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متهيد
دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة من �إعداد جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل (الأون�سيرتال) .فقد نظرت اللجنة ،يف دورتها الثالثة والثالثني ،عام  ،2000يف تقرير من الأمني العام
عن الأعمال التي ميكن القيام بها م�ستقبال يف جمال قانون االئتمان امل�ضمون ) .(A/CN.9/475ويف تلك الدورة،
اتفقت اللجنة على �أن مو�ضوع امل�صالح ال�ضمانية من املوا�ضيع املهمة ،و�أنه ُعر�ض عليها يف الوقت املنا�سب،
وخ�صو�صا بالنظر �إىل ال�صلة الوثيقة بني امل�صالح ال�ضمانية وعمل اللجنة املتعلق بقانون الإع�سار ،وطلبت �إىل
()1
تعد تقريراً �آخر.
الأمانة �أن ّ
ويف الدورة الرابعة والثالثني ،عام  ،2001نظرت اللجنة يف تقرير �آخر من الأمني العام ).(A/CN.9/496
واتفقت اللجنة يف تلك الدورة على �رضورة اال�ضطالع بعمل ب�ش�أن امل�صالح ال�ضمانية ،وذلك نظراً �إىل الت�أثري
االقت�صادي النافع لوجود قانون لالئتمان امل�ضمون ،وعهدت �إىل الفريق العامل ال�ساد�س (املعني بامل�صالح ال�ضمانية)
()2
فعال للم�صالح ال�ضمانية يف الب�ضائع املتداولة يف الن�شاط التجاري ،مبا فيها املخزون.
مبهمة و�ضع نظام قانوين ّ
ً
كما �أو�صت اللجنة بعقد حلقة تدار�س نظرا للحاجة �إىل ا�ست�شارة املمار�سني واملنظمات من ذوي الدراية يف م�ضمار
قانون االئتمان امل�ضمون )3(.و ُعقدت يف فيينا حلقة تدار�س دولية ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة يف الفرتة من � 20إىل
� 22آذار/مار�س  .2002ونظر الفريق العامل ال�ساد�س ،يف دورته الأوىل ،املعقودة يف نيويورك من � 2إىل � 24أيار/
مايو  ،2002يف تقرير حلقة التدار�س.
التو�سع يف تف�سري والية الفريق العامل
و�أكّدت اللجنة ،يف دورتها اخلام�سة والثالثني ،عام � ،2002رضورة
ّ
()4
ل�ضمان التو�صل �إىل و�ضع ن�ص مرن بقدر منا�سب يتخذ �شكل دليل ت�رشيعي.
ونظر الفريق العامل ال�ساد�س يف �أول م�رشوع لدليل املعامالت امل�ضمونة ،يف �أيار/مايو  .2002ووا�صل عمله
يف �إعداد الدليل عرب  12دورة مدة كل منها �أ�سبوع )5(،وكان �آخرها يف �شباط/فرباير  .2007وعالوة على ممثلي
الدول ال�ستني الأع�ضاء يف اللجنة� ،شارك م�شاركة ن�شطة يف الأعمال التح�ضريية ممثلو الكثري من الدول الأخرى
وعدد من املنظمات الدولية ،احلكومية وغري احلكومية على ال�سواء .وتعاون الفريق العامل ال�ساد�س تعاوناً وثيقاً مع
الفريق العامل اخلام�س (املعني بالإع�سار) من �أجل �ضمان تن�سيق معاملة امل�صالح ال�ضمانية يف �سياق الإع�سار مع
دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار )6(.وعالوة على ذلك ،تعاون الفريق العامل ال�ساد�س عن كثب مع املكتب
ن�سق الفريق العامل ال�ساد�س
الدائم مل�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص يف �إعداد الف�صل ب�ش�أن تنازع القوانني .كما َّ
مع املعهد الدويل للقانون الدويل اخلا�ص (اليونيدروا) تفادياً للتداخل مع اتفاقية ال�ضمانات الدولية على املعدات
املنقولة (كيب تاون )2001 ،ومع اتفاقية اليونيدروا ب�ش�أن القواعد املو�ضوعية املتعلقة بالأوراق املالية املودعة لدى
و�سيط (جنيف.)2009 ،
( )1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلام�سة واخلم�سون ،امللحق رقم  ،(A/55/17) 17الفقرتان  459و.463
( )2املرجع نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة واخلم�سون ،امللحق رقم  17والت�صويب ( A/56/17و ،)Corr.3الفقرتان  351و.358
( )3املرجع نف�سه ،الفقرة .359
( )4املرجع نف�سه ،الدورة ال�سابعة واخلم�سون ،امللحق رقم  ،(A/57/17) 17الفقرات .204-202
( )5ترد تقارير الفريق العامل عن �أعماله خ ــالل هــذه الــدورات االثنــتي ع�شـ ــرة يف الوثائ ــق  A/CN.9/512و A/CN.9/531وA/CN.9/532
و A/CN.9/543و A/CN.9/549و A/CN.9/570و A/CN.9/574و A/CN.9/588و A/CN.9/593و A/CN.9/603و A/CN.9/617و.A/CN.9/620
وخالل هذه الدورات ،نظر الفريق العامل يف الوثائق � A/CN.9/WG.VI/WP.1إىل  .WP.31ونظرت اللجنة يف تقارير الفريق العامل هذه يف
دوراتها من اخلام�سة والثالثني �إىل الأربعني.
( )6من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  A.05.V.10.وورد تقريرا الدورتني امل�شرتكتني للفريقني العامليـن اخلامــ�س وال�ســاد�س يف الوثيقتني
 A/CN.9/535و .A/CN.9/550وخالل هاتني الدورتني ،نظر الفريقان العامالن يف الوثائق  A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5وA/CN.9/WG.V/
 WP.70و.A/CN.9/WG.V/WP.71
iii

ونظرت اللجنة ،يف دورتها التا�سعة والثالثني ،عام  ،2006يف تو�صيات دليل املعامالت امل�ضمونة
و�أقرت م�ضمونها من حيث املبد�أ )7(.وقد جرت املفاو�ضات النهائية حول م�رشوع الدليل الت�رشيعي ب�ش�أن
املعامالت امل�ضمونة �أثناء الدورة الأربعني للأون�سيرتال ،التي عقدت يف فيينا من  25حزيران/يونيه �إىل
 12متوز/يوليه ( 2007اجلزء الأول)( )8ومن � 10إىل  14كانون الأول/دي�سمرب ( 2007اجلزء الثاين)،
واعتُمد الن�ص بتوافق الآراء يف  14كانون الأول/دي�سمرب ( 2007انظر املرفق الثاين�-ألف) )9(.واعتمدت
اجلمعية العامة الحقا القرار  121/63امل�ؤرخ  11كانون الأول/دي�سمرب ( 2008انظر املرفق الثاين-باء).
و�أعربت اجلمعية العامة يف ذلك القرار عن تقديرها للأون�سيرتال لإمتامها واعتمادها دليل الأون�سيرتال
الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،وطلبت �إىل الأمني العام �أن ين�رش الدليل على نطاق وا�سع و�أو�صت
الدول با�ستخدام الدليل وكذلك اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية ،التي
تتج�سد مبادئها �أي�ضاً يف الدليل.
ّ

( )7الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة احلادية وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/61/17) 17الفقرة  .13وورد م�رشوع الدليل يف
الوثـائق  A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3و A/CN.9/WG.VI/WP.24و A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4و� Add.5إىل Add.8
و A/CN.9/611و Add.1و.Add.2
( )8املرجع نفــ�سه ،الدورة الثانية وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/62/17 (Part I)( 17الفقرة  .154وورد مـ�رشوع الدليل يف الوثائق
 A/CN.9/631و� Add.1إىل .Add.11
( )9املرجع نف�سه ،الدورة الثانية وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/62/17 (Part II)( 17الفقرتان  99و .100وورد م�رشوع الدليل يف
الوثائق � A/CN.9/631/Add.1إىل  Add.3و A/CN.9/637و� Add.1إىل .Add.8
iv
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مقـ ّـدمـ ــة
�ألف -الغر�ض من الدليل
  -1الغر�ض من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة (وي�شار �إليه فيما يلي بعبارة
"الدليل") هو م�ساعدة الدول على و�ضع قوانني ع�رصية للمعامالت امل�ضمونة(�( )1أي قوانني تتعلق
باملعامالت التي تُن�شئ حقا �ضمانيا يف ممتلكات منقولة) ،بغية تعزيز توافر االئتمان امل�ضمون .ويق�صد
وفعالة للمعامالت امل�ضمونة ،وكذلك الدول
بالدليل �أن يكون مفيدا للدول التي لديها حاليا قوانني ناجعة ّ
التي لديها بالفعل قوانني �صاحلة للتطبيق العملي ولكنها ترغب يف حتديث قوانينها ومواءمتها مع قوانني
الدول الأخرى.
 -2وي�ستند الدليل �إىل افرتا�ض �أن قوانني املعامالت امل�ضمونة ال�سليمة ميكن �أن حتقِّق مزايا
اقت�صادية كبرية للدول التي تعتمدها ،ومنها اجتذاب االئتمان من املقر�ضني الوطنيني والأجانب وغريهم
مقدمي االئتمان ،وتعزيز تنمية املن�ش�آت التجارية الوطنية (خ�صو�صا املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة)
من ّ
ومنوها ،وزيادة التبادل التجاري بوجه عام .وتفيد هذه القوانني �أي�ضا امل�ستهلكني بخف�ض �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات وجعل االئتمان اال�ستهالكي �أي�رس مناال .ولكي حتقِّق هذه القوانني الأهداف املق�صودة منها
حتقيقا كامال ،يجب �أن تكون مدعومة بنظم ق�ضائية و�آليات �إنفاذ �أخرى تت�سم بالكفاءة والفعالية .كما
يجب �أن تُدعم بقوانني �إع�سار تراعي احلقوق امل�ستمدة من قوانني املعامالت امل�ضمونة (مثل قانون
الإع�سار املو�صى به يف دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار؛ ويُ�شار �إليه فيما يلي بعبارة "دليل
()2
الأون�سيرتال للإع�سار").
وجمربة ميكن
 -3وي�سعى الدليل �إىل جتاوز االختالفات بني النظم القانونية ،ليعر�ض حلوال عملية
َّ
قبولها وتنفيذها يف الدول ذات التقاليد القانونية املتباينة (تقاليد القانون املدين والقانون العام وكذا
وين�صب
ال�صيني والإ�سالمي وغريها) ويف الدول ذات االقت�صادات النامية �أو االقت�صادات املتقدمة النمو.
ّ
تركيز الدليل على القوانني التي حتقِّق مزايا اقت�صادية عملية للدول التي تعتمدها .ويف حني يُحتمل �أن
يتعينَّ على الدول �أن تتكبد تكاليف متوقَّعة ولكن حمدودة لتنفيذ هذه القوانني ،ف�إن التجارب الوفرية تدل
على �أن املنافع التي جتنيها هذه الدول يف الأمدين الق�صري والطويل من املتوقع �أن تفوق التكاليف بكثري.
 -4وحتتاج جميع املن�ش�آت التجارية� ،سواء �أكانت م�شتغلة يف جمال التعدين �أم قطع الأخ�شاب �أم
الزراعة �أم ال�صناعة التحويلية �أم التوزيع �أم تقدمي اخلدمات �أم جتارة التجزئة� ،إىل ر�أ�س مال عامل
لكي تعمل وتنمو وتناف�س بنجاح يف ال�سوق .وقد ثبت ،من خالل درا�سات �أجرتها منظمات كالبنك
الدويل للإن�شاء والتعمري (البنك الدويل) و�صندوق النقد الدويل وم�رصف التنمية الآ�سيوي وامل�رصف
( )1م�صطلح "املعاملة امل�ضمونة" ،مثله يف ذلك مثل م�صطلحات ومفاهيم عديدة �أخرى يف الدليل ،م�رشوح يف الباب باء من
املقدمة .ولذا فقد يرغب القارئ يف الرجوع �إىل ذلك الباب عند قراءة الدليل.
( )2من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  A.05.V.10.ويتناول الف�صل الثاين ع�رش من الدليل �أثر الإع�سار على احلقوق ال�ضمانية
بطريقة �شاملة تتوافق مع دليل الأون�سيرتال للإع�سار .وهكذا فالتو�صيات الأ�سا�سية امل�ستمدة من دليل الأون�سيرتال للإع�سار واملتعلقة
على وجه اخل�صو�ص باحلقوق ال�ضمانية مدرجة يف الف�صل الثاين ع�رش من هذا الدليل ،مع بع�ض التو�صيات الإ�ضافية التي تتناول
مبزيد من التف�صيل امل�سائل التي يناق�شها دليل الأون�سيرتال للإع�سار ولكنها لي�ست مو�ضوعا لتو�صيات يف ذلك الدليل.

