدين بامل�ضتحق اأو املدين مبقت�ضى ال�ضك القابل 

اأو املدين  بامل�ضتحق  للمدين  اإذا كان يجوز  للتداول )مبا يف ذلك ما  القابل  امل�ضتند  اأو ُم�ضِدر  للتداول 

مبقت�ضى ال�ضك القابل للتداول اأو ُم�ضدر امل�ضتند القابل للتداول اأن يتم�ضك باتفاق مانع لالإحالة(؛

)ج( م�ضاألة ما اإذا كانت التزامات املدين بامل�ضتحق اأو املدين مبقت�ضى ال�ضك القابل للتداول اأو 

م�ضدر امل�ضتند القابل للتداول قد ا�ضتوفيت.

القانون املنطبق على اإنفاذ احلق ال�ضماين

218- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، رهنا بالتو�ضية 223، يكون القانون املنطبق على امل�ضائل التي 

تت�ضل باإنفاذ احلق ال�ضماين: 

)اأ( يف املوجودات امللمو�ضة، هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛

)ب(  يف املمتلكات غري امللمو�ضة، هو القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�ضماين.

معنى "مقر" املانح

219- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه، لأغرا�ض اأحكام تنازع القوانني، يكون مقر املانح واقعا يف الدولة 

التي يوجد فيها مكان عمله. واإذا كان للمانح مكان عمل يف اأكرث من دولة، كان مكان عمله هو املكان الذي 

تزاَول فيه اإدارته املركزية. واإذا مل يكن للمانح مكان عمل اعتُُّد مبكان اإقامته املعتاد.
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الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان اأو املقر

220- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

)اأ( با�ضتثناء ما تن�ض عليه الفقرة الفرعية )ب( من هذه التو�ضية، يُق�ضد بالإ�ضارات اإىل مكان 

املوجودات اأو مكان املانح يف اأحكام تنازع القوانني، فيما يخ�ض م�ضائل الإن�ضاء، مكان اأي منهما وقت 

الإن�ضاء املفرت�ض للحق ال�ضماين، ويق�ضد بها فيما يخ�ض م�ضائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، 

مكان اأي منهما وقت ن�ضوء امل�ضاألة؛

)ب(  اإذا كانت حقوق جميع املطاِلبني املناف�ضني يف املوجودات املرهونة قد اأن�ضئت وُجعلت نافذة 

جتاه الأطراف الثالثة قبل تغيري مكان املوجودات اأو مكان املانح، فاإن الإ�ضارات الواردة يف اأحكام تنازع 

القوانني اإىل مكان املوجودات اأو مكان املانح يق�ضد بها، فيما يخ�ض م�ضاألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة 

والأولوية، مكان اأي منهما قبل ذلك التغيري.

ا�ضتبعاد الإحالة اإىل قانون اآخر

221- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن الإحالة يف اأحكام تنازع القوانني اإىل "قانون" دولة اأخرى بو�ضفه 

القانون املنطبق على م�ضاألة ما، اإمنا يق�ضد بها القانون النافذ يف تلك الدولة بخالف اأحكامها املتعلقة 

بتنازع القوانني.

ال�ضيا�ضة العامة والقواعد امللزمة دوليا

222- ينبغي اأن ين�ض القانون على ما يلي:

ر مبقت�ضى اأحكام تنازع القوانني اإل  )اأ( ل يجوز للمحكمة اأن ترف�ض تطبيق القانون الذي يقرَّ

اإذا كانت نتائج تطبيقه تتعار�ض تعار�ضا �ضارخا مع ال�ضيا�ضة العامة للمحكمة؛

)ب(  ل حتول اأحكام تنازع القوانني دون تطبيق اأحكام قانون مكان التقا�ضي التي يجب، ب�رصف 

النظر عن اأحكام تنازع القوانني، اأن تطبَّق حتى على احلالت الدولية؛

بتطبيق  التو�ضية  هذه  من  و)ب(  )اأ(  الفرعيتني  الفقرتني  يف  الواردة  القواعد  ت�ضمح  )ج( ل 

اأحكام قانون مكان التقا�ضي على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

تاأثري بدء اإجراءات الإع�ضار على القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية

223- ينبغي اأن ين�ض القانون على األ تُ�ضتبعد، عند البدء باإجراءات الإع�ضار، اأحكام تنازع القوانني 

التي حتدد القانون الواجب تطبيقه على اإن�ضاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته 

واإنفاذه )ويف �ضياق النهج غري الوحدوي، حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي(. غري اأن هذا 

احلكم ينبغي اأن يكون مرهونا مبا يرتتب يف هذه امل�ضائل من اآثار نتيجة تطبيق قانون الإع�ضار يف الدولة 

اأو معاملة  الإبطال،  الإع�ضار( على م�ضائل من قبيل  الإع�ضار )قانون حمكمة  اإجراءات  تبداأ فيها  التي 

)39(
الدائنني امل�ضمونني، اأو حتديد مراتب املطالبات، اأو توزيع العائدات.

انظر التو�ضية 31 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
 )39(
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باء-  تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات

224- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يف احلالت التي يكون فيها القانون املنطبق على م�ضاألة ما هو 

قانون دولة متعددة الوحدات، رهنا بالتو�ضية 225، تكون الإ�ضارات اإىل قانون دولة متعددة الوحدات 

اإ�ضارات اإىل قانون الوحدة الإقليمية ذات ال�ضلة )التي تتقرر ا�ضتنادا اإىل مقر املانح اأو مكان املوجودات 

املرهونة واإل فبمقت�ضى اأحكام تنازع القوانني( واإىل قانون الدولة املتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمول 

به يف تلك الوحدة.

القانون  كان  اإذا  القوانني،  بتنازع  املتعلقة  اأحكامه  اإطار  يف  اأنه،  على  القانون  ين�ض  اأن  225- ينبغي 

د الأحكام  ال�ضاري يف دولة متعددة الوحدات اأو يف اإحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق، حُتدنِّ

الداخلية لتنازع القوانني ال�ضارية يف تلك الدولة املتعددة الوحدات اأو يف الوحدة الإقليمية ما اإذا كان 

يتعنيَّ تطبيق الأحكام املو�ضوعية من قانون الدولة املتعددة الوحدات اأو من قانون وحدة اإقليمية معينة 

من تلك الدولة.

226- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه اإذا كان �ضاحب احل�ضاب وامل�رصف الوديع قد اختارا قانون وحدة 

اإقليمية معينة من دولة متعددة الوحدات ليكون القانون املنطبق على اتفاق احل�ضاب:

)اأ( كانت الإ�ضارتان اإىل "الدولة" يف اجلملة الأوىل من التو�ضية 210 )البديل باء( اإ�ضارتني اإىل 

تلك الوحدة الإقليمية؛

)ب(  كانت الإ�ضارتان اإىل "الدولة" و"تلك الدولة" يف اجلملة الثانية من التو�ضية 210 )البديل 

باء( اإ�ضارتني اإىل الدولة املتعددة الوحدات ذاتها.

227- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن قانون الوحدة الإقليمية هو القانون املنطبق اإذا:

)اأ( كان القانون امل�ضّمى، مبقت�ضى التو�ضيتني 210 )البديل باء( و226، هو قانون وحدة اإقليمية 

من دولة متعددة الوحدات؛

)ب(  كان قانون تلك الدولة يق�ضي باأل ينطبق قانون الوحدة الإقليمية اإل اإذا كان للم�رصف 

من  الثانية  اجلملة  يف  عليه  املن�ضو�ض  بال�رصط  يفـي  الإقليميـــة  الوحــدة  تلك  داخـــل  مكتـــب  الوديع 

التو�ضية 210 )البديل باء(؛

اإن�ضاء احلق  وقت  �ضاريا  التو�ضية  )ب( من هذه  الفرعية  الفقرة  املذكور يف  )ج( كان احلكم 

)40(
ال�ضماين يف احل�ضاب امل�رصيف.

حادي ع�رش-  الفرتة االنتقالية

الغر�ض

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالفرتة النتقالية هو حتقيق انتقال من�ضف وفّعال اإىل هذا القانون 

من النظام الذي يكون �ضاريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ

228- ينبغي اأن يحّدد القانون اإما تاريخا لحقا ل�ضرتاعه يبداأ اعتبارا منه نفاذه )"تاريخ النفاذ"( واإما 

اآلية ميكن بوا�ضطتها حتديد تاريخ النفاذ. ويطبق القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، على جميع املعامالت 

املندرجة �ضمن نطاق انطباقه، �ضواء اأكانت تلك املعامالت قد اأُبرمت قبل ذلك التاريخ اأم بعده، فيما 

عدا احلالت املن�ضو�ض عليها يف التو�ضيات 234-229.

ل حتتاج اإىل اعتماد التو�ضيتني 226 و227 �ضوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�ضية 210.
 )40(
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عدم انطباق القانون على الدعاوى امل�ضتهلة قبل تاريخ بدء النفاذ

مو�ضوع  اأو  تقا�ض  مو�ضوع  تكون  م�ضاألة  اأي  على  ينطبق  ل  اأنه  على  القانون  ين�ض  اأن  229- ينبغي 

اإجراءات بديلة ملزمة لت�ضوية النـزاعات ا�ضتهلت قبل تاريخ بدء نفاذه. واإذا بداأ اإنفاذ حق �ضماين قبل 

تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، جاز ال�ضتمرار يف اإنفاذ احلق ال�ضماين مبقت�ضى القانون ال�ضاري قبل ذلك 

التاريخ )"القانون ال�ضابق"(.

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

230- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن القانون ال�ضابق يحدد ما اإذا كان احلق ال�ضماين قد اأن�ضئ قبل 

تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

231- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى 

القانون ال�ضابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإىل اأقرب الأجلني التاليني: 

)اأ( الوقت الذي ينق�ضي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�ضابق؛

)ب(  انق�ضاء مدة [حتدد املدة] �ضهور على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون )"الفرتة النتقالية"(. 

واإذا ا�ضتوفيت �رصوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توّقف النفاذ مبقت�ضى 

اجلملة ال�ضابقة، ا�ضتمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.