1

2



دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

الأوروبي للإن�ش ــاء والتعــمريّ � ،أن االئتــمان امل�ضمون من �أكرث الو�سائل فعالية لــتوفري ر�أ�س املــال ال ــعامل
للم�ؤ�س ــ�سات التجارية.
 -5والعامل الرئي�سي يف فعالية االئتمان امل�ضمون هو �أنه يتيح للمن�ش�آت التجارية ا�ستخدام القيمة
الدين .فاملخاطرة تقل لأن
الكامنة يف موجوداتها كو�سيلة لتقليل املخاطرة على الدائن بعدم �سداد َّ
االئتمان امل�ضمون مبوجودات يتيح للدائنني ا�ستخدام تلك املوجودات كم�صدر �آخر ال�سرتداد �أموالهم يف
حال عدم �سداد االلتزام امل�ضمون .ومع ت�ضا�ؤل هذه املخاطرة يف ت�صور الدائنني املحتملني يف املعاملة
االئتمانية املقرتحة ،يكون من الأرجح �أن يكونوا على ا�ستعداد لتقدمي االئتمان و�أن يزيدوا من مقداره
�أو يخف�ضوا تكلفته.
 -6ووجود نظام قانوين يدعم املعامالت االئتمانية امل�ضمونة �أمر بالغ الأهمية يف احلد من املخاطر
املت�صورة للمعامالت ويف تعزيز توافر االئتمان امل�ضمون عموما .فاالئتمان امل�ضمون �أي�رس توافرا للمن�ش�آت
وفعالة تكفل ح�صول الدائنني امل�ضمونني على نتائج
التجارية املوجودة يف الدول التي لديها قوانني كف�ؤة ّ
مت�سقة وقابلة للتنب�ؤ يف حال عدم قيام املدينني بال�سداد .ومن الناحية الأخرى تزداد تكلفة االئتمان عادة
يف الدول التي يعني فيها عدم وجود تلك القوانني �أن الدائنني يت�صورون � ّأن املخاطر املرتبطة باملعامالت
وحتملها .ويف بع�ض
االئتمانية عالية ،ل ّأن الدائنني ي�شرتطون تعوي�ضا �أكرب من �أجل تقييم املخاطر الزائدة
ّ
وفعال للمعامالت امل�ضمونة� ،أو عدم وجود نظام قانوين للإع�سار
الدول� ،أدى عدم وجود نظام كُفء ّ
يُعرتف فيه باحلقوق ال�ضمانية� ،إىل الق�ضاء تقريبا على توافر االئتمان للمن�ش�آت التجارية ال�صغرية
واملتو�سطة ،وكذلك للم�ستهلكني.
 -7وميكن �أي�ضا �أن يكون للنظام القانوين الذي يُع ِّزز االئتمان امل�ضمون ت�أثري �إيجابي يف االزدهار
االقت�صادي العام لــلدولة ،مبا ي ــوفره من م�ساعدة على ت�أ�سي�س املن�ش�آت التجارية املنفردة ومنوها.
وفعال للمعامالت امل�ضمونة قد حترم نف�سها من منافع
ومن ثم ف�إن الدول التي لي�س لديها نظام كُفء ّ
قيمة.
اقت�صادية ّ
 -8ويقرتح الدليل ،لكي يعزز على �أف�ضل وجه توافر االئتمان امل�ضمون� ،صوغ قوانني املعامالت
امل�ضمونة على نحو ميكِّن املن�ش�آت التجارية من االنتفاع �إىل �أق�صى حد ممكن من القيمة الكامنة يف
موجوداتها املنقولة من �أجل احل�صول على االئتمان .ويف هذا ال�صدد ،يعتمد الدليل مفهومني من �أكرث
املفاهيم جوهرية يف القوانني الناجحة للمعامالت امل�ضمونة� .أولهما هو مفهوم نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة (باعتباره مفهوماً متميزاً عن مفهوم النفاذ بني الطرفني) .ومن العنا�رص الرئي�سية
لهذا املفهوم وجود �آلية ب�سيطة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من خالل ت�سجيل �إ�شعار على
نحو �رسيع وزهيد التكلفة� .أما املفهوم الثاين فهو مفهوم الأولوية .وي�سمح هذا املفهوم بوجود متزامن
حلقوق �ضمانية ذات �أولويات خمتلفة يف املوجودات ذاتها .وهذا يتيح للمن�ش�أة التجارية �أن ت�ستغ ّل قيمة
موجوداتها �إىل �أق�صى حد ممكن يف احل�صول على ائتمان م�ضمون من �أكرث من دائن واحد با�ستخدام
املوجودات ذاتها ك�ضمان ،كما يتيح لكل دائن ،يف الوقت ذاته� ،أن يعرف مدى �أولوية حقه ال�ضماين.
وهذان املفهومان يبحثهما الف�صالن الثالث واخلام�س من الدليل بالتف�صيل.
امل�رشعني الوطنيني
موجه �إىل
 -9والنظام القانوين املتوخى يف الدليل هو نظام داخلي بحت .فالدليل ّ
ّ
الذين ينظرون يف �إ�صالح قوانينهم الداخلية املتعلقة باملعامالت امل�ضمونة .بيد �أنه بالنظر �إىل � ّأن
املعامالت امل�ضمونة تتعلق يف كثري من الأحيان ب�أطراف وموجودات كائنة يف دول خمتلفة ف�إن الدليل
ي�سعى �أي�ضا �إىل معاجلة م�س�ألة االعرتاف باحلقوق ال�ضمانية والأدوات ال�ضمانية القائمة على حق
امللكية (مثل ترتيبات االحتفاظ بحق امللكية يف املوجودات امللمو�سة وعمليات الإيجار التمويلي لها)
التي تكون قد �أُن�شئت فعليا يف دول �أخرى .وهذا االعرتاف من �ش�أنه �أن ميثّل حت�سينا ملحوظا ل�صالح
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�أ�صحاب تلك احلقوق مقارنة بالقوانني النافذة يف كثري من الدول حاليا ،والتي كثريا ما ت�ضيع يف
�إطارها تلك احلقوق حاملا تُنقل املوجودات املرهونة عرب احلدود الوطنية ،ومن �ش�أنه �أي�ضا �أن ي�سهم
�إ�سهاما كبريا يف ت�شجيع الدائنني على تقدمي االئتمان يف املعامالت العابرة للحدود ،وهذه نتيجة ميكن
�أن تعزز التجارة الدولية.
 -10وي�سعى الدليل ،يف كل �أجزائه� ،إىل �إقامة توازن بني م�صالح املدينني وم�صالح الدائنني (�سواء �أكانوا
مميزين �أم غري م�ضمونني) ،والأطراف الأخرى املت�أثرة (مثل امل�شرتين و�سائر من تُنقل �إليهم
م�ضمونني �أم َّ
املوجودات املرهونة) ،والدولة .ويعتمد الدليل يف هذا امل�سعى الفر�ضية املنطقية التي تدعمها �شواهد
جتريبية وفرية والتي ت�شري �إىل �أن جميع الدائنني �سيتقبلون مثل هذا النهج املتوازن ،الذي �سي�شجعهم
بالتايل على تقدمي االئتمانات ،ما دامت القوانني (والبنى التحتية القانونية واحلكومية الداعمة لها)
متكّن الدائنني من تقييم خماطرهم مب�ستوى عال من �إمكانية التنب�ؤ وبثقة من �أنهم �سيح�صلون يف نهاية
املطاف على القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة يف حال عدم ال�سداد �أو عدم الأداء من جانب
املدين .ومن ال�رضوري لهذا التوازن �أن يكون هناك تن�سيق وثيق بني النظم القانونية اخلا�صة باملعامالت
امل�ضمونة والنظم القانونية اخلا�صة بالإع�سار ،مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة مبعاملة احلقوق ال�ضمانية
يف حال �إعادة تنظيم املن�ش�أة �أو ت�صفيتها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ف� ّإن بع�ض املدينني ،ومنهم مثال امل�ستهلكون
املدينون ،يحتاجون �إىل تدابري حماية �إ�ضافية .ومن ثم فعلى الرغم من �أن النظام الذي يتوخاه الدليل
�سينطبق على �أ�شكال عديدة من املعامالت اال�ستهالكية ف�إنه ال يُق�صد به �أن يعلو على قوانني حماية
امل�ستهلكني �أو �أن ي�صوغ �سيا�سات حلماية امل�ستهلكني ،حيث � ّإن هذه امل�سائل تتناولها عادة ت�رشيعات �أخرى.
 -11وعلى نف�س املنوال ،يعالج الدليل �أي�ضا ما �أُبدي من �شواغل تتعلق باالئتمان امل�ضمون .ومن تلك
ال�شواغل �أن �إعطاء الدائن حقا ذا �أولوية يف املطالبة بجميع موجودات �شخ�ص ما �أو جميعها تقريبا
قد يبدو �أنه يحد من قدرة ذلك ال�شخ�ص على احل�صول على التمويل من م�صادر �أخرى .ومنها �أي�ضا
احتمال متكّن الدائن امل�ضمون من ممار�سة نفوذ مفرط على املن�ش�أة ،من حيث �أنه قد ي�ستويل على ما
لدى املن�ش�أة من موجودات مرهونة� ،أو يهدد باال�ستيالء عليها ،يف حال عدم ال�سداد .وثمة �شاغل ثالث
هو �أن الدائنني امل�ضمونني قد يقومون يف بع�ض احلاالت ب�إنفاذ حقوقهم يف كل موجودات ال�شخ�ص �أو
معظمها يف حال �إع�ساره ويرتكون القليل للدائنني غري امل�ضمونني ،الذين قد ال يكون بو�سعهم �أن ي�ساوموا
للح�صول على حق �ضماين يف تلك املوجودات .ويناق�ش الدليل هذه ال�شواغل ،ويقرتح حلوال متوازنة يف
احلاالت التي يظهر فيها �أن لل�شواغل �أ�سبابا وجيهة.
 -12ويرتكز الدليل على الأعمال ال�سابقة التي ا�ضطلعت بها الأون�سيرتال ومنظمات �أخرى .وت�شمل تلك
الأعمال القانون النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،الذي فرغ امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري
من �إعداده يف عام 1994؛( )3واملبادئ الأ�سا�سية لقانون املعامالت امل�ضمونة ،التي فرغ امل�رصف الأوروبي
املوحد الذي ينظّ م �ش�ؤون الأوراق املالية،
للإن�شاء والتعمري من �إعدادها يف عام 1997؛( )4والقانون
ّ
أعدته املنظمة املعنية مبواءمة قوانني الأعمال يف �أفريقيا يف عام 1997؛( )5والدرا�سات املتعلقة
الذي � ّ
بالإع�سار و�إ�صالح قوانني املعامالت امل�ضمونة يف �آ�سيا ،ودليل �سجالت املنقوالت ،الذي �أع ّده م�رصف
التنمية الآ�سيوي؛( )6واتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية ،التي اعتمدت يف
( )3القانون النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،الذي ن�رشه امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري يف لندن عام .1994
(.www.ebrd.com/country/sector/law/st/core/model/core.htm )4
(.www.ohada.com/textes.php?categorie=458 )5
( )6انظر  ،Law and Policy Reform at the Asian Development Bank 2000املجلد الأول (ني�سان�/أبريل  ،)2000وLaw and
 ،Policy Reform at the Asian Development Bank 2000املجلد الثاين (كانون الأول/دي�سمرب  ،)2000وLaw and Policy Reform at
( the Asian Development Bank — A Guide to Movables Registriesكانون الأول/دي�سمرب .)2002
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