اأولوية احلق ال�ضماين

232- رهنا باأحكام التو�ضيتني 233 و234، ينبغي اأن ين�ض القانون على اأنه يحكم اأولوية احلق ال�ضماين. 

ويكون الوقت الذي ي�ضبح فيه احلق ال�ضماين امل�ضار اإليه يف التو�ضية 231 نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

ل مبوجب القانون ال�ضابق هو الوقت الذي يجب العتداد به يف حتديد  اأو ي�ضبح مو�ضوع اإ�ضعار م�ضجَّ

اأولوية ذلك احلق. 

233- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن اأولوية احلق ال�ضماين يقّررها القانون ال�ضابق، اإذا:

)اأ( كان احلق ال�ضماين وحقوق جميع املطالبني املناف�ضني قد اأن�ضئت قبل تاريخ بدء نفاذ هذا 

القانون؛

)ب(  مل تتغري و�ضعية اأولوية اأي من هذه احلقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون. 

234- ينبغي اأن ين�ض القانون على اأن و�ضعية اأولوية احلق ال�ضماين تكون قد تغريت اإذا: 

وفقا  القانون  هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  يف  الثالثة  الأطراف  نافذا جتاه  ال�ضماين  احلق  )اأ( كان 

للتو�ضية 231 ثم مل يعد نافذا جتاهها يف وقت لحق؛ اأو 
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)ب(  مل يكن احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ثم اأ�ضبح 

نافذا جتاهها يف وقت لحق.

ثاين ع�رش-  اأثر االإع�صار يف احلق ال�صماين

الغر�ض

الغر�ض من التو�ضيات الواردة يف هذا الف�ضل هو تناول اأثر الإع�ضار يف احلقوق ال�ضمانية بطريقة 

�ضاملة تت�ضق مع دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. ومن ثم اأدرجت يف هذا الف�ضل، من دليل الأون�ضيرتال لقانون 

الإع�ضار، التو�ضيات الأ�ضا�ضية التي تتعلق حتديدا باحلقوق ال�ضمانية. ولكن لال�ضتفادة من مناق�ضة اأوفى 

التعليقات  بكلتا  بالقرتان  الف�ضل  هذا  يُقراأ  اأن  ينبغي  ال�ضمانية،  احلقوق  الإع�ضار يف  اإجراءات  لأثر 

والتو�ضيات الواردة يف دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. ويت�ضّمن هذا الف�ضل اأي�ضا مناق�ضة لبع�ض التو�ضيات 

الإ�ضافية التي تو�ّضح م�ضائل تطّرق اإليها دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار ولكنها مل تكن مو�ضوع تو�ضيات يف 

ذلك الدليل.

 
)41(

األف-  دليل االأون�صيرتال الت�رشيعي لقانون االإع�صار:

امل�صطلحات والتو�صيات

1- امل�صطلحات

12- )ب( "موجودات املدين": هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�ضاحله، مبا فيها احلقوق وامل�ضالح يف 

املمتلكات، �ضواء اأكانت يف حوزة املدين اأم مل تكن، وملمو�ضة اأم غري ملمو�ضة، وقابلة اأم غري قابلة للنقل، مبا 

يف ذلك م�ضالح املدين يف املوجودات املرهونة اأو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث؛

اأو تقاي�ضية تتعلق  اأو تخيريية  اأو م�ضتقبلية  اآجلة  اأو  اآنية  اأي معاملة  12- )�ض( "العقد املايل": هو 

باأ�ضعار فائدة اأو �ضلع اأو عمالت اأو اأ�ضهم اأو �ضندات اأو موؤ�رصات اأو اأي �ضك مايل اآخر، واأي معاملة اإعادة 

�رصاء اأو معاملة اإقرا�ض اأوراق مالية، واأي معاملة اأخرى مماثلة لأي معاملة م�ضار اإليها اأعاله جُترى يف 

الأ�ضواق املالية، واأي توليفة من املعامالت املذكورة اأعاله؛

12- )خ( "قانون حمكمة الإع�ضار": هو قانون الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار؛

12- )ذ( "قانون موقع املال": هو قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات؛

12- )�ض( "املعاو�ضة": هي مقا�ضة التزامات نقدية اأو غري نقدية مبوجب عقود مالية؛

12- )اأ اأ(  "اتفاق املعاو�ضة": هو �ضكل من اأ�ضكال العقود املالية بني طرفني اأو اأكرث ين�ض على واحد اأو 

اأكرث مما يلي:

'1' الت�ضوية ال�ضافية ملدفوعات م�ضتحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �ضواء باحللول 

اأو بطريقة اأخرى؛ اأو

.A.05.V.10 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
 )41(
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'2' عند اإع�ضار طرف ما اأو تق�ضريه باأي نحو اآخر، اإنهاء جميع املعامالت املعلقة بقيمتها 

الإبدالية اأو بقيمتها ال�ضوقية املن�ضفة، وحتويل تلك املبالغ اإىل عملة واحدة ومعاو�ضتها اإىل 

مبلغ واحد يدفعه طرف اإىل اآخر؛ اأو

هذا  من   '2' الفرعية  الفقرة  يف  املبنّي  النحو  على  املح�ضوبة  املبالغ  مقا�ضة   '3'  

)42(
التعريف يف اإطار اتفاَقي معاو�ضة اأو اأكرث؛

باإجراءات  م�ضاحله  اأو  التزاماته  اأو  تتاأثر حقوقه  اأي طرف  هو  امل�ضلحة":  ذو  د( "الطرف  12- )د 

الإع�ضار اأو باأمور معيَّنة يف اإجراءات الإع�ضار، مبن يف ذلك املدين اأو ممثل الإع�ضار اأو الدائن اأو حائز 

الأ�ضهم اأو جلنة الدائنني اأو �ضلطة حكومية اأو اأي �ضخ�ض اآخر يتاأثر على هذا النحو. ول يُق�َضد اأن ي�ضمل 

هذا التعريف الأ�ضخا�ض الذين لهم م�ضالح بعيدة ال�ضلة اأو متفرقة تتاأثر باإجراءات الإع�ضار؛

12- )و و( "الأف�ضلية": هي معاملة توؤدي اإىل ح�ضول دائن على مزية اأو �ضداد غري عادي؛

باإعمال  ذلك احلق  ين�ضاأ  تتقّدم مطالبة على غريها عندما  اأن  ز( "الأولوية": هي احلق يف  12- )ز 

القانون؛

غري  العامني  للدائنني  ال�ضداد  قبل  ت�ضدد  التي  املطالبة  هي  الأولوية":  ذات  ح( "املطالبة  12- )ح 

امل�ضمونني؛

12- )ط ط( "حماية القيمة": هي التدابري التي ت�ضتهدف احلفاظ على القيمة القت�ضادية للموجودات 

املرهونة واملوجودات اململوكة لالأطراف الثالثة اأثناء اإجراءات الإع�ضار )ي�ضار اإليها يف بع�ض الوليات 

الق�ضائية بعبارة "احلماية الوافية"(. وميكن توفري احلماية بوا�ضطة دفعات نقدية، اأو بتوفري م�ضالح 

�ضمانية على موجودات بديلة اأو اإ�ضافية، اأو بو�ضائل اأخرى حتّددها املحكمة لتوفري احلماية الالزمة؛

12- )ع ع( "امل�ضلحة ال�ضمانية": هي حق يف موجودات ل�ضمان �ضداد التزام اأو اأكرث اأو الوفاء به على 

نحو اآخر؛

2- التو�صيات

الأهداف الرئي�ضية لقانون فّعال وكفوؤ ب�ضاأن الإع�ضار

التالية يف  الرئي�ضية  الأهداف  اأخذ  ينبغي  الإع�ضار،  ب�ضاأن  فّعال  قانون  وتطوير  اإر�ضاء  اأجل  1- من 

العتبار:

)اأ( توفري اليقني يف ال�ضوق تعزيزا ل�ضتقرار القت�ضاد ومنوه؛

)ب(  زيادة قيمة املوجودات اإىل اأق�ضى حد؛

)ج( اإيجاد توازن بني الت�ضفية واإعادة التنظيم؛

)د( �ضمان معاملة متكافئة للدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة؛

)هـ( توفري حل مل�ضكلة الإع�ضار يت�ضم بالآنية والّنجاعة والّنـزاهة؛

)و( احلفاظ على حوزة الإع�ضار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنني؛

الفقرة الفرعية )ل( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ضتحقات.
 )42(
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جمع  على  حوافز  ويت�ضّمن  الّتنبوؤ  وقابلّية  بال�ّضفافية  يّت�ضم  اإع�ضار  قانون  وجود  )ز( �ضمان 

املعلومات وتوزيعها؛

)ح( العرتاف بحقوق الدائنني احلاليني واإر�ضاء قواعد وا�ضحة ب�ضاأن ترتيب املطالبات ذات 

الأولوية.

4- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار اأّنه، عندما تكون امل�ضلحة ال�ضمانية نافذة وقابلة لالإنفاذ 

مبوجب قانون غري قانون الإع�ضار، يُعرَتف بنفاذها وقابليتها لالإنفاذ يف اإجراءات الإع�ضار.

7- بغية �ضوغ قانون فّعال وكفوؤ ب�ضاأن الإع�ضار، ينبغي النظر يف ال�ضمات امل�ضرتكة التالية:

)اأ(-)د( ...

)هـ( حماية حوزة الإع�ضار من ت�رصفات الدائنني واملدين ذاته وممثل الإع�ضار، والطريقة التي 

تُ�ضان بها القيمة القت�ضادية للم�ضلحة ال�ضمانية اأثناء اإجراءات الإع�ضار، عندما ت�رصي تدابري احلماية 

على الدائنني امل�ضمونني؛

)و(-)�ض( ...

القانون املنطبق على �ضحة احلقوق واملطالبات و�رصيانها

بدء  القائمة وقت  واملطالبات  و�رصيان احلقوق  املنطبق على حتديد �ضحة  القانون  تعيني  30- ينبغي 

اإجراءات الإع�ضار، وذلك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا�ض للدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار.