عام ( 2001يُ�شار �إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات")؛( )7واالتفاقية ب�ش�أن
املعدات املنقولة ،التي اعتُمدت يف عام  ،2001والربوتوكوالت ذات ال�صلة امللحقة
ال�ضمانات الدولية على ّ
ُ
بها؛( )8وقانون منظمة الدول الأمريكية النموذجي للمعامالت امل�ضمونة للبلدان الأمريكية ،الذي �أع ّد يف
عام 2002؛( )9ودليل الأون�سيرتال للإع�سار ،الذي �أُكمل يف عام 2004؛( )10واالتفاقية اخلا�صة بالقانون
املنطبق على بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة يف حوزة و�سيط ،التي اعتمدها م�ؤمتر
الهاي للقانون الدويل اخلا�ص يف عام 2002؛ (ي�شار �إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية الهاي ب�ش�أن الأوراق
املالية")؛( )11واتفاقية اليونيدروا ب�ش�أن القواعد املو�ضوعية املتعلقة بالأوراق املالية املودعة لدى و�سيط
()12
(جنيف.)2009 ،
 -13ويورد الباب باء ،ب�ش�أن امل�صطلحات والتف�سري ،املبادئ التي يقوم عليها تف�سري امل�صطلحات
امل�ستخدمة يف �صلب الدليل .وتُعر�ض امل�صطلحات الرئي�سية يف امل�رسد الذي يت�صدر الدليل ،حيث يُ�رشح
املعنى الدقيق الذي تدل عليه تلك امل�صطلحات .ويق ِّدم الباب جيم �أدناه ملحة عامة عن خمتلف �أنواع
املمار�سات التمويلية التي يهدف الدليل �إىل تناولها ،على النحو الذي توجد به هذه الأنواع يف العديد
من الدول اليوم .والهدف من ذلك هو تو�ضيح جمموعة من املعامالت االئتمانية التي ترمي تو�صيات
الدليل �إىل تناولها .والباب دال �أدناه مكر�س لبيان الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات الأ�سا�سية التي ي�ستند
�إليها النظام الفعال والكُفء للمعامالت امل�ضمونة .والأهداف الرئي�سية الواردة يف الباب دال 1-م�ستم ّدة
من درا�سة الأهداف الرئي�سية للت�رشيعات اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة ،ا�ستنادا �إىل الأعمال التي تقوم
بها املنظمات الأخرى ،وم�ستكملة باالعتبارات الإ�ضافية النا�شئة من �أعمال الأون�سيرتال نف�سها ب�ش�أن
التمويل بامل�ستحقات والإع�سار .ويف الباب دال� 2-أدناه ،تُعر�ض �سل�سلة من ال�سيا�سات الأ�سا�سية التي
توجه تو�صيات الدليل .وهذه ال�سيا�سات مبينة من �أجل ت�سليط ال�ضوء على ال�سمات الرئي�سية للدليل التي
ّ
ميكن �أن متثل خروجا عن القوانني احلالية للعديد من الدول ،وتوفري �صلة تربط بني الأهداف الرئي�سية
العامة والتو�صيات املحددة الواردة يف الدليل.
 -14ويبحث الباب هاء عددا من امل�سائل ذات ال�صلة بتنفيذ قانون جديد للمعامالت امل�ضمونة .فيتناول
الباب هاء 2-م�س�ألة الكيفية التي ميكن للدول �أن ت�ضمن بها �أن الت�رشيعات التي ت�س ُّنها باتباع تو�صيات
الدليل �ستدمج بفعالية يف الإطار القانوين القائم .ويناق�ش الباب هاء 3-كيف ميكن �أن تنفذ تو�صيات
الدليل على نحو يت�سق مع جمموعة متنوعة من �أ�ساليب ال�صياغة الت�رشيعية ،بينما يقرتح الباب هاء4-
عددا من اخلطوات الالحقة للتنفيذ ،التي قد ترغب الدول يف اتخاذها ل�ضمان �أن يكون قانون املعامالت
فعاالً يف املمار�سة العملية .وتختتم املقدمة بالتو�صية الأوىل للدليل ،التي تبني الأهداف
امل�ضمونة املن ّقح ّ
الرئي�سية التي ينبغي �أن تتبعها الدول يف �سن قانون للمعامالت امل�ضمونة يت�سم بالكفاءة والفعالية.

باء -امل�صطلحات والتف�سري
 -15تتقاطع يف قانون املعامالت امل�ضمونة عدة فروع من القانون الوطني .ولذلك ،ومن �أجل كفالة
الو�ضوح والتقليل �إىل احلد الأدنى من �سوء الفهم ،يعتمد الدليل م�صطلحات دقيقة للتعبري عن املفاهيم
( )7من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.04.V.14
( )8اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات� ،أعمال ووقائع م�ؤمتر كيب تاون الدبلوما�سي ،عام  ،2006واملعهد الدويل لتوحيد
القانون اخلا�ص (اليونيدروا) ،روما.
(.www.oas.org/dil/cidip-vi-securedtransactions_eng.htm )9
( )10انظر احلا�شية � 2أعاله.
( )11وقائ ــع الدورة التا�ســعة ع�رشة ( ،)2002املج ــلد الثــاين ،الأوراق املالية ،م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص،2006 ،
.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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الفعال .ولي�ست التعابري امل�ستخدمة م�ستمدة من �أي نظام
التي ي�ستند �إليها نظام املعامالت امل�ضمونة ّ
قانوين معينّ  .وحتى عندما يبدو �أن التعبري هو نف�س التعبري امل�ستخدم يف قانون وطني معينّ (�سواء �أكان
قانوناً للمعامالت امل�ضمونة �أم �أي قانون �آخر) ،ال يرمي الدليل �إىل اعتماد معنى ذلك التعبري ح�سبما
هو وارد يف ذلك القانون الوطني .وبدال من ذلك ،ومن �أجل تي�سري التفاهم الدقيق امل�ستقل عن �أي نظام
قانوين وطني معينّ  ،يقدم الدليل تعاريف للم�صطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة فيه (انظر �أدناه) .ويُق�صد
من هذه التعاريف �أن متكّن قراء الدليل من فهم تو�صياته بطريقة مت�سقة ،وتزويدهم بقائمة م�صطلحات
مكون جوهري من مك ِّونات الدليل.
م�شرتكة و�إطار مفاهيمي م�شرتك .وهي لذلك ّ
 -16ويتوقف نطاق كل تو�صية وحمتواها على امل�صطلحات امل ُ�ستخ َدمة فيها .ومن املهم ،عندما ت�شرتع
الدول قانونا للمعامالت امل�ضمونة� ،أن تعرف امل�صطلحات واملفاهيم تعريفا وافيا� ،إذا كانت ال ت�شكِّل
بالفعل جزءا من القانون الوطني .وت�ستخدم بع�ض التو�صيات م�صطلحات م�رشوحة فيها على وجه
مبينة مبزيد من التف�صيل يف التو�صيات التي ت�ستخدم
التحديد .كما �أن بع�ض التعابري
املعرفة �أدناه ّ
َّ
تلك امل�صطلحات �أو يف ف�صول الدليل ذات ال�صلة .والو�ضع املثايل هو �أن تدرج الدول هذه امل�صطلحات
واملفاهيم بب�ساطة يف القانون اجلديد ،مع تغيري الت�سميات عند االقت�ضاء ولكن مع احلفاظ على امل�ضمون
معرفة يف الدليل ك�أ�سا�س
واملفاهيم .وبدال من ذلك ،ميكن �أن تنظر الدول يف اعتماد املعاين كما هي ّ
ل�صوغ التعاريف يف القانون الذي ي�شرتع تو�صيات الدليل .ويف احلالتني كلتيهما ،ميكن �أن ي�ساعد ذلك
موحداً �إىل احلد
على تفادي التغيريات غري املق�صودة يف امل�ضمون ،وتف�سري الت�رشيع اجلديد تف�سريا ّ
الأق�صى ،وتعزيز مواءمة قانون املعامالت امل�ضمونة.
 -17ويف تو�صيات الدليل ،ال يق�صد باحلرف "�أو" �أن يكون ح�رصي الداللة؛ و�صيغة املفرد ت�شمل �صيغة
اجلمع �أي�ضا ،والعك�س �صحيح؛ وال يُق�صد بالعبارتني "ت�شمل" و"مبا يف ذلك" �أن ت�شريا �إىل قائمة كاملة
ال�شمول؛ ويدل الفعل "يجوز" على ال�سماح يف حني �أن الفعل "ينبغي" يدل على الأمر ،ويجب �أن تُف�سرّ
التعابري "كـ" و"مِ ثل" و"على �سبيل املثال" على النحو ذاته الذي ُف�سرِّ ت به العبارتان "ت�شمل" و"مبا يف
ذلك" .وينبغي تف�سري التعبري "الدائنون" على �أنه ي�شمل الدائنني يف الدولة امل�شرتعة والدائنني الأجانب
على ال�سواء ،ما مل يُذكر خالف ذلك .وينبغي تف�سري الإ�شارات �إىل "ال�شخ�ص" على �أنها ت�شمل الأ�شخا�ص
الطبيعيني والأ�شخا�ص االعتباريني على ال�سواء ،ما مل يُذكر خالف ذلك .والإ�شارات �إىل "احلق يف
املمتلكات" تُف�سرَّ على �أنها ت�شري �إىل احلق يف املوجودات (احلق العيني) يف مقابل احلق ال�شخ�صي.
رجح �أن
 -18وقد تختار بع�ض الدول تنفيذ تو�صيات الدليل ب�سن قانون �شامل واحد (وهي طريقة يُ َّ
تُف�ضي �إىل االت�ساق و�إىل تفادي �أخطاء الإغفال �أو �سوء الفهم) .وقد ت�سعى دول �أخرى �إىل تعديل جمموعة
قواعدها القانونية القائمة ب�إدراج قواعد محُ َّددة يف قوانني �شتى .وي�شري الدليل �إىل كامل جمموعة
القواعد املو�صى بها� ،أيا كانت الطريقة املختارة للتنفيذ ،بعبارة "القانون" �أو "هذا القانون".
 -19وي�ستخدم الدليل �أي�ضا تعبري "القانون" يف �سياقات �أخرى خمتلفة .وبا�ستثناء احلاالت التي يُن�ص
فيها �رصاحة على خالف ذلك ،ففي كل �أجزاء الدليل�( :أ) تدل جميع الإ�شارات �إىل القانون على القانون
الت�رشيعي وغري الت�رشيعي على ال�سواء؛ (ب) وتدل جميع الإ�شارات �إىل القانون على القانون الداخلي،
با�ستثناء قواعد تنازع القوانني (بغية تفادي الإحالة �إىل القانون الداخلي)؛ (ج) وتدل جميع الإ�شارات �إىل
"قانون �آخر" على كامل جمموعة قوانني الدولة (�سواء �أكانت مو�ضوعية �أم �إجرائية) ما عدا تلك التي
جت�سد القانون الذي يحكم املعامالت امل�ضمونة (�سواء �أكانت موجودة من قبل �أم ُ�س َّنت �أو ُع ّدلت م�ؤخرا
ّ
عمال بتو�صيات الدليل)؛ (د) وتدل جميع الإ�شارات �إىل "القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول"
لي�س فقط على قانون خا�ص �أو جمموعة قواعد قانونية خا�صة تُ�سمى "قانون ال�صكوك القابلة للتداول"،
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بل ت�شمل �أي�ضا جميع قوانني العقود و�سائر القوانني العامة التي قد ت�رسي على املعامالت �أو احلاالت
املتعلقة ب�صك قابل للتداول (وتنطبق القاعدة ذاتها على العبارات امل�شابهة)؛ (هـ) وجميع الإ�شارات
�إىل "قانون الإع�سار" هي �شاملة باملثل ،لكنها ال تدل �إال على القانون الذي قد يكون منطبقا على بدء
�إجراءات الإع�سار وت�سيريها.
 -20وحتدد التعاريف الواردة �أدناه امل�صطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة واملعنى الأ�سا�سي املعطى لها يف
ويحدد معنى امل�صطلحات مبزيد من الدقة عندما ت�ستخدم يف الف�صول املختلفة .كما �أن تلك
الدليل.
َّ
عرف وت�ستخدم م�صطلحات �إ�ضافية (وذلك مثال كما يف حالة الف�صل الثاين ع�رش املتعلق ب�أثر
الف�صول تُ ِّ
الإع�سار يف احلق ال�ضماين) .وينبغي قراءة هذه امل�صطلحات الإ�ضافية مقرتنة بالتو�صيات ذات ال�صلة.
وفيما يلي امل�صطلحات الرئي�سية الواردة يف الدليل ومعانيها الأ�سا�سية:
"اتفاق ال�سيطرة" يعني اتفاقا بني امل�رصف الوديع واملانح والدائن امل�ضمون ،مثبتا بكتابة
موقّعة )13(،يوافق مبوجبه امل�رصف الوديع على اتباع تعليمات الدائن امل�ضمون بخ�صو�ص �سداد
الأموال املودعة يف احل�ساب امل�رصيف دون موافقة �إ�ضافية من املانح؛
"االتفاق ال�ضماين" يعني اتفاقا بني املانح والدائن� ،أيا كان �شكله �أو امل�صطلح امل�ستخدم
للتعبري عنه ،ين�شئ حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا االتفاق
()14
على النقل التام مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء بالتزام؛
"اتفاق املعاو�ضة" يعني اتفاقا بني طرفني �أو �أكرث ين�ص على واحد �أو �أكرث من الأمور التالية:
(�أ)	 الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء بالتجديد
�أو بطريقة �أخرى؛ �أو
(ب) عند �إع�سار طرف �أو تق�صريه على نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت اجلارية بقيمتها
الإحاللية �أو بقيمتها ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل املبالغ املت�أتية من هذا الإنهاء �إىل عملة واحدة
ومعاو�ضتها يف دفعة واحدة من جانب طرف �إىل الطرف الآخر؛ �أو
(ج) مقا�صة املبالغ املح�سوبة على النحو املبينَّ يف الفقرة الفرعية (ب) �أعاله يف �إطار
()15
اتفاقني �أو �أكرث من اتفاقات املعاو�ضة؛
"�إجراءات الإع�سار" تعني الإجراءات اجلماعية اخلا�ضعة لإ�رشاف حمكمة الإع�سار ،واملتخذة
�إما بغر�ض �إعادة التنظيم و�إما بغر�ض الت�صفية؛
"الإحالة" تعني �إن�شاء حق �ضماين يف م�ستحق ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر.
وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا النقل التام مل�ستحق و�إن كانت الإحالة التي
()16
متثل نقال تاما للم�ستحق ال ت�ضمن �سدا َد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر؛
( )13لالطالع على معنى م�صطلح "الكتابة املوقّعة" يف �سياق اخلطابات الإلكرتونية ،انظر التو�صيتني  11و.12
( )14انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )15انظر الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية ("اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات") (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.04.V.14
( )16انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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"الإحالة الالحقة" تعني �إحالة يجريها املحال �إليه الأول �أو �أي محُ ال �إليه �آخر )17(.ويف حالة
الإحالة الالحقة ،يكون ال�شخ�ص الذي يجري تلك الإحالة هو املحيل ويكون ال�شخ�ص الذي تجُ رى
�إليه الإحالة هو املحال �إليه؛
"الإ�شعار" يعني خطابا مكتوبا؛