القانون املنطبق يف اإجراءات الإع�ضار: قانون حمكمة الإع�ضار

31- ينبغي اأن يطبَّق قانون الإع�ضار للدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�ضار )قانون حمكمة الإع�ضار( 

اآثار تلك الإجراءات. وهذه  واإدارتها واختتامها، وعلى  على كل جوانب بدء تلك الإجراءات وت�ضيريها 

اجلوانب ميكن اأن ت�ضمل، على �ضبيل املثال، ما يلي:

)اأ(-)ط( ...

)ي( معاملة الدائنني امل�ضمونني؛

)ك(-)ن( ...

)�ض( ترتيب املطالبات؛

)ع(-)ق( ...

ال�ضتثناءات من تطبيق قانون اإجراءات الإع�ضار 

…

34- ينبغي اأن يكون عدد اأي ا�ضتثناءات ت�ضاف اإىل التو�ضيتني 32 و33 حمدودا، كما ينبغي تبيانها اأو 

ذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�ضار.
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ل حوزة الإع�ضار املوجودات التي ت�ضكنِّ

35- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنَّ احلوزة ينبغي اأن ت�ضمل ما يلي:

 مبا فيها م�ضالح املدين يف املوجودات املرهونة ويف املوجودات اململوكة 
)43(

)اأ( موجودات املدين،

لأطراف ثالثة؛

)ب(  املوجودات املكت�َضبة بعد بدء اإجراءات الإع�ضار؛ 

)ج( …

 )44(
التدابري املوؤقتة

39- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للمحكمة اأن متنح اإعفاء ذا طابع موؤقت، بناء على طلب 

املدين اأو الدائنني اأو الأطراف الثالثـة، عندمـا تكـون هناك حاجة اإىل الإعفاء من اأجل حماية و�ضون 

 اأو م�ضالح الدائنني يف الفرتة الفا�ضلة بني تقدمي طلب بدء اإجراءات الإع�ضار 
)45(

قيمة موجودات املدين

 مبا يف ذلك:
)46(

وبدء الإجراءات،

)اأ( وقف احلجز على موجودات املدين، مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة جلعل امل�ضالح ال�ضمانية 

نافذة على الأطراف الثالثة واإنفاذ امل�ضالح ال�ضمانية؛ 

)ب(-)د( ...

تعوي�ض اخل�ضارة يف �ضياق التدابري املوؤقتة

40- يجوز اأن يوّفر قانون الإع�ضار للمحكمة ال�ضالحية من اأجل:

م الطلب اخلا�ض بالتدابري املوؤقتة باأن يوّفر التعوي�ض عن اخل�ضارة، واأن يدفع  )اأ( مطالبة مقدنِّ

التكاليف اأو الر�ضوم اإذا اقت�ضى الأمر؛ اأو

)ب(  فر�ض جزاءات يف �ضياق الطلب اخلا�ض بالتدابري املوؤقتة.

توازن احلقوق بني املدين وممثل الإع�ضار 

41- ينبغي اأن يحّدد القانون بو�ضوح توازن احلقوق واللتزامات بني املدين واأي ممثل لالإع�ضار يُعَّني 

كتدبري موؤقت. ففي الفرتة الفا�ضلة بني تقدمي طلب بدء اإجراءات الإع�ضار وبدء تلك الإجراءات، يحق 

للمدين اأن يوا�ضل ت�ضغيل من�ضاأته وي�ضتخدم املوجودات ويت�رصف فيها يف �ضياق العمل املعتاد، با�ضتثناء 

ما تفر�ضه املحكمة من تقييدات.

ي�ضمل ممتلكات  ر ملكية املوجودات بالإ�ضارة اإىل القانون املنطبق ذي ال�ضلة، حيث يرد تعريف وا�ضع للتعبري "املوجودات"  �ضتُقرَّ
 )43(

املدين وحقوقه وم�ضلحته، مبا يف ذلك حقوق املدين وم�ضاحله يف املوجودات اململوكة لأطراف ثالثة.

هذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�ضيرتال النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار عرب احلدود، انظر املادة 19 )انظر املرفق الثالث 
 )44(

من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

يق�ضد بالإ�ضارة اإىل املوجودات يف الفقرات من )اأ( اإىل )ج( اأن تكون قا�رصة على املوجودات التي من �ضاأنها اأن متثل جزءا من 
 )45(

حوزة الإع�ضار حاملا تبداأ الإجراءات.

ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار وقت نفاذ اأمر متعلق بالتدابري املوؤقتة؛ كاأن ين�ض مثال، عند اإ�ضدار الأمر، على اأن يكون ذلك الأمر 
 )46(

نافذا اعتبارا من ال�ضاعة الأوىل من يوم اإ�ضداره، اأو اأي وقت حمّدد اآخر )انظر الفقرة 44 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.
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الإ�ضعار

42- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، ما مل تقرر املحكمة احلّد من �رصورة الإ�ضعار اأو ال�ضتغناء عنه، 

يجب توجيه اإ�ضعار منا�ضب اإىل الأطراف املتاأثرة ذات امل�ضلحة مبا يلي:

)اأ( طلب لتنفيذ التدابري املوؤقتة اأو اأمر من املحكمة بتنفيذها )مبا يف ذلك طلب ب�ضاأن ا�ضتعرا�ضها 

وتعديلها اأو اإنهائها(؛

)ب(  اأمر من املحكمة باتخاذ تدابري اإ�ضافية تنطبق عند البدء ما مل تقرر املحكمة احلد من �رصورة 

الإ�ضعار اأو ال�ضتغناء عنه.

التدابري املوؤقتة بناء على طلب من طرف واحد 

43- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال عدم توجيه اإ�ضعار اإىل املدين اأو طـرف اآخـر ذي م�ضلحـة 

ومتاأثـر بتدبيـر موؤقـت بالطلـب اخلـا�ض بالتدبيـر املوؤقـت، يحـق للمدين اأو للطرف الآخر ذي امل�ضلحة 

 فيما اإذا كان ينبغي ا�ضتمرار التدبري النت�ضايف. 
)47(

املتاأثر بالتدابري املوؤقتة، اأن يُ�ضَمع راأيه ب�رصعة،

تعديل التدابري املوؤقتة اأو اإنهاوؤها

44- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للمحكمة، مببادرتها اأو بناء على طلب من ممثل الإع�ضار اأو 

لها اأو تُنهيها. املدين اأو الدائن اأو اأي �ضخ�ض اآخر متاأثر بالتدابري املوؤقتة، اأن ت�ضتعر�ض تلك التدابري وتعدنِّ

اإنهاء التدابري املوؤقتة

45- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن التدابري املوؤقتة تنتهي عندما:

م ب�ضاأن البدء؛ )اأ( يُرف�ض طلب مقدَّ

)ب(  يُطعن بنجاح يف اأمر باتخاذ تدابري موؤقتة مبقت�ضى التو�ضية 43؛

)ج( تُ�ضبح التدابري املنطبقة عند البدء نافذة، ما مل تقرر املحكمة ا�ضتمرار نفاذ التدابري املوؤقتة.

التدابري املنطبقة عند البدء

)48(
46- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، عند بدء اإجراءات الإع�ضار:

املتعلقة مبوجودات   
)49(

الإجراءات اأو  الفردية  الدعاوى  موا�ضلة  اأو  بدء  الوقف على  )اأ( يطبَّق 

املدين وحقوقه اأو واجباته اأو التزاماته املالية؛

ينبغي لأي اأجل م�ضّمى �ضمن القانون اأن يكون ق�ضريا ملنع حدوث خ�ضارة يف قيمة من�ضاأة املدين.
 )47(

�ضتكون هذه التدابري نافذة بوجه عام وقت �ضدور الأمر بالبدء.
 )48(

انظر املادة 20 من قانون الأون�ضيرتال النموذجي ب�ضاأن الإع�ضار عرب احلدود )انظر الف�ضل الثالث من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(. 
 )49(

ويق�ضد بالدعاوى الفردية امل�ضار اإليها يف الفقرة الفرعية )اأ( من التو�ضية 46 اأن ت�ضمل اأي�ضا الدعاوى املعرو�ضة على هيئة حتكيم. غري 

اأنه قد ل يت�ضنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم، كما هو احلال عندما ل يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان اأجنبي.
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)ب(  يطبَّق الوقف على الإجراءات املتخذة من اأجل جعل امل�ضالح ال�ضمانية نافذة على الأطراف 

 )50(
الثالثة واإنفاذ امل�ضالح ال�ضمانية؛

)ج(  يطبَّق الوقف على التنفيذ اأو غريه من اأ�ضكال الإنفاذ الذي ي�ضتهدف موجودات احلوزة؛

 
)51(

)د( يعلَّق حق الطرف املقابل يف اإنهاء اأي عقد مع املدين؛

 
)52(

)هـ( يعلَّق احلق يف اإحالة اأّي من موجودات احلوزة اأو رهنها اأو الت�رصف فيها على نحو اآخر.

مدة التدابري املنطبقة اآليا عند البدء 

49- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن التدابري املنطبقة اآليا عند بدء اإجراءات الإع�ضار تظل نافذة طوال 

تلك الإجراءات اإىل اأن:

 )53(
)اأ( متنح املحكمة اإعفاء من التدابري؛

 )54(
)ب(  ت�ضبح خطة اإعادة التنظيم نافذة يف اإجراءات اإعادة التنظيم؛

 فيما يتعلق بالدائنني امل�ضمونني، يف اإجراءات الت�ضفية، فرتة زمنية ثابتة حمّددة 
)55(

)ج( تنق�ضي،

يف القانون، ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة اإ�ضافية عند اإثبات:

'1' اأّن التمديد �رصوري لزيادة قيمة املوجودات اإىل اأق�ضى حد ل�ضالح الدائنني؛

 '2' اأّن الدائن امل�ضمون �ضيحظى بحماية من تناق�ض قيمة املوجودات املرهونة التي لـه 

فيها م�ضلحة �ضمانية. 