()18

�إليه؛

يحدد ب�شكل معقول امل�ستحق املحال وهوية املحال
"الإ�شعار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا ّ

()19

"الإقرار" ،فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،يعني � ّأن
امل�سمى الذي �سي�س ّدد �أو �سيعطي قيمة بطريقة �أخرى عند
الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
املطالبة بال�سداد ("ال�سحب") مبقت�ضى تعهد م�ستقل قد قام ،من تلقاء نف�سه �أو باالتفاق ،ب�أحد
�أمرين:
أقر �أو قبل (�أيا كان �شكل �إثبات الإقرار �أو القبول) ب�إن�شاء حق �ضماين (�سواء ُ�س ّمي
(�أ) � ّ
�إحالة �أو غري ذلك) يف احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ل�صالح الدائن
امل�ضمون؛ �أو
(ب)  التزم بال�سداد �إىل الدائن امل�ضمون �أو ب�إعطائه بطريقة �أخرى قيمة عند ال�سحب
مبقت�ضى تعهد م�ستقل؛
"االلتزام امل�ضمون" يعني التزاما م�ضمونا بحق �ضماين؛
"الأولوية" تعني �أف�ضلية حق ال�شخ�ص على حق مطالب مناف�س يف جني املنفعة االقت�صادية
حلقه ال�ضماين؛
"التعهد امل�ستقل" يعني خطاب اعتماد (جتاريا �أو �ضامنا)� ،أو تثبيتا خلطاب اعتماد� ،أو
كفالة م�ستقلة (مبا يف ذلك الكفالة امل�رصفية امل�ستحقة الدفع عند الطلب �أو عند �أول طلب �أو
الكفالة املقابلة)� ،أو �أي تعهد �آخر معرتف ب�أنه تعهد م�ستقل مبقت�ضى القانون �أو قواعد املمار�سة،
مثل اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة ،والأعراف
املوحدة املتعلقة باالعتمادات امل�ستندية ،وقواعد املمار�سات ال�ضامنة الدولية،
واملمار�سات
ّ
والقواعد املوحدة للكفاالت امل�ستحقة عند الطلب؛
"احل�ساب امل�رصيف" يعني احل�ساب املحتفظ به لدى م�رصف وميكن �إيداع �أموال فيه .وهذا
امل�صطلح ي�شمل ح�سابات ال�شيكات وغريها من احل�سابات اجلارية ،وكذلك ح�سابات االدخار
املحولة �إىل
وح�سابات الإيداع املحددة الأجل .وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي الأموال
ّ
امل�رصف على �سبيل الوفاء املرتقب بالتزام �سداد �آجل كان امل�رصف قد التزم به ،واحلق يف تقا�ضي
الأموال املحولة �إىل امل�رصف يف �شكل �ضمانة نقدية تكفل الوفاء بالتزام م�ستحق للم�رصف طاملا
كان لل�شخ�ص الذي يحول تلك الأموال حق فيها� ،إذا كان القانون الوطني يعترب التزام امل�رصف
( )17انظر الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )18بخ�صو�ص املعادلني الإلكرتونيني مل�صطلحي "كتابة" و"كتابة موقّعة" ،انظر التو�صيتني  11و.12
( )19بخ�صو�ص وقت نفاذ الإ�شعار بالإحالة ،انظر التو�صية .118
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ح�سابا م�رصفيا .وال ي�شمل هذا امل�صطلح احلق املُثْبت ب�صك قابل للتداول يف مطالبة امل�رصف
بال�سداد؛
"حق االحتفاظ بامللكية" (م�صطلح ينح�رص ا�ستخدامه يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء
متويل االحتياز) يعني حق البائع يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات
القابلة للتداول) وفقا لرتتيب مع امل�شرتي ال تنقل مبقت�ضاه ملكية هذه املوجودات امللمو�سة (�أو ال
�سدد اجلزء املتبقي من ثمن ال�رشاء؛
تنقل بال رجعة) من البائع �إىل امل�شرتي �إىل �أن يُ َّ
"حق الإيجار التمويلي" (م�صطلح ال يُ�ستخدم �إال يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل
االحتياز) يعني حق امل�ؤجر يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات
القابلة للتداول) تكون مو�ضع اتفاق ت�أجريي يق�ضي بحدوث ما يلي يف نهاية الإيجار:
(�أ)	 ي�صبح امل�ست�أجر تلقائيا مالك املوجودات التي هي مو�ضوع الإيجار؛ �أو
(ب) يكون يف �إمكان امل�ست�أجر �أن ميتلك املوجودات بدفع ما ال يزيد عن �سعر رمزي؛ �أو
(ج) ي�صبح للموجودات ما ال يزيد عن قيمة متبقية رمزية.
وي�شمل هذا امل�صطلح اتفاق الإيجار مع خيار ال�رشاء الحقا ،و�إن مل ي�رش �إليه ا�سميا على �أنه
�إيجار� ،رشيطة �أن ي�ستويف �رشوط الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب) �أو (ج)؛
"حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل" يعني احلق يف تلقي مبلغ م�ستحق �أو
كمبيالة مقبولة �أو �سداد م� ّؤجل �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة يتعني ،يف كل من هذه احلاالت� ،أن ي�س ّدده
امل�سمى الذي يعطي قيمة وفاء ل�سحب مبقت�ضى
�أو ين ّفذه الكفيل/امل ُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
تعهد م�ستقل .وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي مبلغ يف �إطار �رشاء امل�رصف املداول
�صكا �أو م�ستندا قابال للتداول مقابل تقدمي �سند يفي بال�رشوط .وال ي�شمل هذا امل�صطلح:
(�أ) احلق يف ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل� ،أو

(ب)

ما يُتقا�ضى عند قبول تعهد م�ستقل؛

()20

"احلق ال�ضماين" يعني حق ملكية يف موجودات منقولة يُن�ش�أ باالتفاق وي�ضمن �سداد التزام
�أو الوفاء به على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عما �إذا كان الطرفان قد �أ�سمياه حقا �ضمانيا .ويف �سياق
النهج الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،ي�شمل هذا امل�صطلح احلقوق ال�ضمانية احليازية واحلقوق
ال�ضمانية غري احليازية على ال�سواء ،ولكنه يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز،
ال ي�شمل حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي .رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن
�سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا
حق املنقول �إليه يف النقل التام مل�ستحق )21(.وال ي�شمل هذا امل�صطلح احلق ال�شخ�صي جتاه كفيل
�أو �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عن �سداد االلتزام امل�ضمون؛
( )20يختلف احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل (باعتباره املوجود املرهون الأ�صلي) عن
احلق ال�ضماين يف "عائدات" (وهو مفهوم �أ�سا�سي يف الدليل) املوجودات امل�شمولة بالدليل (انظر م�صطلح "العائدات" والتو�صية .)19
ومن ثم ف�إن ما يُتقا�ضى ،عند قبول (� ْأي ،نتيجة تقدمي �سند يفي بال�رشوط مبوجب) تعهد م�ستقل ،ي�شكل "عائدات" احلق يف تقا�ضي
العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل.
( )21انظر التو�صية  3والتعليق ذا ال�صلة.
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"احلق ال�ضماين احليازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سياق كال النهجني الوحدوي وغري الوحدوي
�إزاء متويل االحتياز) يعني حقا �ضمانيا يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو
امل�ستندات القابلة للتداول) ي�ضمن االلتزام ب�سداد �أي جزء مل ي�س ّدد من ثمن �رشاء املوجودات �أو
مقدما على نحو �آخر لتمكني املانح من احتياز املوجودات.
ي�ضمن التزاما �آخر معقودا �أو ائتمانا َّ
ولي�س �رضوريا �أن يُ�سمى احلق ال�ضماين احليازي بهذا اال�سم .ففي �إطار النهج الوحدوي ،ي�شمل
هذا امل�صطلح حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي (وهما م�صطلحان م�ستخدمان يف
�سياق النهج غري الوحدوي)؛
"حوزة الإع�سار" تعني موجودات املدين اخلا�ضعة لإجراءات الإع�سار؛
"احليازة" (با�ستثناء كيفية ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف التو�صيات  28و 53-51فيما يتعلق
مب�صدر امل�ستند القابل للتداول) تعني فقط احليازة الفعلية ملوجودات ملمو�سة من قِ بل �شخ�ص �أو
ُ
وكيل لذلك ال�شخ�ص �أو موظف لديه� ،أو من قِ بل �شخ�ص م�ستقل يقر ب�أنه يحتفظ بهذه املوجودات
ل�صالح ذلك ال�شخ�ص .وهي ال ت�شمل احليازة غري الفعلية املو�صوفة بعبارات من قبيل احليازة
اال�ستداللية �أو ال�صورية �أو االعتبارية �أو الرمزية؛
"الدائن امل�ضمون" يعني الدائن الذي ميلك حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل
هذا امل�صطلح �أي�ضا املنقول �إليه يف عملية النقل التام مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن
()22
الوفاء بالتزام؛
"الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سياق كال النهجني الوحدوي
وغري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز) يعني الدائن امل�ضمون الذي ميلك حقا �ضمانيا احتيازيا.
وي�شمل هذا امل�صطلح يف �سياق النهج الوحدوي البائع �أو امل�ؤجر التمويلي املحتفظ بحق امللكية
(وهما م�صطلحان م�ستخدمان يف �سياق النهج غري الوحدوي)؛
"ال�سلع اال�ستهالكية" تعني ال�سلع التي ي�ستخدمها املانح �أو ينوي ا�ستخدامها لأغرا�ض
�شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية؛
"ال�سيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف توجد:

(�أ)

تلقائيا عند �إن�شاء حق �ضماين� ،إذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون؛ �أو

(ب) �إذا كان امل�رصف الوديع قد �أبرم اتفاق �سيطرة مع املانح والدائن امل�ضمون؛ �أو
(ج) �إذا كان الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب؛
"ال�سيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل توجد:
(�أ) تلقائيا عند �إن�شاء احلق ال�ضماين �إذا كان الكفيل/امل ُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
امل�سمى هو الدائن امل�ضمون؛ �أو
ّ
امل�سمى �إقرارا ل�صالح الدائن امل�ضمون؛
(ب) �إذا ق ّدم الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
( )22انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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حمدد الهوية يف التع ّهد امل�ستقل با�سمه �أو
"ال�شخ�ص امل َُ�س َّمى" يعني م�رصفا �أو �شخ�صا �آخر ّ
م�سمى لإعطاء قيمة مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل،
نوعه ("� ُّأي م�رصف يف البلد �سني" ،مثال) ب�صفته
ّ
امل�سمى ،ويعني يف حال التع ّهد امل�ستقل املتاح بدون قيود �أي م�رصف �أو
ويت�رصف وفقا لذلك
ّ
�شخ�ص �آخر؛
"ال�صك القابل للتداول" يعني �صكا ميثّل حقا يف ال�سداد ،مثل ال�شيك �أو ال�سفتجة (الكمبيالة)
�أو ال�سند الإذين ،وي�ستويف �رشوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة
()23
للتداول؛
"العائدات" تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق باملوجودات املرهونة ،مبا يف ذلك ما يُتلقى نتيجة
للبيع �أو غريه من �أ�شكال الت�رصف �أو التح�صيل� ،أو ت�أجري �أحد املوجودات املرهونة �أو الرتخي�ص
با�ستخدامه ،وعائدات العائدات ،والثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات ،و�أرباح الأ�سهم ،والأرباح
املو ّزعة ،وعائدات الت�أمني ،واملطالبات النا�شئة عن وجود عيوب يف �أحد املوجودات املرهونة �أو
()24
تعر�ضه للتلف �أو الهالك؛
ّ
"العقد الأ�صلي" يعني ،يف �سياق امل�ستحق املن�ش�أ بالتعاقد ،العقد املربم بني املحيل واملدين
بامل�ستحق وين�ش�أ عنه امل�ستحق؛
"العقد املايل" يعني �أي معاملة �آنية �أو �آجلة �أو م�ستقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�ضية تتعلق ب�أ�سعار
فائدة �أو �سلع �أو عمالت �أو �أ�سهم �أو �سندات �أو م�ؤ�رشات �أو �أي �صك مايل �آخر ،و�أي معاملة �إعادة
�رشاء �أو معاملة �إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى
()25
يف الأ�سواق املالية ،و�أي توليفة من املعامالت املذكورة �أعاله؛
"الكتلة �أو املنتج" تعني املوجودات امللمو�سة غري النقود التي تكون مرتبطة �أو متحدة ماديا
مبوجودات ملمو�سة �أخرى �إىل حد �أنها فقدت معه هويتها امل�ستقلة؛
"الكفيل/امل ُ�صدر" يعني �أي م�رصف �أو �شخ�ص �آخر يُ�صدر تع ّهدا م�ستقال؛
"املانح" يعني ال�شخ�ص الذي ين�شئ حقا �ضمانيا �إما ل�ضمان التزامه هو �أو التزام �شخ�ص
�آخر )26(.ويف �إطار النهج الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،ي�شمل م�صطلح "مانح" احلق ال�ضماين
عد هذا الدليل على �ضوء ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول املتخذة ال�شكل الورقي ،وذلك نظراً ملا
(�ُ )23أ ّ
ينطوي عليه �إن�شاء معادل �إلكرتوين لل�صكوك الورقية القابلة للتداول من �صعوبة كبرية .بيد �أنه ال ينبغي �أن يُفهم من ذلك �أن الدليل
يثني عن ا�ستخدام املعادالت الإلكرتونية لل�صكوك الورقية القابلة للتداول �أو امل�ستندات الورقية القابلة للتداول .ومن ثم ف�إن الدولة
امل�شرتعة التي تود معاجلة هذه امل�س�ألة �ستحتاج �إىل و�ضع قواعد خا�صة .ولل�سبب ذاته ال تعالج اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام
اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية مو�ضوع املعادل الإلكرتوين لل�صكوك الورقية القابلة للتداول( .انظر من�شورات الأمم املتحدة،
رقم املبيع  ،A.07.V.2املذكرة التف�سريية ،الفقرة .)7
( )24انظر الفقرة الفرعية (ي) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )25انظر الفقرة الفرعية (ك) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات؛ وانظر �أي�ضا امل�صطلح ذا ال�صلة يف دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ("دليل الأون�سيرتال للإع�سار") (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .)A.05.V.10والق�صد من
الإ�شارة يف هذا امل�صطلح �إىل "�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف الأ�سواق املالية" هو �أن تكون جميع �أنواع
املعامالت التي تجُ رى يف الأ�سواق املالية م�شمولة بهذا امل�صطلح .ويت�سم هذا امل�صطلح باملرونة وي�شمل �أي معاملة جترى يف الأ�سواق
املالية وتتقرر فيها حقوق ال�سداد بالإحالة �إىل�( :أ) فئات املوجودات الأ�سا�سية؛ �أو (ب) التدابري الكمية للمجازفة االقت�صادية �أو املالية
املعامالت التي تتقرر فيها حقوق ال�سداد بالإحالة �إىل الإح�صاءات
�أو القيمة املقرتنة بواقعة �أو حدث طارئ .ومن الأمثلة على ذلك
ُ
املتعلقة بالطق�س� ،أو ر�سوم ال�شحن� ،أو كمية االنبعاثات امل�سموح بها� ،أو الإح�صاءات االقت�صادية.
( )26انظر م�صطلح "املدين".

مقدم ة
ّ

11

احليازي امل�شرتي �أو امل�ست�أجر التمويلي املحتفظ بحق امللكية .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل
هذا امل�صطلح �أي�ضا املحيل يف عملية النقل التام مل�ستحق رغم �أن املحيل يف عملية النقل التام
()27
مل�ستحق ال يحيل امل�ستحق �ضماناً للوفاء بالتزام؛
"املث ِّبت" يعني م�رصفا �أو �شخ�صا �آخر ي�ضيف تع ّهده امل�ستقل �إىل التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن
()28
الكفيل/امل ُ�صدر؛
"امل ُحال �إليه" يعني ال�شخ�ص الذي يُحال �إليه م�ستحق؛

()29

"حمكمة الإع�سار" تعني ال�سلطة الق�ضائية �أو غري الق�ضائية املخت�صة مبراقبة �إجراءات
الإع�سار �أو الإ�رشاف عليها؛
"املحيل" يعني ال�شخ�ص الذي يُحيل م�ستحقا؛
"املخزون" يعني املوجودات امللمو�سة املعدة للبيع �أو الإيجار يف ال�سياق املعتاد لعمل ال�شخ�ص
وكذلك املواد اخلام واملواد غري املكتملة التجهيز (قيد التجهيز)؛
"املدين" يعني ال�شخ�ص الذي يتعني عليه الوفاء بالتزام م�ضمون ،وهو ي�شمل امللتزم الثانوي،
مثل كفيل االلتزام امل�ضمون .وقد يكون املدين �أو ال يكون هو ال�شخ�ص الذي ين�شئ احلق ال�ضماين
(انظر م�صطلح "املانح" �أعاله)؛
"املدين بامل�ستحق" يعني ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �سداد امل�ستحق ،وي�شمل الكفيل �أو �أي �شخ�ص
()30
�آخر م�س�ؤول ثانويا عن �سداد امل�ستحق؛
"امل�ستحق" يعني حقا يف تقا�ضي التزام نقدي ،با�ستثناء حقوق ال�سداد املثبتة ب�صك قابل
للتداول واحلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل واحلق يف تقا�ضي الأموال
()31
املودعة يف ح�ساب م�رصيف؛
"امل�ستند القابل للتداول" يعني م�ستندا مي ِّثل حقا يف ت�سلّم موجودات ملمو�سة ،مثل �إي�صال
امل�ستودع �أو �سند ال�شحن ،وي�ستويف �رشوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات
القابلة للتداول؛
( )27انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )28ات�ساقا مع الفقرة الفرعية (هـ) من املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد
ال�ضامنة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.97.V.12يوفّر التثبيت للم�ستفيد خيار مطالبة املث ِّبت بال�سداد وفقا لأحكام و�رشوط
املثبت بدال من مطالبة الكفيل/امل ُ�صدر.
التع ّهد امل�ستقل َّ
( )29لالطالع على تعاريف "املحال �إليه" و"املحيل" و"الإحالة" ،انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )30انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .والكفيل يف �إطار كفالة تبعية
لي�س مدينا فح�سب بامل�ستحق الذي كفل �سداده ،بل هو مدين �أي�ضا بامل�ستحق الذي متثله الكفالة ،لأن الكفالة التبعية هي بحد ذاتها
م�ستحق (�أي � ّأن هناك م�ستحقني اثنني).
( )31انظر الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .واجلدير باملالحظة � ّأن االتفاقية ال
تنطبق �سوى على امل�ستحقات التعاقدية يف حني �أن الدليل ينطبق على امل�ستحقات غري التعاقدية �أي�ضا (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق
االنطباق ،الفقرة )6؛ وبخ�صو�ص ا�ستثناء الودائع امل�رصفية وخطابات االعتماد وال�صكوك القابلة للتداول ،انظر الفقرتني الفرعيتني
( 2و) و( 2ز) والفقرة  3تباعا من املادة  4من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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"م�صدر" امل�ستند القابل للتداول يعني ال�شخ�ص امللزم بت�سليم املوجودات امللمو�سة امل�شمولة
ُ
بهذا امل�ستند مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول� ،سواء كان �أو مل يكن ذلك
ال�شخ�ص قد وافق على الوفاء بجميع االلتزامات النا�شئة عن ذلك امل�ستند؛
"املطالب املناف�س"( )32يعني دائنا للمانح يناف�س دائنا �آخر للمانح له حق �ضماين يف موجودات
مرهونة مملوكة للمانح ،وي�شمل:
(�أ) دائنا �آخر لديه حق �ضماين يف نف�س املوجودات املرهونة (�سواء بو�صفها موجودات
مرهونة �أ�صلية �أو عائدات)؛ �أو
(ب) يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،البائع �أو امل�ؤجر التمويلي
للموجودات املرهونة ذاتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛ �أو
(ج) دائنا �آخر للمانح لديه حق يف نف�س املوجودات املرهونة؛ �أو
(د) ممثل الإع�سار يف �إجراءات �إع�سار املانح؛(� )33أو
(هـ) �أي �شخ�ص ي�شرتي املوجودات املرهونة �أو تُنقل �إليه تلك املوجودات (مبا يف ذلك
م�ست�أجرها �أو املرخ�ص له با�ستخدامها)؛
"املعاملة امل�ضمونة" تعني معاملة تن�شئ حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل
()34
هذا امل�صطلح �أي�ضا النقل التام مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء بالتزام؛
"املعدات" تعني املوجودات امللمو�سة التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص يف ت�شغيل من�ش�أته؛
ّ
"املعرفة" تعني املعرفة الفعلية ال املعرفة اال�ستداللية؛
"ملحقات املمتلكات غري املنقولة" تعني موجودات ملمو�سة مرتبطة ماديا مبمتلكات غري
منقولة �إىل حد يجعل قانون الدولة التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة يعاملها كممتلكات غري
منقولة ،رغم �أنها مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
"ملحقات املوجودات املنقولة" تعني موجودات ملمو�سة مرتبطة ماديا مبوجودات ملمو�سة
�أخرى ولكنها مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
"امللكية الفك ــرية" تع ــني حق ــوق الت�ألي ــف والن�ش ــر والعالمات التجارية وبـ ـ ــراءات االخـ ــرتاع
وعالمـ ــات اخلدم ــة والأ�س ــرار التجارية والت�صاميم و�أي موج ــود �آخر يُع ــترب ملكية فكرية

( )32بخ�صو�ص م�صطلح "املطالب املناف�س" ،انظر �أي�ضاً الفقرة الفرعية (م) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
امل�ستحقات.
( )33يف الف�صل املتعلق ب�أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين (الف�صل الثاين ع�رش من الدليل) ،ا�ستُعمل التعبري "�إع�سار املدين" لدواعي
االت�ساق مع امل�صطلحات امل�ستعملة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
( )34انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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مبقتـ ــ�ضى القانون الوط ــني للـ ــدولة امل�شرتعة �أو مبقت�ضى اتفاق دويل تك ــون الدولة امل�شـ ــرتعة
()35
طرفا فيه؛
"ممثل الإع�سار" يعني ال�شخ�ص �أو الهيئة ،مبا يف ذلك املعينّ منهما ب�صفة م�ؤقتة ،امل�أذون لأي
منهما يف �إجراءات الإع�سار �أن يدير �إعادة تنظيم حوزة الإع�سار �أو ت�صفيتها؛
"املوجودات غري امللمو�سة" تعني كل �أنواع املوجودات املنقولة غري املوجودات امللمو�سة ،وهي
ت�شمل احلقوق غري املادية وامل�ستحقات واحلقوق يف الوفاء بالتزامات �أخرى غري امل�ستحقات؛
"املوجودات املرهونة" تعني املوجودات امللمو�سة �أو غري امللمو�سة اخلا�ضعة حلق �ضماين.
()36
وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا امل�ستحق الذي خ�ضع للنقل التام؛
"املوجودات امللمو�سة" تعني كل �شكل من �أ�شكال املوجودات املادية املنقولة .ومن فئات
املوجودات امللمو�سة املخزون واملع ّدات وال�سلع اال�ستهالكية وامللحقات وال�صكوك القابلة للتداول
وامل�ستندات القابلة للتداول والنقود؛
"النقود" تعني العملة التي ت�أذن �أي دولة حاليا با�ستخدامها كعملة قانونية .وهي ال ت�شمل
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو ال�صكوك القابلة للتداول ،من قبيل ال�شيكات.

جيم�  -أمثلة للممار�سات التمويلية التي ي�شملها الدليل
 -21ت�ستخدم حاليا على نطاق العامل جمموعة وا�سعة من املعامالت امل�ضمونة .وبع�ض هذه املعامالت
مو�صوف �رصاحة يف القوانني الوطنية ب�أنه معامالت م�ضمونة ،يف حني �أن البع�ض الآخر غري مو�صوف
بذلك .ومن �أجل تقدمي �صورة عامة عري�ضة عن جمموعة الأحوال التي ميكن �أن يوجد فيها االئتمان
امل�ضمون وعن املمار�سات التمويلية التي يق�صد من الدليل �أن ي�شجعها ،يرد �أدناه و�صف لطائفة متنوعة
معينة يجب �أن
من املمار�سات .ويف عدد من احلاالت ،ي�شري الدليل �إىل هذه الأمثلة لإي�ضاح نقاط ّ
يعاجلها نظام املعامالت امل�ضمونة املت�سم بالكفاءة والفعالية .غري �أن من املهم �أن نالحظ �أن هذه الأمثلة
ال متثل �سوى عدد قليل من الأ�شكال العديدة للمعامالت امل�ضمونة امل�ستخدمة حاليا .ويجب �أن يكون
نظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي مرنا مبا يكفي ال�ستيعاب �أ�ساليب التمويل احلالية وكذلك الأ�ساليب
اجلديدة التي �ستن�ش�أ حتما يف امل�ستقبل.