احلماية من تناق�ض قيمة املوجودات املرهونة

50- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يحق للدائن امل�ضمون، عندما يقّدم طلبا اإىل املحكمة، اأن متنحه 

حماية قيمة املوجودات التي لـه فيها م�ضلحة �ضمانية. ويجوز للمحكمة اأن متنح تدابري حماية منا�ضبة 

ميكن اأن ت�ضتمل على ما يلي:

)اأ( �ضداد مدفوعات نقدية من احلوزة؛ اأو

)ب(  تقدمي م�ضالح �ضمانية اإ�ضافية؛ اأو

رها املحكمة. )ج( ا�ضتخدام اأي و�ضيلة اأخرى تقرنِّ

اإذا كان قانون غري قانون الإع�ضار ي�ضمح بجعل تلك امل�ضالح ال�ضمانية نافذة يف فرتات زمنية حمّددة، فمن امل�ضت�ضوب اأن يعرتف 
 )50(

قانون الإع�ضار بتلك الفرتات الزمنية واأن ي�ضمح بجعل امل�ضلحة نافذة عندما يحدث بدء اإجراءات الإع�ضار قبل انق�ضاء اأجل الفرتة الزمنية 

املحّددة. وعندما ل يت�ضّمن قانون غري قانون الإع�ضار تلك الفرتات الزمنية، اأُعمل الوقف املنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل 

امل�ضلحة ال�ضمانية نافذة. )لالطالع على مزيد من املناق�ضة، انظر الفقرة 32 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار، وكذلك دليل الأون�ضيرتال 

الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة(.

انظر الفقرات 114-119 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار. ول يق�ضد بهذه التو�ضية ا�ضتبعاد اإنهاء عقد ما اإذا كان ذلك العقد ين�ض 
 )51(

على تاريخ لالإنهاء واقع بعد بدء اإجراءات الإع�ضار.

تقييد احلق يف اإحالة موجودات احلوزة اأو رهنها اأو الت�رصف فيها بطريقة اأخرى يجوز اأن يخ�ضع ل�ضتثناء يف تلك احلالت 
 )52(

امل�ضموح فيها للمدين مبوا�ضلة اأعمال من�ضاأته، وي�ضتطيع املدين اإحالة املوجودات اأو رهنها اأو الت�رصف فيها بطريقة اأخرى يف �ضياق العمل 

املعتاد.

ينبغي منح الإعفاء ا�ضتنادا اإىل الأ�ض�ض املذكورة يف التو�ضية 51 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
 )53(

ميكن اأن ت�ضبح اخلطة نافذة عند موافقة الدائنني عليها اأو بعد اإقرار املحكمة، ح�ضب ا�ضرتاطات قانون الإع�ضار )انظر الفقرة 
 )54(

54 والفقرات التي تليها من الف�ضل الرابع من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار(.

املق�ضود هو اأن ينطبق الوقف على الدائنني امل�ضمونني لفرتة زمنية ق�ضرية فقط، كاأن ترتاوح مثال ما بني 30 و60 يوما، واأن يبنّي 
 )55(

قانون الإع�ضار بو�ضوح مّدة النطباق.
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الإعفاء من التدابري املنطبقة عند البدء

51- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للدائن امل�ضمون اأن يطلب اإىل املحكمة اأن متنحه اإعفاء من 

التدابري املنطبقة عند بدء اإجراءات الإع�ضار ا�ضتنادا اإىل اأ�ض�ض ميكن اأن ت�ضتمل على ما يلي:

)اأ( اأّن املوجودات املرهونة لي�ضت �رصورية لإعادة تنظيم اأو عملية بيع حمتملة ملن�ضاأة املدين؛

)ب(  اأن قيمة املوجودات املرهونة اآخذة يف التناق�ض نتيجة لبدء اإجراءات الإع�ضار، واأّن الدائن 

امل�ضمون ل يحظى بحماية من تناق�ض القيمة؛

زمنية  حدود  اأي  غ�ضون  خطة يف  على  املوافقة  التنظيم،  اإعادة  اإجراءات  يف  تتم،  مل  )ج( اأنه 

منطبقة.

�ضالحية ا�ضتخدام موجودات احلوزة والت�رّصف فيها

52- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار مبا يلي:

�ضياق  �ضمن  فيها  والت�رصف  املرهونة(  املوجودات  فيها  )مبا  احلوزة  موجودات  )اأ( ا�ضتخدام 

العمل املعتاد، با�ضتثناء العائدات النقدية؛

)ب( ا�ضتخدام موجودات احلوزة )مبا فيها املوجودات املرهونة( والت�رصف فيها خارج �ضياق العمل 

املعتاد، رهنا با�ضرتاطات التو�ضيتني 55 و58.

زيادة رهن املوجودات املرهونة

53- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز زيادة رهن املوجودات املرهونة، مع مراعاة ال�ضرتاطات 

الواردة يف التو�ضيات 67-65.

ا�ضتخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث

54- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن ي�ضتخدم موجودات مملوكة لطرف ثالث 

ويف حيازة املدين، �رصيطة ا�ضتيفاء �رصوط حمّددة، منها ما يلي:

)اأ( اأن حُتمى م�ضالح الطرف الثالث من تناق�ض قيمة املوجودات؛

العقد وا�ضتخدام  اأداء  ا�ضتمرار  العقد واملرتتبة على  املتكبَّدة مبقت�ضى  التكاليف  تُدفع  اأن  )ب(  

املوجودات ب�ضفتها نفقات اإدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�ضة وخالية من التزامات الرهن وامل�ضالح الأخرى

58- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار ببيع موجودات مرهونة اأو خا�ضعة مل�ضلحٍة اأخرى 

خال�ضًة وخاليًة من ذلك الرهن وامل�ضلحة الأخرى، خارج �ضياق العمل املعتاد، �رصيطة ما يلي:

)اأ( اأن يُ�ضِعر ممثُل الإع�ضار اأ�ضحاب الرهن اأو امل�ضالح الأخرى بالبيع املقرتح؛
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)ب(  اأن تتاح لأ�ضحاب الرهن الفر�ضة لأن يُ�ضَمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم اعرتا�ض على 

البيع املقرتح؛

)ج( اأّل يكون قد ُمنح اإعفاء من الوقف؛

)د( اأن تُ�ضان اأولوية امل�ضالح يف عائدات بيع املوجودات.

ا�ضتخدام العائدات النقدية

59- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار اأن ي�ضتخدم العائدات النقدية واأن يت�رصف فيها اإذا:

)اأ( وافق الدائن امل�ضمون الذي لـه م�ضلحة �ضمانية يف تلك العائدات النقدية على ا�ضتخدامها 

اأو الت�رصف فيها؛ اأو

)ب(  اأُ�ضعر الدائن امل�ضمون بذلك ال�ضتخدام اأو الت�رصف املقرتح واأُتيحت لـه فر�ضة لأن يُ�ضَمع 

من املحكمة؛

)ج(  ُحميت م�ضالح الدائن امل�ضمون من النتقا�ض من قيمة العائدات النقدية.

املوجودات املُرِهقة

ُمرهقة  موجودات  اأي  معاجلة  كيفية  يقّرر  باأن  الإع�ضار  ملمثل  الإع�ضار  قانون  ي�ضمح  اأن  62- ينبغي 

املوجودات  عن  بالتنازل  الإع�ضار  ملمثل  الإع�ضار  قانون  ي�ضمح  اأن  يجوز  التحديد،  وجه  وعلى  للحوزة. 

اأنه يجوز  با�ضتثناء  الإجراء املقرتح،  الفر�ضة لهم لالعرتا�ض على  واإتاحة  الدائنني  اإ�ضعار  املُرهقة بعد 

لقانون الإع�ضار، عندما تتجاوز املطالبة امل�ضمونة قيمة املوجودات املرهونة ول تكون املوجودات لزمة 

لإعادة تنظيم املن�ضاأة اأو لبيعها كمن�ضاأة عاملة، اأن ي�ضمح ملمثل الإع�ضار بالتنازل عن املوجودات للدائن 

امل�ضمون دون اإ�ضعار الدائنني الآخرين.

اجتذاب التمويل الالحق لبدء الإجراءات والإذن به

63- ينبغي اأن يي�رص قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار احل�ضول على متويل لحق لبدء الإجراءات واأن 

يوّفر لـه حوافز للح�ضول على ذلك التمويل عندما يقّرر ممثل الإع�ضار اأّن ذلك �رصوري ل�ضتمرار 

اأو حت�ضينها.  احلوزة  موجودات  قيمة  على  للمحافظة  اأو  لكفالة دميومتها  اأو  املدين  من�ضاأة  ت�ضغيل 

ويجوز اأن ي�ضرتط قانون الإع�ضار اأن تاأذن املحكمة بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات اأو اأن يقبل 

الدائنون ذلك.

منح �ضمانة ب�ضاأن التمويل الالحق لبدء الإجراءات

لبدء  الالحق  التمويل  �ضداد  ب�ضاأن  �ضمانية  م�ضلحة  منح  الإع�ضار  قانون  يتيح  اأن  65- ينبغي 

الإجراءات، ت�ضمل منح م�ضلحة �ضمانية على املوجودات غري املرهونة، مبا فيها املوجودات املكت�ضبة 

الأولوية على موجودات احلوزة  مرتبة من حيث  اأدنى  اأو  اأو م�ضلحة �ضمانية �ضغرى  بعد،  فيما 

املرهونة من قبل.
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  اأّن امل�ضلحة ال�ضمانية التي مُتنح ب�ضاأن موجودات احلوزة من اأجل تاأمني 
)56(

66- ينبغي اأن يبنّي القانون

التمويل الالحق لبدء الإجراءات، لي�ضت لها اأولوية ت�ضبق اأي م�ضلحة �ضمانية قائمة ب�ضاأن املوجودات 

ذاتها ما مل يح�ضل ممثل الإع�ضار على موافقة الدائنني امل�ضمونني القائمني اأو يّتبع العملية الإجرائية 

الواردة يف التو�ضية 67.

اأن  اأنه يجوز للمحكمة، عندما ل يوافق الدائن امل�ضمون القائم،  اأن يبنّي قانون الإع�ضار  67- ينبغي 

تاأذن باإن�ضاء م�ضلحة �ضمانية لها اأولوية على امل�ضالح ال�ضمانية القائمة من قبل، �رصيطة ا�ضتيفاء �رصوط 

معّينة، منها:

)اأ( اأن يكون الدائن امل�ضمون القائم قد اأتيحت لـه الفر�ضة لأن ت�ضمعه املحكمة؛

)ب(  اأن يكون باإمكان املدين اأن يُثبت عدم قدرته على احل�ضول على التمويل باأي طريقة اأخرى؛

 )57(
)ج( اأن حُتمى م�ضالح الدائن امل�ضمون القائم.

اأثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ل اإجراءات اإعادة التنظيم اإىل ت�ضفية، ينبغي موا�ضلة  68- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، عندما حتوَّ

)58(
العرتاف يف الت�ضفية باأّي اأولوية اأُ�ضندت اإىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف اإعادة التنظيم.

�رصوط الإنهاء الآيل اأو التعجيل

70- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأن اأّي �رصط يف العقد يق�ضي باإنهاء العقد اآليا اأو تعجيله ل يجوز 

اإنفاذه على ممثل الإع�ضار ول على املدين عند وقوع اأي من الأحداث التالية:

)اأ( تقدمي طلب لبدء اإجراءات الإع�ضار اأو بدء الإجراءات فعال؛

)59(
)ب(  تعيني ممثل لالإع�ضار.

71- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار العقود امل�ضتثناة من اإعمال التو�ضية 70، ومنها مثال العقود املالية 

اأو اخلا�ضعة لقواعد خا�ضة، كعقود العمل. 

املوا�ضلة اأو الرف�ض

72- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن يقّرر موا�ضلة اأداء عقد هو على علم باأّن 

 وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار:
)60(

موا�ضلته �ضتكون نافعة حلوزة الإع�ضار.

يجوز اأن ترد هذه القاعدة يف قانون غري قانون الإع�ضار، عندئذ ينبغي اأن يذكر قانون الإع�ضار وجود هذا احلكم.
 )56(

انظر الفقرات 63-69 من دليل الأون�ضيرتال لالإع�ضار.
 )57(

قد ل يُعرتف بال�رصورة برتتيب الأولوية ذاته. فمثال، ميكن اأن تاأتي مرتبة التمويل الالحق لبدء الإجراءات من حيث الأولوية بعد 
 )58(

مرتبة املطالبات الدارية املتعلقة بتكاليف الت�ضفية.

ل تنطبق هذه التو�ضية اإل على العقود التي ميكن فيها جتاوز تلك ال�رصوط )انظر التعليق الوارد يف الفقرات 143-145 من دليل 
 )59(

الأون�ضيرتال لالإع�ضار، ب�ضاأن ال�ضتثناءات(. وهي ل يُق�ضد بها اأن تكون ح�رصية، واإمنا يُق�ضد بها اإر�ضاء حد اأدنى: فاملحكمة ينبغي اأن تكون 

قادرة على فح�ض ال�رصوط التعاقدية الأخرى التي �ضيكون لها اأثر اإنهاء عقد ما عند وقوع اأحداث مماثلة.
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)اأ( اأّن احلق يف املوا�ضلة ينطبق على العقد مبجمله؛

)ب(  اأّن املوا�ضلة تعني اأّن جميع �رصوط العقد واجبة الإنفاذ. 

 وينبغي اأن يبنّي قانون 
)61(

73- يجوز اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار ملمثل الإع�ضار باأن يقرر رف�ض عقد ما،

الإع�ضار اأّن احلق يف الرف�ض ينطبق على العقد مبجمله. 

موا�ضلة العقود يف حال اإخالل املدين بها

79- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال اإخالل املدين بعقد ما، ي�ضتطيع ممثل الإع�ضار اأداء 

ذلك العقد، �رصيطة اأن يعالَج الإخالل، واأن يعاد الطرف املقابل غري املخّل بالعقد اإىل الو�ضع القت�ضادي 

الذي كان يتمتع به اإىل حد كبري، واأن تكون احلوزة قادرة على الأداء مبوجب العقد الذي يتوا�ضل اأداوؤه.

الأداء قبل موا�ضلة العقد اأو رف�ضه

80- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن يقبل اأو ي�ضرتط اأداء الطرف املقابل يف 

عقد قبل موا�ضلة العقد اأو رف�ضه. وينبغي اأن تكون مطالبات الطرف املقابل النا�ضئة عن الأداء الذي 

قبله اأو ا�ضرتطه ممثل الإع�ضار قبل موا�ضلة العقد اأو رف�ضه واجبة ال�ضداد ب�ضفتها نفقة اإدارية:

)اأ( اإذا اأّدى الطرف املقابل العقد، وجب اأن تكون النفقات الإدارية هي ال�ضعر التعاقدي لالأداء؛ 

اأو

وخا�ضعة  املدين  حيازة  ويف  ثالث  لطرف  مملوكة  موجودات  الإع�ضار  ممثل  ا�ضتخدم  اإذا  )ب(  

ل�رصوط العقد، وجب اأن يُحمى ذلك الطرف من تناق�ض قيمة تلك املوجودات واأن تكون لـه مطالبة اإدارية 

وفقا للفقرة الفرعية )اأ(.

التعوي�ضات عن الأ�رصار الناجمة عن الإخالل يف وقت لحق بعقد متوا�ضل اأداوؤه

81- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، يف حال اتخاذ قرار مبوا�ضلة اأداء عقد ما، ينبغي دفع التعوي�ضات 

عن الأ�رصار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد لحقا ب�ضفتها نفقات اإدارية.

التعوي�ضات عن الأ�رصار الناجمة عن الرف�ض

ر  82- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن اأّي اأ�رصار ناجمة عن رف�ض عقد �ضابق لبدء الإجراءات �ضتقرَّ

قانون  يحّد  اأن  ويجوز  م�ضمونة.  غري  عادية  مطالبة  ب�ضفتها  معاملتها  وينبغي  املنطبق  للقانون  وفقا 

الإع�ضار من املطالبات املتعلقة برف�ض عقد طويل الأمد.

اإذا كان الوقف الآيل عند بدء اإجراءات الإع�ضار يعمل على منع اإنهاء العقود املربمة مع املدين )وفقا ل�رصط ين�ض على الإنهاء 
 )60(

الآيل(، فينبغي اأن تبقى كل العقود قائمة لتمكني ممثل الإع�ضار من النظر يف اإمكانية موا�ضلتها، ما مل يت�ضّمن العقد تاريخا لالإنهاء يت�ضادف 

وقوعه بعد بدء اإجراءات الإع�ضار.

يتبع بع�ض الوليات الق�ضائية نهجا بديال عن منح �ضالحية رف�ض العقود، فتن�ض على اأّن اأداء العقد يتوقف بكل ب�ضاطة ما مل 
 )61(

يقرر ممثل الإع�ضار موا�ضلة اأدائه.
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اإحالة العقود

83- يجوز اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن باإمكان ممثل الإع�ضار اأن يقّرر اإحالة عقد ما، بالرغم من القيود 

الواردة فيه، �رصيطة اأن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.

84- عندما يعرت�ض الطرف املقابل على اإحالة عقد ما، يجوز اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار للمحكمة باأن 

توافق بالرغم من ذلك على الإحالة، �رصيطة:

)اأ( اأن يوا�ضل ممثل الإع�ضار العقد؛

)ب(  اأن يكون املحال اإليه قادرا على اأداء اللتزامات التعاقدية التي حتال اإليه؛

)ج( اأّل تت�ضبب الإحالة يف غنب كبري للطرف املقابل؛

)د( اأن يعالَج اإخالل املدين ب�رصوط العقد قبل الإحالة.

85- يجوز اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه، عندما يحال العقد، يحّل املحال اإليه حمّل املدين ب�ضفته الطرف 

املتعاقد اعتبارا من تاريخ الإحالة ول تتحمل احلوزة اأي م�ضوؤولية اإ�ضافية مبوجب العقد.

)62(
املعامالت القابلة لالإبطال

87- ينبغي اأن يت�ضّمن قانون الإع�ضار اأحكاما تنطبق باأثر رجعي ويكون الغر�ض منها هو اإبطال 

معامالت �ضملت املدين اأو موجودات احلوزة وترتَّب عليها اإّما اإنقا�ض قيمة احلوزة اأو اإبطال مبداأ 

معاملة الدائنني معاملة عادلة؛ وينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار اأنواع املعامالت التالية ب�ضفتها قابلة 

لالإبطال:

)اأ( املعامالت التي يُق�ضد بها الحتيال على الدائنني اأو تاأخريهم اأو عرقلة قدرتهم على حت�ضيل 

املطالبات عندما يكون الغر�ض منها و�ضع املوجودات بعيدا عن متناول الدائنني اأو الدائنني املحتملني اأو 

الإ�رصار مب�ضالح الدائنني بطريقة اأخرى؛

)ب(  املعامالت التي تكون فيها الإحالة التي يقوم بها املدين ب�ضاأن م�ضلحة يف املمتلكات اأو 

اللتزام الذي يتحّمله عبارة عن هدية اأو مقابل قيمة اإ�ضمية اأو قيمة اأقل من القيمة املكافئة اأو قيمة 

غري كافية، وتكون قد متت عندما كان املدين مع�رصا اأو اأ�ضبح مع�رصا نتيجة لها )املعامالت املنقو�ضة 

القيمة(؛

)ج( املعامالت التي �ضملت دائنني وح�ضل فيها اأحدهم على اأكرث من ن�ضيبه الن�ضبي من موجودات 

املدين، اأو على منفعة اإ�ضافية، ومتت عندما كان املدين مع�رصا )املعامالت التف�ضيلية(.

الق�ضد من ا�ضتعمال كلمة "املعاملة" يف هذا الباب هو الإ�ضارة بوجه عام اإىل الطائفة الوا�ضعة من ال�ضكوك القانونية التي 
 )62(

ميكن بوا�ضطتها الت�رصف يف املوجودات اأو حتّمل التزامات، مبا يف ذلك عن طريق الإحالة اأو ال�ضداد اأو منح م�ضلحة �ضمانية اأو 

كفالة اأو قر�ض اأو تنازل اأو عن طريق اإجراء يرمي اإىل اإنفاذ م�ضلحة �ضمانية اإزاء اأطراف ثالثة، وهي قد ت�ضمل جمموعة مرّكبة من 

املعامالت.
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اإبطال امل�ضالح ال�ضمانية

88- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن امل�ضلحة ال�ضمانية يجوز اأن تخ�ضع لأحكام الإبطال املن�ضو�ض 

عليها يف قانون الإع�ضار على الأ�ض�ض ذاتها ال�ضارية على املعامالت الأخرى، بالرغم من كونها �ضارية 

وواجبة النفاذ مبوجب قانون غري قانون الإع�ضار.