 -1متويل احتياز املخزون واملعدات
معدات .ويف كثري من احلاالت،
 -22كثريا ما حت�صل املن�ش�آت التجارية على التمويل ل�رشاء خمزون �أو ّ
قر�ض توفري التمويل.
يتوىل توفري التمويل بائع املخزون �أو املعدات امل�شرتاة .ويف حاالت �أخرى يتوىل ُم ِ
( )35الق�صد من م�صطلح "امللكية الفكرية" هو كفالة ات�ساق الدليل مع قوانني امللكية الفكرية ومعاهداتها ،مع �إيالء االحرتام
رشعني يف الدولة التي ت�شرتع تو�صيات الدليل يف مواءمة معنى هذا امل�صطلح مع قانون تلك الدولة والتزاماتها
يف الوقت ذاته حلق امل� ِّ
الدولية .ويجوز للدولة امل�شرتعة �أن ت�ضيف �إىل هذه القائمة �أو تُ�سقط منها �أنواعا من امللكية الفكرية جلعلها ممتثلة للقانون الوطني.
والق�صد من الإ�شارة �إىل االتفاقات الدولية هو الإحالة �إىل اتفاقات من قبيل االتفاقية املن�شئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
واالتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية (اتفاق "تريب�س") .ومن �أجل تو�ضيح �أن هذه امل�صطلحات ،والتو�صيات
التي ت�شري �إليها ،ت�رسي فقط على املوجودات امللمو�سة (ولي�س على املوجودات غري امللمو�سة مثل امللكية الفكرية)� ،أُ�شري يف م�صطلحات
"احلق ال�ضماين االحتيازي" و"حق االحتفاظ بامللكية" و"حق الإيجار التمويلي"� ،إىل "املوجودات امللمو�سة" .ويف م�صطلح "امل�ستحق"،
مل يُ�رش �إىل "الوفاء بااللتزامات غري النقدية" تو�ضيحا للفهم ب� ّأن هذا امل�صطلح والتو�صيات املت�صلة بامل�ستحقات ي�رسيان فقط على
امل�ستحقات ،ولي�س ،مثال ،على حقوق املرخ�ص لـه �أو التزامات املرخِّ �ص مبوجب ترخي�ص تعاقدي با�ستغالل ملكية فكرية.
( )36انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

ويكون امل ُقر�ض يف بع�ض الأحيان طرفا ثالثا م�ستقال ،ولكنه قد يكون يف حاالت �أخرى تابعا للبائع
(�رشكة متويل ين�شئها البائع لت�شجيع املبيعات وتي�سريها) .ويحتفظ البائع بحق ملكية املخزون �أو املعدات
�ضماناً لدفع ثمن ال�رشاء .وبدالً من ذلك ،مينح امل ُقر�ض حقا �ضمانيا يف املوجودات امللمو�سة التي ا�شرتيت
ل�ضمان �سداد االئتمان �أو القر�ض.
 -23وفيما يلي مثال على متويل االحتياز .يتعلق املثال ب�رشكة هي ال�رشكة "�ألف باء جيم" لل�صناعة
التحويلية (�ألف باء جيم) ،وثالثة بائعني خمتلفني (ب 1-وب 2-وب ،)3-وم� ّؤجر معدات (م ،)1-ومقر�ض
معينة
مايل (م م .)1-وتود ال�رشكة "�ألف باء جيم" ،التي ت�صنع الأثاث ،احل�صول على خمزونات ومع ّدات ّ
ال�ستخدامها يف عمليات �صناعية .وترغب ال�رشكة يف �رشاء طالء (وهو مادة خام ،وبالتايل فهو من
املعدات) من البائع
معينة (وهي من
ّ
املخزون) من البائع "ب ."1-كما تود ال�رشكة �رشاء ث ّقابات �ضغطية ّ
معينة (وهي معدات �أي�ضا) من البائع "ب ."3-و�أخريا ،تود ال�رشكة "�ألف باء جيم"
"ب ،"2-و�سيور دوارة ّ
معينة من امل� ّؤجر "م."1-
ا�ستئجار ّ
معدات حا�سوبية ّ
 -24ويق�ضي اتفاق ال�رشاء املعقود مع البائع "ب "1-ب�أن تدفع ال�رشكة "�ألف باء جيم" ثمن �رشاء الطالء
يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال فاتورة البائع "ب� "1-إليها ،ومتنح ال�رشكة البائع "ب "1-حقا
�ضمانيا يف الطالء �ضمانا ل�سداد ثمن ال�رشاء .ويق�ضي اتفاق ال�رشاء املربم مع البائع "ب "2-ب�أن تدفع
ال�رشكة ثمن �رشاء الثقابات ال�ضغطية يف غ�ضون �ستني يوما من توريدها �إىل م�صنع ال�رشكة .وين�ص
االتفاق كذلك على �أن البائع "ب "2-يحتفظ بحق ملكية الثقابات �إىل حني �سداد ثمنها بالكامل.
 -25ويق�ضي اتفـاق ال�شــراء املربم مع البائع "ب "3-ب�أن ت�سدد ال�رشكة "�ألف باء جيم" ثمن �رشاء
معدات ال�سيور الدوارة عند تركــيبها يف م�صنع ال�رشكة وجعلها جاهزة للت�شغيل .وحت�صل ال�رشكة من
املقر�ض "م م "2-على قر�ض لتمويل �رشاء تلك املعدات من البائع "ب "3-وتركيبها ،ي�ضمنه حق �ضماين
املعدات.
يف تلك
ّ
املعدات
 -26ويق�ضي اتفاق الإيجار املعقود مع امل�ؤجر "م "1-ب�أن ت�ست�أجر ال�رشكة "�ألف باء جيم"
ّ
احلا�سوبية ملدة �سنتني .ويتعني على ال�رشكة �أن تدفع خالل فرتة الإيجار �أق�ساط ا�ستئجار �شهرية .ولل�رشكة
خيار (لكن دون التزام) ب�أن ت�شرتي تلك املعدات بثمن �رشاء رمزي يف نهاية مدة الإيجار .ويق�ضي اتفاق
الإيجار ب�أن يحتفظ امل�ؤجر "م "1-بحق ملكية املعدات خالل مدة الإيجار ،ولكن هذا احلق يحال �إىل
ال�رشكة عند انتهاء مدة الإيجار �إذا مار�ست ال�رشكة خيار ال�رشاء .وكثريا ما ي�شار �إىل هذا النوع من
الإيجار بعبارة "الإيجار التمويلي" �أو "الإيجار املايل" .ويف بع�ض �أ�شكال الإيجار التمويلي ،يحال حق
ملكية املوجودات امل�ؤجرة �إىل امل�ست�أجر تلقائيا يف نهاية م ّدة الإيجار .ويجب التمييز بني الإيجار التمويلي
وما ي�سمى عادة "الإيجار الت�شغيلي" .ففي الإيجار الت�شغيلي يُتوقع �أن تبقى املمتلكات امل�ؤجرة �صاحلة
لال�ستعمال ملدة عند انتهاء فرتة الإيجار ،وال يكون للم�ست�أجر خيار �رشاء املمتلكات امل�ؤجرة بثمن رمزي
عند انتهاء مدة الإيجار ،وال يحال حق ملكيتها �إليه تلقائيا عند انتهاء مدة الإيجار.
 -27ويف كل حالة من احلاالت الأربع املذكورة �أعاله (الطالء والثقابات ال�ضغطية وال�سيور الناقلة
واحلوا�سيب) ،ي�صبح االحتياز ممكنا بوا�سطة متويل احتيازي يوفره كيان �آخر (بائع �أو مقر�ض �أو م�ؤجر
متويلي) يحتفظ بحقوق يف املمتلكات املحازة بغر�ض �ضمان التمويل االحتيازي املمنوح.
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 -2متويل املخزون وامل�ستحقات بقرو�ض متجددة
 -28يتعينّ على املن�ش�آت التجارية عموما �أن تنفق من ر�أ�س املال قبل �أن تتمكَّن من توليد الإيرادات
وحت�صيلها .فمثال قبل �أن تتمكَّن من�ش�أة �صناعية منطية من بدء عملياتها وبيع منتجاتها ،يتعينّ عليها �أن
تز ِّود م�صنعا باملعدات ،و�أن ت�شرتي املواد اخلام ،و�أن تتكبد تكاليف اليد العاملة الالزمة لتحويل املواد
اخلام �إىل منتجات تامة ال�صنع وبيع تلك املنتجات .وعند ذلك فقط تولِّد م�ستحقات وتبد�أ يف حت�صيل
املدفوعات .وقد ت�ستغرق هذه العملية عدة �أ�شهر ،تبعا لنوع العمل التجاري .و�إمكانية احل�صول على
ر�أ�س املال العامل �أمر حا�سم الأهمية الجتياز الفرتة الفا�صلة بني الإنفاق النقدي وحت�صيل الإيرادات.
وف�ضال عن ذلك ،ال تقت�رص هذه احلاجة على الفرتة الأوىل لبدء العمل التجاري .فالأحرى �أن احلاجة �إىل
حتول النقود يف العمل التجاري (�أي احتياز
ر�أ�س املال العامل ملعاجلة الفجوات الزمنية الكامنة يف دورة ّ
املخزون وت�صنيعه وبيعه وتوليد امل�ستحقات وتلقي املدفوعات واحتياز املزيد من املخزون لبدء الدورة من
جديد) ت�ستمر عادة طوال عمر املن�ش�أة التجارية بكامله.
 -29ومن الأ�ساليب البالغة الفعالية لتوفري ر�أ�س املال العامل امل�شار �إليه ت�سهيالت القرو�ض املتجددة.
تقدم �إىل املقرت�ض من حني �إىل �آخر ،بناء على طلبه ،قرو�ض
ففي هذا النوع من الت�سهيالت االئتمانيةّ ،
م�ضمونة مبخزونه وم�ستحقاته احلالية والآجلة لتمويل احتياجاته من ر�أ�س املال العامل .وعادة ما
ي�ستلف املقرت�ض عندما يحتاج �إىل �رشاء مواد خام وت�صنيع املخزون ،ثم ي�سدد تلك القرو�ض عند بيع
تتكرر (و�إن
املخزون وا�ستحداث امل�ستحقات وحت�صيلها .وهكذا ،متيل عمليات االقرتا�ض وال�سداد �إىل �أن ّ
مل تكن بال�رضورة منتظمة) ،ويتقلّب مقدار االئتمان على الدوام .ولأن هيكل القرو�ض املتجددة يوفّق بني
حتول النقود لدى املقرت�ض ،ف�إن هذا الهيكل بالغ الكفاءة والفائدة للمقرت�ض،
عمليات االقرتا�ض ودورة ّ
من وجهة النظر االقت�صادية ،من حيث �أنه ي�ساعد املقرت�ض على جت ّنب االقرتا�ض الزائد على احتياجاته
الفعلية (مما يقلل من تكاليف الفوائد).
يو�ضح هذا النوع من التمويل .حتتاج ال�رشكة "�ألف باء جيم" عادة �إىل �أربعة �أ�شهر
 -30وفيما يلي مثال ّ
وحت�صل ثمن بيعها .ويوافق املقر�ض "م م "2-على تزويد ال�رشكة بت�سهيالت
لكي ت�صنع منتجاتها وتبيعها
ِّ
متول هذه العملية .وت�ستطيع ال�رشكة يف �إطار ت�سهيالت الإقرا�ض هذه �أن حت�صل
�إقرا�ض متجدد لكي ّ
معينة .فيجوز لها �أن تقرت�ض مبلغا ي�صل �إىل  50يف املائة
على قرو�ض من حني �إىل �آخر وفقا ل�صيغة ّ
من قيمة خمزونها الذي يعتربه املقر�ض "م م "2-مقبوالً لأغرا�ض االقرتا�ض (ا�ستنادا �إىل نوع املخزون
ونوعيته ،مثال) و�إىل  80يف املائة من قيمة م�ستحقاتها التي يعتربها املقر�ض "م م "2-مقبولة لأغرا�ض
االقرتا�ض (ا�ستنادا �إىل معايري اجلدارة االئتمانية للمدينني بامل�ستحقات ،مثال) .و�إن املبالغ التي يكون
املقر�ض على ا�ستعداد لإقرا�ضها مقابل قيمة املخزون وامل�ستحقات امل�ؤهلة ت�سمى عادة فئات الت�سليف.
�أما القيمة الإجمالية للمخزون وامل�ستحقات امل�ؤهلة يف �أي وقت معينّ  ،م�رضوبة يف فئات الت�سليف
ت�سدد ال�رشكة "�ألف باء جيم" هذه القرو�ض من حني
املنطبقة ،فت�سمى عادة �أ�سا�س االقرتا�ض .ويُتوقع �أن ّ
امل�سدد
�إىل �آخر كلما تل ّقت مدفوعات عن اال�ستحقاقات من زبائنها ،بحيث ال يتجاوز ر�صيد القرو�ض غري
َّ
يف �إطار الت�سهيل �أ�سا�س االقرتا�ض يف �أي وقت .ويكون ت�سهيل االقرتا�ض م�ضمونا بكل ما لدى ال�رشكة
"�ألف باء جيم" من خمزون وم�ستحقات حالية و�آجلة .ومن امل�ألوف �أي�ضا يف هذا النوع من التمويل �أن
املقيدة يف احل�ساب امل�رصيف الذي تودع فيه
يح�صل املقر�ض على حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال َّ
مدفوعات الزبائن (�أي العائدات املت�أتية من املخزون وامل�ستحقات) ،وعلى موافقة من امل�رصف الوديع
على حتويل الأموال املودعة يف احل�ساب �إىل املقر�ض دوريا.
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 -3العوملة
  -31العوملة �شكل بالغ الفعالية من �أ�شكال التمويل بامل�ستحقات ،تعود جذوره �إىل عدة قرون .وتنطوي
العوملة ،عموما ،على البيع التام �أو الإحالة التامة للم�ستحقات من املانح �إىل البائع ،ب�صفته بائعا
(وي�سمى عادة املحيل)� ،إىل العامول (وي�سمى عادة املحال �إليه) .ويتناول الدليل هذه الإحالة التامة
للم�ستحقات ،و�إن مل تكن �أداة �ضمانية (انظر الف�صل الأول ،الفقرات .)31-25
 -32وهناك عدد من الأنواع املختلفة من ترتيبات العوملة .فقد يدفع العامول (املحال �إليه) جزءا من
ثمن �رشاء امل�ستحقات يف وقت ال�رشاء (العوملة احل�سمية)� ،أو قد ال يدفع �إال عند حت�صيل امل�ستحقات
(العوملة التح�صيلية)� ،أو قد يدفع عند حلول الأجل املتو�سط ال�ستحقاق حت�صيل كل امل�ستحقات (العوملة
اال�ستحقاقية) .وميكن �أن تكون العوملة على �أ�سا�س احلق يف الرجوع �أو على �سا�س عدم احلق يف الرجوع.
ففي �إطار ترتيب العوملة على �أ�سا�س احلق يف الرجوع ،يكون ملن حتال �إليه امل�ستحقات حق الرجوع على
املحيل للح�صول على ال�سداد يف حال عدم ال�سداد من جانب املدينني بامل�ستحقات (�أي زبائن املحيل).
ويف املقابل ،ال تتاح للمحال �إليه ،يف �إطار ترتيب العوملة على �أ�سا�س عدم احلق يف الرجوع� ،إمكانية
احل�صول على ال�سداد من املحيل �إذا تخلَّف املدينون بامل�ستحقات عن ال�سداد .و�أخريا ،ميكن �إ�شعار
املدينني بامل�ستحقات ب�أن م�ستحقاتهم خ�ضعت للعوملة (العوملة الإخطارية)� ،أو ميكن عدم �إ�شعارهم
بذلك (العوملة غري الإخطارية) .ويف حال �إ�شعار الزبون ،كثريا ما يتم ذلك ب�إلزام املحيل ب�أن يدرج بيانا
�إي�ضاحيا يف الفواتري التي ير�سلها �إىل زبائنه.
 -33ويف حني �أن اتفاق العوملة هو �أ�سا�سا ترتيب متويلي ت�ستطيع يف �إطاره املن�ش�أة �أن حت�صل على
نقد فوري مقابل امل�ستحقات التي تولّدها ،ميكن �أي�ضا �أن ي�ؤدي العامول للمحيل خدمات �أخرى خمتلفة
فيما يتعلق بامل�ستحقات .وقد ت�شمل هذه اخلدمات الإ�ضافية �إقرار وتقييم اجلدارة االئتمانية للمدينني
بامل�ستحقات ،و�أداء مهام م�سك الدفاتر ،وامل�شاركة يف جهود التح�صيل فيما يتعلق بامل�ستحقات التي ال
ت�سدد عند ا�ستحقاقها .وميكن �أن توفر هذه اخلدمات منفعة مفيدة لل�رشكات التي لي�ست لديها �أق�سامها
اخلا�صة املعنية باالئتمان والتح�صيل.
 -34وفيما يلي مثال يو�ضح الرتتيبات النمطية للعوملة .تدخل ال�رشكة "�ألف باء جيم" يف ترتيب
عوملة ح�سمية مع العامول "ع ،"1-يوافق فيه العامول على �رشاء امل�ستحقات التي يعتربها جديرة
باالئتمان .ويدفع العامول �إىل ال�رشكة �سلفة ت�ساوي  90يف املائة من القيمة اال�سمية لتلك امل�ستحقات،
مع االحتفاظ بالع�رشة يف املائة املتبقية كبدالت نقدية لتغطية مطالبات الزبائن املحتملة التي تقلل من
قيمة امل�ستحقات .ويق�ضي ترتيب العوملة ب�إخطار زبائن ال�رشكة ،وبعدم الرجوع على ال�رشكة يف حال
عدم ال�سداد من جانب زبائنها.