املعامالت املعفاة من دعاوى الإبطال

92- ينبغي اأن يحّدد قانون الإع�ضار املعامالت التي هي معفاة من الإبطال، مبا فيها العقود املالية.

العقود املالية واملعاو�ضة

103- حاملا تُنَهى عقود املدين املالية، ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار لالأطراف املقابلة باإنفاذ م�ضاحلها 

ال�ضمانية وتطبيقها على الإلتزامات النا�ضئة عن العقود املالية. وينبغي اإعفاء العقود املالية من اأي وقف 

منطبق مبقت�ضى قانون الإع�ضار على اإنفاذ امل�ضلحة ال�ضمانية.

م�ضاركة الدائنني

126- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن الدائنني، امل�ضمونني وغري امل�ضمونني على ال�ضواء، يحق لهم 

اأن ي�ضاركوا يف اإجراءات الإع�ضار، واأن يبنّي ما ميكن اأن تنطوي عليه تلك امل�ضاركة من حيث املهام التي 

ميكن اأداوؤها.

حق الطرف ذي امل�ضلحة يف اأن تُ�ضمع دعواه ويف اأن يلتم�ض اإعادة النظر

137- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن للطرف ذي امل�ضلحة احلق يف اأن تُ�ضمع دعواه ب�ضاأن اأّي م�ضاألة 

يف اإجراءات الإع�ضار مت�ض حقوقه اأو التزاماته اأو م�ضاحله. فعلى �ضبيل املثال، ينبغي اأن يحق للطرف 

ذي امل�ضلحة:

)اأ( اأن يعرت�ض على اأّي فعل يتطلب موافقة املحكمة؛

)ب(  اأن يلتم�ض اإعادة نظر املحكمة يف اأّي فعل مل تُ�ضرَتَط ومل تُلتََم�ض موافقة املحكمة عليه؛

)ج( اأن يلتم�ض اأّي اإعفاء متاح له يف اإجراءات الإع�ضار.

)63(
احلق يف ال�ضتئناف

138- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه يجوز للطرف ذي امل�ضلحة اأن ي�ضتاأنف ب�ضاأن اأي اأمر �ضادر عن 

املحكمة يف اإجراءات الإع�ضار اإذا كان ذلك الأمر مي�ض حقوقه اأو التزاماته اأو م�ضاحله.

وفقا لالأهداف الأ�ضا�ضية، ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأّن اأحكام ال�ضتئناف يف اإجراءات الإع�ضار ل ينبغي اأن يكون لها 
 )63(

اأثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك، بغية �ضمان اإمكانية معاجلة الإع�ضار وحله على نحو منتظم و�رصيع وفّعال دون تعطيل ل داعي له. 

وينبغي اأن تكون احلدود الزمنية لال�ضتئناف متوافقة عموما مع القانون املعمول به، لكنها ينبغي اأن تكون اأق�رص يف الإع�ضار من اأجل تفادي 

تعطيل اإجراءات الإع�ضار.
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خطة اإعادة التنظيم

اآليات الت�ضويت

145- ينبغي اأن ي�ضع قانون الإع�ضار اآلية للت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على اخلطة. وينبغي اأن تتناول هذه 

الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�ضهم الذين يحق لهم الت�ضويت على اخلطة؛ والطريقة التي �ضيجرى 

اأخرى، مبا فيها  اأو بو�ضائل  واإّما عن طريق الربيد  اإّما يف اجتماع يعقد لذلك الغر�ض  الت�ضويت،  بها 

الو�ضائل الإلكرتونية والت�ضويت بالوكالة؛ وما اإذا كان ينبغي اأن ي�ضوت الدائنون وحائزو الأ�ضهم يف فئات 

ح�ضب حقوقهم اخلا�ضة اأم ل.

146- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن الدائن اأو حائز الأ�ضهم الذي ُعّدلت حقوقه اأو تاأثرت مبقت�ضى 

اخلطة ل يكون ملزما باأحكامها ما مل تتح لذلك الدائن اأو حائز الأ�ضهم فر�ضة للت�ضويت ب�ضاأن املوافقة 

على اخلطة.

147- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأنه لي�ض لأي دائن اأو حائز اأ�ضهم اأو فئة من الدائنني اأو من حائزي 

اأّن حقوق ذلك  الأ�ضهم احلّق يف الت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على اخلطة، عندما تن�ض تلك اخلطة على 

الدائن اأو حائز الأ�ضهم اأو تلك الفئة من الدائنني اأو من حائزي الأ�ضهم مل تُعّدل اأو تتاأثر باخلطة.

148- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن الدائنني الذين يحق لهم الت�ضويت ب�ضاأن املوافقة على اخلطة 

ينبغي ت�ضنيفهم على حدة بح�ضب حقوقهم واأّن كل فئة منهم ينبغي اأن ت�ضّوت على انفراد.

الأ�ضهم  وحائزي  الدائنني  لكل  ذاتها  املعاملة  اإتاحة  ينبغي  اأنه  الإع�ضار  قانون  يبنّي  اأن  149- ينبغي 

املنتمني اإىل الفئة ذاتها.

موافقة الفئات

قانون  يبنّي  اأن  ينبغي  الفئات،  اإىل  بالرجوع  املوافقة على خطة  ب�ضاأن  الت�ضويت  يجري  150- عندما 

الإع�ضار كيف �ضيعاَمل الت�ضويت املتحقق يف كل فئة لأغرا�ض املوافقة على اخلطة. وميكن اّتباع نُهج 

خمتلفة، منها ا�ضرتاط موافقة كل الفئات اأو موافقة اأغلبية حمددة من الفئات، ولكن يجب اأن توافق على 

اخلطة فئٌة واحدة على الأقل من الدائنني الذين ُعّدلت اأو تاأثرت حقوقهم مبقت�ضى اخلطة.

151- عندما ل ي�ضرتط قانون الإع�ضار موافقة كل الفئات على اخلطة، ينبغي اأن يتناول قانون الإع�ضار 

الفئات  مبوافقة  حتظى  ذلك  بخالف  هي  التي  للخطة  تاأييدا  ت�ضّوت  ل  التي  الفئات  معاملة  كيفية 

املطلوبة. وينبغي اأن تكون تلك املعاملة مت�ضقة مع الأ�ض�ض املبّينة يف التو�ضية 152.

اإقرار اخلطة املوافق عليها

قانون  ي�ضرتط  اأن  ينبغي  عليها،  املوافق  للخطة  املحكمة  اإقرار  الإع�ضار  قانون  ي�ضرتط  152- عندما 

الإع�ضار على املحكمة اأن تقّر اخلطة اإذا ا�ضتوفت ال�رصوط التالية:

)اأ( مت احل�ضول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �ضليم؛
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)ب(  �ضيح�ضل الدائنون مبقت�ضى اخلطة على قدر ي�ضاوي على الأقل ما كانوا �ضيح�ضلون عليه 

يف الت�ضفية، ما مل يوافقوا حتديدا على تلقي معاملة اأقل؛

)ج( ل تت�ضّمن اخلطة اأحكاما خمالفة للقانون؛

)د( �ضتُ�ضّدد املطالبات والنفقات الإدارية بالكامل، با�ضتثناء احلالت التي يوافق فيها �ضاحب 

املطالبة اأو املبلغ املنفق على احل�ضول على معاملة خمتلفة؛ 

)هـ( با�ضتثناء احلالت التي توافق فيها فئات الدائنني املتاأثرة باخلطة على خالف ذلك، اإذا 

�ضوتت فئة من فئات الدائنني بعدم املوافقة على اخلطة، وجب اأن تتلقى تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة 

اعرتافا كامال مبرتبتها مبوجب قانون الإع�ضار واأن يراعى ذلك الرتتيب عند التوزيع على تلك الفئة 

مبقت�ضى اخلطة.

الطعون يف املوافقة )عندما ل يكون الإقرار لزما(

153- عندما ت�ضبح اخلطة ملزمة لدى موافقة الدائنني عليها، دون ا�ضرتاط اإقرارها من ِقبل املحكمة، 

على  املوافقة  تطعن يف  اأن  املدين،  فيها  امل�ضلحة، مبا  ذات  لالأطراف  الإع�ضار  قانون  ياأذن  اأن  ينبغي 

اخلطة. وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار املعايري التي ميكن ال�ضتناد اإليها يف تقييم الطعن، وينبغي اأن 

ت�ضمل هذه املعايري ما يلي:

)اأ( ما اإذا كانت الأ�ض�ض املبينة يف التو�ضية 152 قد ا�ضتوفيت؛

)ب(  الحتيال، ويف تلك احلالة ينبغي اأن تنطبق �رصوط التو�ضية 154.

املطالبات امل�ضمونة

172- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار ما اإذا كان ي�ضرتط على الدائنني امل�ضمونني اأن يقّدموا مطالبات.

املطالبات غري امل�ضفاة 

178- ينبغي اأن ي�ضمح قانون الإع�ضار بقبول املطالبات غري امل�ضفاة موؤقتا، ريثما يحّدد ممثل الإع�ضار 

مقدار املطالبة.

حتديد قيمة املطالبات امل�ضمونة

179- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه يجوز ملمثل الإع�ضار اأن يحّدد اجلزء  امل�ضمون من مطالبة 

الدائن امل�ضمون واجلزء غري امل�ضمون من تلك املطالبة بوا�ضطة حتديد قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�ضمونة

188- ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ضار اأّن املطالبة امل�ضمونة ينبغي اأن ت�ضدد من املوجودات املرهونة يف 

اإجراءات الت�ضفية اأو مبوجب خطة لإعادة التنظيم، رهنا ب�ضداد اأي مطالبات اأعلى اأولوية من املطالبة 

امل�ضمونة، اإن وجدت. وينبغي التقليل اإىل اأدنى حد من املطالبات التي هي اأعلى اأولوية من املطالبات 

امل�ضمونة وذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�ضار. وعندما تكون قيمة املوجودات املرهونة غري كافية ل�ضداد 

مطالبة الدائن امل�ضمون، يجوز للدائن امل�ضمون اأن ي�ضارك ب�ضفة دائن عادي غري م�ضمون.
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باء-  تو�صيات اإ�صافية ب�صاأن االإع�صار

املوجودات املحتازة بعد بدء اإجراءات الإع�ضار

235- با�ضتثناء ما تن�ض عليه التو�ضية 236، ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأن موجودات احلوزة 

التي حُتتاز بعد بدء اإجراءات الإع�ضار ل تخ�ضع لأي حق �ضماين اأن�ضاأه املدين قبل بدء تلك الإجراءات.