 -4الت�سنيد
متطور
  -35الت�سنيد �أ�سلوب �آخر للتمويل املنطوي على ا�ستخدام امل�ستحقات .والت�سنيد �أ�سلوب متويلي
ّ
ت�ستطيع املن�ش�أة �أن حت�صل يف �إطاره على متويل مبني على قيمة م�ستحقاتها ،ب�إحالة تلك امل�ستحقات �إىل
م�ؤ�س�سة خم�ص�صة الغر�ض مملوكة بالكامل للمن�ش�أة التجارية .ومن ثم تقوم امل�ؤ�س�سة املخ�ص�صة الغر�ض
ب�إ�صدار �أوراق مالية يف �أ�سواق ر�أ�س املال ،ي�ضمنها تدفق الإيرادات املت�أتية من تلك امل�ستحقات .وي�شيع
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ،مثال ،يف احلاالت التي تكون فيها م�ستحقات ال�رشكة متمثلة يف م�ستحقات
بطاقات ائتمانية �أو �إيجار �سيارات �أو �سداد قرو�ض رهون �سكنية ،و�إن كان من املمكن �أي�ضا ت�سنيد �أنواع
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كثرية �أخرى من امل�ستحقات .ومعامالت الت�سنيد معامالت متويلية معقدة تعتمد على قوانني الأوراق
املالية يف الوالية الق�ضائية املعنية وكذلك على قوانينها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة .وحيثما تكون
كاف وم�صاغة بحر�ص ومر�صودة كما ينبغي ،ميكن �أن يكون الت�سنيد �شك ً
ال
هذه املعامالت كبرية بقدر ٍ
من التمويل فعاالً من حيث التكلفة.
 -36ويق�صد من الت�سنيد تخفي�ض تكلفة التمويل ،لأن امل�ؤ�س�سة املخ�ص�صة الغر�ض ت�شكَّل على نحو
الدين الذي ميكنها �أن
يجعل احتمال �إع�سارها بعيدا (�أي غري ممكن نظريا) ،وذلك باحلد من مقدار َّ
تتحمله والأن�شطة التي ميكنها االنخراط فيها .وهذا الت�شكيل قد يحد كثرياً من املجازفة التي يتعني
يقرر �سعر الفائدة الذي �سيفر�ضه على القر�ض .وعالوة
على امل ُقر�ض �أن ي�أخذها يف احل�سبان عندما ّ
على ذلك ،ومبا �أن َم�صدر االئتمان هو �أ�سواق ر�أ�س املال ولي�س النظام امل�رصيف ،فيمكن �أن يولّد الت�سنيد
مبالغ ائتمانية �أكرب مما تولده القرو�ض امل�رصفية وبتكلفة �أدنى.
يو�ضح �إحدى معامالت الت�سنيد .تقوم �سل�سلة حمالت للبيع بالتجزئة ب�إن�شاء �رشكة
 -37وفيما يلي مثال ِّ
خم�ص�صة الغر�ض ل�رشاء م�ستحقات ناجمة عن ا�ستخدام زبائنها لبطاقة ائتمان ذات "عالمة
�سيارات
ّ
خا�صة" بتاجر التجزئة �أو �صادرة عنه �أو "داخلية" (�أي بطاقة ائتمان �صادرة عن ذلك البائع وعليها
ا�سمه) .ثم ت�صدر �رشكة ال�سيارات املخ�ص�صة الغر�ض �سندات َدين ،مبقت�ضى قوانني الأوراق املالية
ال�سارية ،ل�صالح م�ستثمرين يف �سوق ر�أ�س املال .وتكون �سندات الدين هذه م�ضمونة بتدفقات الإيرادات
املنبثقة من م�ستحقات بطاقة االئتمان التي متت �إحالتها �إىل �رشكة ال�سيارات املخ�ص�صة الغر�ض .وعند
الت�سديد مبقت�ضى اال�ستحقاق ،ت�ستخدم ال�رشكة ،يف �سداد �سندات الدين ،ما تلقته من عائدات.

 -5التمويل بقرو�ض حمددة الأجل
 -38كثريا ما حتتاج املن�ش�آت التجارية �إىل متويل حمدد الغر�ض لتغطية النفقات الكبرية اخلارجة عن
ال�سياق املعتاد لعملها .وقد ت�شمل هذه النفقات ،مثال ،اقتناء معدات هامة �أو ا�ستئجارها� ،أو �إن�شاء
خط �إنتاج جديد� ،أو حتى احتياز من�ش�أة جتارية �أخرى عن طريق �رشاء املتاح من �أ�سهم تلك املن�ش�أة �أو
موجوداتها .ويف هذه احلاالت ،ت�سعى املن�ش�آت ،يف الغالب� ،إىل احل�صول على قرو�ض ت�س ّدد على مدى
�سدد �أ�صل القر�ض ب�أق�ساط �شهرية �أو ف�صلية �أو �أق�ساط دورية �أخرى وفقا
حمددة ،حيث يُ َّ
فرتة زمنية ّ
جلدول زمنـي متفق عليه� ،أو بدفعة واحدة عند حلول �أجل ت�سديد القر�ض.
 -39وكما هو احلال يف كثري من �أنواع التمويل الأخرى ،ي�صعب على من�ش�أة ما ال تتمتع بجدارة ائتمانية
قوية ورا�سخة �أن حت�صل على متويل بقر�ض حم ّدد الأجل ما مل ت�ستطع منح حقوق �ضمانية يف موجوداتها
ل�صالح �أحد املقر�ضني .ومقدار التمويل املتاح وتكلفته للمقرت�ض يتوقفان جزئيا على تقدير الدائن
ل�صايف القيمة الت�سييلية للموجودات املراد حتميلها باحلقوق ال�ضمانية .ويف العديد من الدول تكون
املمتلكات غري املنقولة هي النوع الوحيد من املوجودات املتاح للمقر�ضني� ،أو الذي يقبلونه ،ل�ضمان
التمويل بقرو�ض حمددة الأجل .بيد �أن العديد من املن�ش�آت ،وخ�صو�صا املن�ش�آت احلديثة العهد ،ال تكون
يف حوزتها �أي ممتلكات غري منقولة .لذا ،ف�إن التمويل بقرو�ض حمددة الأجل ،يف هذه الدول ،كثرياً ما
يكون غري متي�سرّ للمقرت�ضني ،الذين قد تكون لديهم مع ذلك موجودات هامة ،مثل املعدات �أو القيمة
الإجمالية للمن�ش�أة ب�أكملها .ويف املقابل ،ت�شيع يف عدة دول �أخرى القرو�ض املحددة الأجل امل�ضمونة
مبمتلكات منقولة ،كاملعدات واملمتلكات الفكرية والقيمة الإجمالية للمن�ش�أة.
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 -40وفيما يلي مثال يو�ضح هذا النوع من التمويل .تود ال�رشكة "�ألف باء جيم" تو�سيع عملياتها و�رشاء
�رشكة ما .وحت�صل ال�رشكة "�ألف باء جيم" من املقر�ض "م م "3-على قر�ض (يرتكز على قيمة معظم
موجودات ال�رشكة املحتازة وت�ضمنه �أ�سا�سا تلك القيمة) لتمويل ذلك االحتياز .ويكون �سداد القر�ض
ب�أق�ساط �شهرية مت�ساوية على مدى ع�رش �سنوات ،وت�ضمنه جميع املوجودات احلالية والآجلة لل�رشكة
"�ألف باء جيم" وال�رشكة املحتازة.

  -6االئتمان امل�ضمون بنقل حق امللكية
 -41يُ�ستدل من الأمثلة الواردة يف الأبواب ال�سابقة كيف ميكن للم�ؤ�س�سات التجارية املحتاجة �إىل
االئتمان �أن حت�صل على القرو�ض وغريها من �أنواع التمويل ب�أن تعر�ض على الدائنني منحهم حقا
�ضمانيا يف موجودات مثل املعدات واملخزون وامل�ستحقات .وميكن �أن يتخذ نوع االئتمان املعرو�ض ونوع
احلق ال�ضماين املمنوح كالهما �أ�شكاال عديدة .وينطوي نوع من املمار�سات التمويلية يوجد يف العديد
من الدول على نقل حق امللكية من املقرت�ض �إىل املقر�ض .وهذه الأنواع من نقل حق امللكية لأغرا�ض
ال�ضمان (وتعرف �أحيانا بالنقل االئتماين حلق امللكية) ت�ستخدم يف كثري من الأحيان ل�ضمان الت�سهيالت
االئتمانية الت�شغيلية وكذلك ل�ضمان القرو�ض املحددة الأجل .وهي توجد �أ�سا�سا يف الدول التي ال يعرتف
فيها قانون املعامالت امل�ضمونة باحلقوق ال�ضمانية غري احليازية عموما.
 -42ومعاملة "البيع مع �إعادة اال�ستئجار" هي طريقة �أخرى ميكن بها ل�رشكة ما �أن حت�صل على
(املعدات عادة) مع احتفاظها بحيازة تلك املوجودات
االئتمان ا�ستنادا �إىل ممتلكاتها امللمو�سة املوجودة
ّ
وبحق ا�ستخدامها يف ت�سيري �أعمالها .ويف معاملة البيع مع �إعادة اال�ستئجار ،تبيع ال�رشكة موجوداتها �إىل
�شخ�ص �آخر مقابل مبلغ معينّ (ميكن لل�رشكة �أن ت�ستخدم ذلك املبلغ بعدئذ كر�أ�سمال عامل �أو ل�سداد
نفقاتها الر�أ�سمالية �أو لأغرا�ض �أخرى) .وبالتزامن مع البيع ،تعيد ال�رشكة ا�ستئجار تلك املع ّدات من ذلك
ال�شخ�ص الآخر ملدة و�أجرة حمددتني يف اتفاق الإيجار .وكثريا ما يكون هذا الإيجار "�إيجارا متويليا"
ولي�س "�إيجارا تي�سريياً" (انظر الفقرة � 20أعاله).