اإجراءات  بدء  بعد  حُتتاز  التي  اأن موجودات احلوزة  الإع�ضار على  قانون  ين�ض  اأن  236- ينبغي 

الإع�ضار فيما يتعلق باملدين تخ�ضع لأي حق �ضماين اأن�ضاأه املدين قبل بدء اإجراءات الإع�ضار اإذا 

كانت املوجودات عائدات )نقدية اأو غري نقدية( ملوجودات مرهونة كانت موجودات ميلكها املدين 

قبل بدء الإجراءات.

�رصوط النتهاء التلقائي يف اإجراءات الإع�ضار

237- اإذا كان قانون الإع�ضار ين�ض على اأن ال�رصط الوارد يف العقد والذي يق�ضي بالنتهاء التلقائي 

لأي التزام مبقت�ضى العقد اأو بتعجيل ا�ضتحقاق اأي التزام مبقت�ضى العقد عند بدء اإجراءات الإع�ضار اأو 

عند وقوع حدث اآخر مت�ضل بالإع�ضار هو �رصط غري قابل لالإنفاذ جتاه ممثل الإع�ضار اأو املدين، فينبغي 

اأن ين�ض قانون الإع�ضار اأي�ضا على اأن هذا احُلكم ل يحول دون اإنفاذ ال�رصط الوارد يف العقد والذي 

يُعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ض اأو تقدمي ائتمان اأو غري ذلك من الت�ضهيالت املالية ل�ضالح ملدين، 

اأو يلغي ذلك ال�رصط.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف اإجراءات الإع�ضار

238- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه اأطراف ثالثة عند 

بدء اإجراءات الإع�ضار جاز اتخاذ تدابري بعد بدء تلك الإجراءات من اأجل موا�ضلة نفاذ ذلك احلق جتاه 

الأطراف الثالثة، اأو ا�ضتبقاء نفاذه اأو احلفاظ على نفاذه اإىل احلد امل�ضموح به مبوجب قانون املعامالت 

امل�ضمونة وبالطريقة امل�ضموح بها مبوجبه.

اأولوية احلق ال�ضماين يف اإجراءات الإع�ضار

239- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه اإذا كان احلق ال�ضماين ي�ضتحق الأولوية مبوجب قانون 

غري قانون الإع�ضار ظلت تلك الأولوية �ضارية دون انتقا�ض يف اإجراءات الإع�ضار، اإل اإذا نالت مطالبة 

اأن تكون هذه ال�ضتثناءات يف احلد الأدنى واأن ين�ض  اأخرى الأولوية مبوجب قانون الإع�ضار. وينبغي 

الت�رصيعي  الأون�ضيرتال  دليل  للتو�ضية 188 من  التو�ضية خا�ضعة  بو�ضوح. وهذه  الإع�ضار  قانون  عليها 

لالإع�ضار.

اأثر اتفاق اإنزال مرتبة الأولوية يف اإجراءات الإع�ضار

240- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه اإذا اأنزل حائز احلق ال�ضماين يف موجودات حوزة الإع�ضار 

مرتبته يف الأولوية من تلقاء نف�ضه اأو بالتفاق ل�ضالح اأي ُمطاِلبني مناف�ضني موجودين حاليا اأو �ضيوجدون 
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م�ضتقبال، كان هذا الإنزال ملزما يف اإجراءات الإع�ضار فيما يتعلق باملدين بنف�ض مدى نفاذه مبوجب 

قانون غري قانون الإع�ضار.

التكاليف والنفقات املرتتبة على احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة يف اإجراءات الإع�ضار

املوجودات  قيمة  من  ي�ضرتد  اأن  الإع�ضار  ملمثل  يحّق  اأنه  على  الإع�ضار  قانون  ين�ض  اأن  241- ينبغي 

يف  الإع�ضار  ممثل  لها  يتحمَّ التي  املعقولة  والنفقات  التكاليف  الأوىل،  الأولوية  اأ�ضا�ض  على  املرهونة، 

احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة اأو ا�ضتبقائها اأو زيادتها ل�ضالح الدائن امل�ضمون.

تقدير قيمة املوجودات املرهونة يف اإجراءات اإعادة التنظيم

242- ينبغي اأن ين�ض قانون الإع�ضار على اأنه ينبغي، لدى تقدير قيمة ت�ضفية املوجودات املرهونة يف 

اإجراءات اإعادة التنظيم، اأن يوىل العتبار ل�ضتخدامات تلك املوجودات والغر�ض من تقدير تلك القيمة. 

ويجوز ال�ضتناد يف تقدير قيمة ت�ضفية تلك املوجودات اإىل قيمتها ب�ضفتها جزءا من من�ضاأة عاملة.
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املرفق الثاين

 قرار جلنة االأمم املتحدة

 للقانون التجاري الدويل 

وقرار اجلمعية العامة 121/63

األف-  قرار اللجنة

1- اعتمدت اللجنة يف جل�ضتها 864 املعقودة يف 14 كانون الأول/دي�ضمرب 2007 القرار التايل:

اإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،

اإذ تُدرك ما لنظم املعامالت امل�ضمونة الفّعالة التي ت�ضّجع تي�ضري احل�ضول على الئتمان 

امل�ضمون من اأهمية لدى جميع البلدان،

واإذ تُدرك اأي�ضا اأن تي�ضري احل�ضول على الئتمان امل�ضمون يُرّجح اأن ي�ضاعد جميع البلدان، 

ول �ضيما البلدان النامية والبلدان التي متر اقت�ضاداتها مبرحلة انتقالية، يف تنميتها القت�ضادية 

ويف مكافحة الفقر،

واإذ تالحظ اأن زيادة �ضبل احل�ضول على الئتمان امل�ضمون ا�ضتنادا اإىل نظم حديثة ومن�ّضقة 

للمعامالت امل�ضمونة �ضين�ضط بو�ضوح حركة الب�ضائع واخلدمات عرب احلدود الوطنية،

واإذ تالحظ اأي�ضا اأن تنمية التجارة الدولية على اأ�ضا�ض امل�ضاواة واملنافع املتبادلة عن�رص هام 

يف تعزيز العالقات الودية بني الدول،

واإذ تالحظ كذلك اأهمية حتقيق التوازن بني م�ضالح جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة، ومن بينهم 

يحتفظون  الذين  والبائعون  امل�ضمونني،  وغري  امل�ضمونون  والدائنون  ال�ضمانية،  احلقوق  مانحو 

رون التمويليون، والدائنون املميزون، وممثل الإع�ضار يف �ضياق اإع�ضار املانح،  بامللكية، واملوؤجنِّ

على  امل�ضمونة  املعامالت  قوانني  ميدان  الإ�ضالح يف  اإىل  احلاجة  احل�ضبان  تاأخذ يف  واإذ 

القوانني  لإ�ضالح  اجلارية  اجلهود  من  العديد  عليها  ي�ضهد  التي  والدويل،  الوطني  ال�ضعيدين 

الوطنية والأعمال التي ت�ضطلع بها املنظمات الدولية، مثل املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ض، 

وموؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض، ومنظمة الدول الأمريكية، والتي ت�ضطلع بها املوؤ�ض�ضات 

املالية الدولية، مثل البنك الدويل، و�ضندوق النقد الدويل، وامل�رصف الأوروبي لالإن�ضاء والتعمري، 

وم�رصف التنمية الآ�ضيوي، وم�رصف التنمية للبلدان الأمريكية،
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الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  للمنظمات  تقديرها  عن  تعرب  واإذ 

دليل  م�رصوع  و�ضع  يف  م�ضاركتها  على  امل�ضمونة  املعامالت  قانون  اإ�ضالح  ميدان  يف  العاملة 

الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة وعلى ما قّدمته من دعم يف ذلك ال�ضدد،

واإذ تعرب اأي�ضا عن تقديرها لكاثرين �ضابو، رئي�ضة الفريق العامل ال�ضاد�ض )املعني بامل�ضالح 

ال�ضمانية( والرئي�ضة بالإنابة يف الدورة الأربعني امل�ضتاأنفة للجنة، وكذلك لالأمانة، على م�ضاهمتهما 

اخلا�ضة يف و�ضع م�رصوع دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة،

واإذ تالحظ مع الرتياح، اأن م�رصوع دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة 

يت�ضق مع دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي لقانون الإع�ضار فيما يتعلق مبعاملة احلقوق ال�ضمانية يف 

اإجراءات الإع�ضار، 

الن�ض  من  املوؤلف  امل�ضمونة،  املعامالت  ب�ضاأن  الت�رصيعي  الأون�ضيرتال  دليل  1- تعتمد 

الوارد يف الوثائق A/CN.9/631/Add.1 اإىل Add.3 وA/CN.9/637/Add.1 اإىل Add.8، مع 

التعديالت التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الأربعني، وتاأذن لالأمانة بتحرير ن�ض الدليل وو�ضع 

�ضيغته النهائية وفقا ملداولت اللجنة يف تلك الدورة؛

املعامالت  ب�ضاأن  الت�رصيعي  الأون�ضيرتال  دليل  ن�ض  ين�رص  اأن  العام  الأمني  اإىل  2- تطلب 

امل�ضمونة على نطاق وا�ضع، واأن يحيله اإىل احلكومات والهيئات الأخرى املهتمة، مثل املوؤ�ض�ضات 

املالية وغرف التجارة على ال�ضعيدين الوطني والدويل؛

3- تو�ضي باأن ت�ضتخدم جميع الدول دليل الأون�ضيرتال الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة 

على  الدليل  يف  تنظر  واأن  امل�ضمونة،  باملعامالت  اخلا�ضة  لنظمها  القت�ضادية  الكفاءة  لتقييم 

نحو اإيجابي عند تنقيح اأو اعتماد ت�رصيعات ذات �ضلة باملعامالت امل�ضمونة، وتدعو الدول التي 

ا�ضتخدمت الدليل الت�رصيعي اإىل اأن تُبلغ اللجنة بذلك.

باء- قرار اجلمعية العامة 121/63

بناء على  الأول/دي�ضمرب 2008،  العامة 67، يف 11 كانون  العامة يف جل�ضتها  2- اعتمدت اجلمعية 

تقرير اللجنة ال�ضاد�ضة (A/63/438)، القرار التايل:

 الدليل الت�رشيعي للجنة االأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

ب�صاأن املعامالت امل�صمونة

اإن اجلمعية العامة،

اإذ تدرك ما لنظم املعامالت امل�ضمونة الفّعالة التي ت�ضّجع تي�ضري احل�ضول على الئتمان 

امل�ضمون من اأهمية لدى جميع البلدان،

واإذ تدرك اأي�ضا اأن تي�ضري احل�ضول على الئتمان امل�ضمون يرجح اأن ي�ضاعد جميع البلدان، 

ول �ضيما البلدان النامية والبلدان التي متر اقت�ضاداتها مبرحلة انتقالية، يف تنميتها القت�ضادية 

ويف مكافحة الفقر،



537 املرفق الثاين-  قرار جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

امل�ضمونة  للمعامالت  يوؤدي وجود نظم حديثة ومن�ضقة  اأن  املتوقع  اأنه من  ت�ضّدد على  واإذ 

حتقق التوازن بني م�ضالح جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة )مبن فيهم مانحو احلقوق ال�ضمانية والدائنون 

امل�ضمونون وغري امل�ضمونني والبائعون الذين يحتفظون بامللكية واملوؤجرون التمويليون والدائنون 

على  احل�ضول  لإمكانية  الوا�ضح  التي�ضري  اإىل  املانح(  اإع�ضار  �ضياق  الإع�ضار يف  وممثل  املميزون 

الئتمان امل�ضمون، مما ي�ضجع حركة الب�ضائع واخلدمات عرب احلدود الوطنية،

واإذ تالحظ اأن تنمية التجارة الدولية على اأ�ضا�ض امل�ضاواة واملنافع املتبادلة عن�رص مهم لتعزيز 

العالقات الودية بني الدول،

على  امل�ضمونة  املعامالت  قوانني  ميدان  الإ�ضالح يف  اإىل  احلاجة  اعتبارها  تاأخذ يف  واإذ 

ال�ضعيدين الوطني والدويل، التي ت�ضهد عليها اجلهود العديدة اجلارية لإ�ضالح القوانني الوطنية 

والأعمال التي ت�ضطلع بها املنظمات الدولية، مثل موؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض واملعهد 

املالية  املوؤ�ض�ضات  بها  ت�ضطلع  والتي  الأمريكية  الدول  ومنظمة  اخلا�ض  القانون  لتوحيد  الدويل 

التنمية  وم�رصف  والتعمري  لالإن�ضاء  الأوروبي  وامل�رصف  الآ�ضيوي  التنمية  م�رصف  مثل  الدولية، 

للبلدان الأمريكية و�ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل،

الدولية  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  للمنظمات  تقديرها  عن  تعرب  واإذ 

العاملة يف ميدان اإ�ضالح قانون املعامالت امل�ضمونة مل�ضاركتها يف و�ضع الدليل الت�رصيعي للجنة 

قّدمته من دعم يف هذا  وملا  امل�ضمونة  املعامالت  ب�ضاأن  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم 

ال�ضدد،

1-  تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لإمتامها واعتمادها 

)1(
الدليل الت�رصيعي ب�ضاأن املعامالت امل�ضمونة؛

2-  تطلب اإىل الأمني العام اأن ين�رص ن�ض الدليل الت�رصيعي على نطاق وا�ضع، عن طريق 

على  التجارة  وغرف  املالية  املوؤ�ض�ضات  مثل  الأخرى،  املهتمة  والهيئات  احلكومات  اإىل  اإحالته 

ال�ضعيدين الوطني والدويل؛

اعتماد  اأو  تنقيح  عند  الت�رصيعي  الدليل  يف  اإيجابيا  تنظر  باأن  الدول  جميع  3- تو�ضي 

ت�رصيعات ذات �ضلة باملعامالت امل�ضمونة، وتدعو الدول التي ا�ضتخدمت الدليل الت�رصيعي اإىل اأن 

تبلغ اللجنة بذلك؛

4- تو�ضي اأي�ضا جميع الدول باأن توا�ضل النظر يف الن�ضمام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 

 التي ترد مبادئها اأي�ضا يف الدليل الت�رصيعي.
)2(

لإحالة امل�ضتحقات يف التجارة الدولية،

انظر الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة الثانية وال�ضتون، امللحق رقم 17 (A/62/17)، اجلزء الثاين، الفقرة 100.
 )1(

القرار 81/56، املرفق.
 )2(
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النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
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الأولوية
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انظر العائدات

ح�ضن النية

اإنفاذ احلق ال�ضماين

احل�ضاب امل�رصيف )احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ضاب م�رصيف(

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

اإنفاذ احلق ال�ضماين

اأولوية احلق ال�ضماين
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حقوق امل�رصف والتزاماته

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

ا�ضرتداد املبالغ امل�ضددة

تعديل العقد الأ�ضلي

حق الدائن امل�ضمون يف اإ�ضعار الأطراف الثالثة املدينة

املدين بامل�ضتحق )اإبراء الذمة بال�ضداد(
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املدين بامل�ضتحق )اللتزامات(

املدين بامل�ضتحق )احلماية(

املدين بامل�ضتحق )الدفوع وحقوق املقا�ضة(
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مفعول احلق ال�ضماين

حقوق طريف التفاق ال�ضماين والتزاماتهما

ا�ضتقاللية الطرفني

اإقرارات املُحيل

انظر حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

احلق يف احل�ضول على �ضداد امل�ضتحق

الدائن امل�ضمون )القواعد غري الإلزامية(

القواعد الإلزامية ال�ضابقة للتق�ضري
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رهن الوفاء

انظر نطاق النطباق

الرهون الثابتة والعائمة
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ال�ضك القابل للتداول

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

اإنفاذ احلق ال�ضماين
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املدين
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اللتزامات

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

احلماية

الدفوع وحقوق املقا�ضة

نطاق النطباق

امل�ضوؤولية

الإخالل مبعيار ال�ضلوك يف �ضياق الإنفاذ

اخل�ضارة اأو التلف اللذان ت�ضببهما املوجودات املرهونة

امل�ضتحق

الإع�ضار )يف حالة النقل التام(

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

اإنفاذ احلق ال�ضماين

اإنفاذ احلق ال�ضماين )النقل التام(

�رصط عدم الإحالة

نطاق النطباق )عمليات النقل التام(

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

امل�ضتند القابل للتداول

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

اإنفاذ احلق ال�ضماين

اأولوية احلق ال�ضماين

تنازع القوانني

رهن الوفاء

امل�ضتندات القابلة للتداول الإلكرتونية ال�ضكل

املوجودات امل�ضمولة

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
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امللحقات
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الإنفاذ

الأولوية

متويل الحتياز )الأولوية(
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تنازع القوانني

املمتلكات غري املنقولة

نفاذ احلق ال�ضماين

امللكية الفكرية

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

تنازع القوانني

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

اأولوية احلق ال�ضماين

حقوق الطرفني

نطاق النطباق

املمتلكات غري املنقولة

الإنفاذ

اأولوية احلق ال�ضماين امل�ضجل يف �ضجل متخ�ض�ض

امل�ضتحقات املت�ضلة باملمتلكات غري املنقولة

امل�ضتحقات امل�ضمونة برهن ممتلكات غري منقولة

امللحقات باملمتلكات غري املنقولة

 

نطاق النطباق

نفاذ احلق ال�ضماين بالت�ضجيل يف �ضجل متخ�ض�ض

املنتج

انظر الكتلة

املوجودات الآجلة

الأج�ضام الف�ضائية

الحتفاظ بامللكية

ا�ضتثناءات اأخرى لنطاق النطباق

ا�ضتقاللية الطرفني

الأطراف

اللتزامات

الأوراق املالية

احلقوق ال�ضمانية

رهن الوفاء

ال�ضفن

عا�رصا 38-28

اأول 42-40
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العائدات

عائدات اأنواع املوجودات امل�ضتبعدة

عمليات النقل التام للم�ضتحقات

املعامالت امل�ضمونة )النهج الوظيفي(

املعامالت امل�ضمونة )النهوج الأ�ضا�ضية(

املعدات الدارجة على ال�ضكك احلديدية

امللكية الفكرية

املمتلكات غري املنقولة

املوجودات امللمو�ضة

املوجودات غري امللمو�ضة

نقل امللكية

املوجودات املرهونة

اإن�ضاء احلق ال�ضماين )م�ضوؤولية الدائن امل�ضمون(

اإنفاذ احلق ال�ضماين )الحتياز(

)الإق�ضاء من حيازة املانح(

الإع�ضار

اإنفاذ احلق ال�ضماين )البيع اأو الت�رصف على نحو اآخر(

اأولوية احلق ال�ضماين )الأ�ضخا�ض الذين يقدمون خدمات(
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نظام ال�ضجل )اأثر النقل(

املوجودات امللمو�ضة

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

متويل الحتياز

تنازع القوانني
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املوجودات غري امللمو�ضة
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والتزاماتها(

اإن�ضاء احلق ال�ضماين

اأولوية احلق ال�ضماين
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املدة

التكنولوجيا الإلكرتونية
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اأحقية البحث

اخلطاأ

التمديد

الر�ضوم

املانح )املقارنة بفهر�ضة املوجودات(

املانح )احلق يف احل�ضول على ن�ضخة من الإ�ضعار امل�ضجل(

املانح )املعلومات اخلا�ضة به(

املانح )احلماية(
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طريقة الو�ضول
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الإ�ضعار بالت�ضجيل )املفهوم(

ال�رصوط امل�ضبقة للت�ضجيل

الطالع العام

قيد الهوية

املحتوى املطلوب
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