دال -الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات الأ�سا�سية
فعال وكفء للمعامالت امل�ضمونة
لنظام ّ
  -1ا�ستعرا�ض عام
 -43تواجه الدول لدى �سن ت�رشيعات حتقق لها �أنظمة فعالة وناجعة للمعامالت امل�ضمونة عددا من
اخليارات ال�سيا�ساتية الأ�سا�سية .ويت�صل بع�ض هذه اخليارات بنطاق القانون املقرتح ،وبع�ضها بالنهوج
الأ�سا�سية التي ينبغي اتباعها ،وبع�ضها ب�أ�سلوب التعبري املتبع يف القانون ،وبع�ضها باملو�ضع الذي يُق�صد
�أن يحتله القانون داخل الإطار القانوين القائم للدولة .بيد �أن �أكرث اخليارات �أهمية رمبا يكون مت�صال
بالأهداف التي يق�صد �أن ي�سعى القانون اجلديد �إىل بلوغها.
 -44وقد ا�ستخدمت الدول على مر ال�سنني قانون املعامالت امل�ضمونة �أو ،ب�صفة �أعم ،قانون ال�ضمانات
يف املوجودات املنقولة لتعزيز جمموعة من ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية ،املتعار�ضة يف كثري من
الأحيان .وقد كانت الأنظمة التي ت�س ّنها الدول� ،أو التي �سمحت بتطورها عن طريق املمار�سة وبالقرارات
الق�ضائية ،حتقق يف العادة توافقا بني هذه الأهداف املختلفة على �أ�سا�س معاجلة كل حالة على حدة.
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وكانت هذه الأنظمة حتقق ذلك بفعالية ،بني الفينة والأخرى ،لكنها كثريا ما كانت حتتوي على عنا�رص
مت�ضاربة �أو متناق�ضة تخل بفعاليتها .وباملثل ،تتيح �أنظمة املعامالت امل�ضمونة التي مت �إ�صالحها ،يف
العديد من الدول ،تو�سيع نطاق االئتمان امل�ضمون ،لكنها تفعل ذلك بطرائق غري كف�ؤة ال تعزز حقا جميع
ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية التي ت�سعى الدول �إىل حتقيقها .وكثريا ما تكون م�شاكل انعدام
الفعالية والكفاءة هذه مرتبطة بقوانني الدول ذات االقت�صادات التجارية النا�ضجة مثلما هي مرتبطة
بقوانني الدول التي هي يف طور تنمية اقت�صاداتها التجارية .كما �أنها توجد �أي�ضا حتى يف قوانني بع�ض
تعدل �إال م� ّؤخرا �أنظمتها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة.
الدول التي مل ّ
 -45وبهدف تقدمي تو�صيات عملية وقابلة للتنفيذ بالن�سبة �إىل جميع الدول� ،أيا كان طابع اقت�صادها
ونظامها القانوين (�أو بغ�ض النظر عن قيامها حديثاً بتعديل قوانينها) ،يبد�أ الدليل مبناق�شة الأهداف
الرئي�سية التي ينبغي �أن تُراعى لدى ت�صميم نظام كفء وفعال للمعامالت امل�ضمونة ،وال�سيا�سات
الأ�سا�سية التي ينبغي �أن يرتكز عليها النظام.

 -2الأهداف الرئي�سية
 -46من النافع ،لو�ضع الأهداف الرئي�سية التالية �ضمن �إطار �سيا�ساتي �أو�سع ميكن للدول �أن تتبعه
وامل�سوغ لقانون املعامالت امل�ضمونة .فاالقت�صادات
يف حتديث قوانينها ،التذكري بالفر�ضية الأ�سا�سية
ّ
املعا�رصة تنطوي على �صنع املوجودات املنقولة وبيعها وتوفري اخلدمات ،حمليا ودوليا .وعادة ،كما هو
مبني يف الباب جيم �أعاله ،ال ت�ستطيع الكثري من امل�ؤ�س�سات التجارية الوفاء بجميع متطلباتها املالية
اجلارية نقدا .وبالتايل ،ف�إن توافر االئتمان ،وخ�صو�صا توافره ب�أدنى تكلفة ممكنة� ،أمر �أ�سا�سي لنمو
ي�سدوا ،على �أجنع وجه ،الفجوة بني
االقت�صاد .وي�ستطيع املقر�ضون وغريهم من موفّري االئتمان �أن ّ
االحتياجات واملوارد املتوفّرة ،عندما يُقل�ص �إىل �أق�صى حد ممكن خطر عدم �سداد االئتمان الذي
يقدمونه .وميكن �أن يكون احلق ال�ضماين يف موجودات املدين املنقولة (وكذلك يف ممتلكاته غري املنقولة)
عن�رصا رئي�سيا يف تقلي�ص هذا االحتمال .ويرجع ذلك �إىل �أن احلق ال�ضماين يتيح ملوفّري االئتمان
االعتماد على القيمة الكامنة يف املوجودات املرهونة كم�صدر بديل ل�سداد االئتمان .وبعبارة �أخرى ف�إن
منح احلق ال�ضماين يتيح للمن�ش�آت التجارية وللأفراد احل�صول على االئتمان يف حاالت ال يكون فيها
امل�سوغ الأ�سا�سي
االئتمان غري امل�ضمون متاحا بتكلفة معقولة� ،أو ال يكون متاحا على الإطالق .ويكمن
ّ
لقانون املعامالت امل�ضمونة يف فر�ضية �أن الرثوة الإجمالية ال�صافية لالقت�صاد تزيد �إذا توافر املزيد من
االئتمان امل�ضمون كمك ِّمل لالئتمان غري امل�ضمون.
 -47وت�ستند الأهداف الرئي�سية املناقَ�شة يف هذا الباب �إىل الأهداف املحددة يف الدرا�سات والتقارير
التي �أعدها امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري وم�رصف التنمية الآ�سيوي والبنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل ومنظمة الدول الأمريكية وغريها من املنظمات التي در�ست قانون املعامالت امل�ضمونة،
وتط ِّور تلك الأهداف بقدر �أكرب (انظر الفقرة � 12أعاله) .والق�صد من هذه الأهداف هو �أن توفر
�إطارا �سيا�ساتيا وا�سعا للهيئات الت�رشيعية ال�ساعية �إىل ا�شرتاع نظام قابل للتطبيق للمعامالت امل�ضمونة.
ويُق�صد منها �أي�ضا �أن يُ�سرت�شد بها يف تف�سري القانون امل�شرتع (مبا يتما�شى مع النهج املتبع مثال يف الفقرة
الفرعية  1من املادة  7من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات) .ورهنا مبمار�سات �صياغة الن�صو�ص
الت�رشيعية يف الدول امل�ش ِرتعة ،ميكن �إدراج هذه الأهداف يف بيان ر�سمي يف وقت اال�شرتاع� ،أو �إدراجها
يف ن�ص تف�سريي �أو تعليق م�صاحب� ،أو �إدراجها يف الت�رشيع نف�سه� ،إما كديباجة �أو كباب متهيدي مماثل
يبينِّ �أغرا�ض القانون.
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 -48ويتناول كل هدف من هذه الأهداف حاجة عملية �أو اقت�صادية حمددة يجب �أن يلبيها النظام
الع�رصي للمعامالت امل�ضمونة .وتوفّر هذه الأهداف جمتمعة �إطارا متكامال ومتما�سكا لكي يُ�سرت�شد به
لدى ت�صميم القانون و�صياغته .وعليه ،فمن املهم �أال تكتفي الدول بانتقاء هذه الأهداف ،بل ينبغي �أي�ضاً
�أن ت�أخذها جميعا يف احل�سبان �إىل �أق�صى حد ممكن.

(�أ) ترويج االئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة �إتاحة االئتمان امل�ضمون
  -49الهدف الرئي�سي للدليل هو ترويج توفري االئتمان بتكلفة معقولة من خالل زيادة �إتاحة االئتمان
امل�ضمون .واملق�صود هو متكني املدينني واالقت�صاد ككل من حتقيق املنافع االقت�صادية التي تت�أتى من
تي�سرّ ذلك االئتمان .وتبعا لذلك ،ينبغي مد فوائد هذا النظام �إىل �أكرب عدد ممكن من املدينني والدائنني
واملعامالت االئتمانية.

(ب)  ال�سماح للمدينني با�ستخدام القيمة الكاملة الكامنة يف موجوداتهم لدعم االئتمان
 -50حتقيقا للهدف الرئي�سي املبينّ يف الفقرة ال�سابقة ،ينبغي �أن يتيح القانون للمدينني ا�ستخدام
القيمة الكاملة الكامنة يف موجوداتهم للح�صول على االئتمان .ولبلوغ هذا الهدف ،ينبغي �أن يكون النظام
�شامال قدر الإمكان .وهذا معناه �أنه ينبغي �أن ينطبق القانون على جميع �أنواع املدينني (�أي الأ�شخا�ص
االعتباريني �أو الطبيعيني ،مبن فيهم امل�ستهلكون) .وعالوة على ذلك ،ف�إن حتقيق هذا الهدف ي�ستلزم
�إتاحة طائفة وا�سعة من املوجودات (مبا فيها املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ،وكذلك املوجودات
احلالية والآجلة) كموجودات مرهونة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستدعي �إتاحة �أو�سع ت�شكيلة ممكنة من
االلتزامات (مبا فيها االلتزامات الآجلة وامل�رشوطة والنقدية وغري النقدية) مبنح حقوق �ضمانية يف
املوجودات املرهونة .ويعني كذلك ال�سماح مبنح حقوق �ضمانية يف نف�س املوجودات من طرف نف�س املانح
ملقر�ضني خمتلفني.

(ج) متكني الأطراف من احل�صول على احلقوق ال�ضمانية بطريقة ب�سيطة وناجعة
 -51تعتمد تكلفة االئتمان امل�ضمون ،جزئيا ،على التكلفة املرتبطة باحل�صول على احلقوق ال�ضمانية.
ومن �ش�أن نظام املعامالت امل�ضمونة الكفء �أن يقيم �إجراءات مب�سطة للح�صول على احلقوق ال�ضمانية.
وتنخف�ض تكاليف املعامالت ،على وجه اخل�صو�ص ،من خالل ما يلي :تقلي�ص الإجراءات ال�شكلية �إىل
احلد الأدنى؛ وتوفري طريقة وحيدة لإن�شاء احلقوق ال�ضمانية بدال من وجود �أدوات �ضمانية متعددة
للأنواع املختلفة من املوجودات املرهونة؛ وتوفري �آلية ت�سمح ب�إن�شاء حقوق �ضمانية يف املوجودات الآجلة
ال�سلف امل�ستقبلية دون حاجة �إىل �أي وثائق �أو �إجراءات �إ�ضافية من جانب الأطراف.
و�ضمان ُّ

(د) كفالة امل�ساواة يف معاملة خمتلف م�صادر االئتمان وخمتلف �أ�شكال املعامالت امل�ضمونة
  -52املناف�سة املفتوحة بني جميع موفّري االئتمان املحتملني �أ�سلوب فعال خلف�ض تكلفة االئتمان.
ولهذا ال�سبب ،ينبغي �أن يُ�صمم النظام الناجع للمعامالت امل�ضمونة بحيث ينطبق على قدم امل�ساواة على
واملوردين ،عالوة على موفّري
�شتى موفري االئتمان� ،أي امل�ؤ�س�سات املالية و�سائر املقر�ضني ،وامل�ص ّنعني
ّ
االئتمان الداخليني واخلارجيني.

مقدم ة
ّ
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(هـ) �إقرار �صحة احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف املوجودات بجميع �أنواعها
منح احلقوق ال�ضمانية من ال�صعب �أو امل�ستحيل على مانح احلق ال�ضماين �أن
  -53ال ينبغي �أن يجعل ُ
يوا�صل ت�سيري من�ش�أته التجارية .وهذا يعني �أنه ال ينبغي �إلزام املانح ب�أن يتنازل للدائن امل�ضمون عن
حيازة املوجودات املرهونة .وهكذا ،ينبغي �أن ين�ص نظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي على احلقوق
ال�ضمانية غري احليازية يف طائفة وا�سعة من املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ،ت�شمل املع ّدات واملخزون
وامل�ستحقات.

(و) تعزيز اليقني وال�شفافية ،بالن�ص على ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
 -54من املهم ،لكي ي�ؤدي �أي نظام للمعامالت امل�ضمونة وظيفته بفعالية� ،أن يكون بو�سع جميع الأطراف
�أن حتدد بدرجة معقولة من اليقني مقدار حقوق املانح والأطراف الثالثة يف املوجودات امل ُراد رهنها.
وحجر الزاوية يف حتقيق هذا اليقني ،مع مراعاة ال�شواغل املتعلقة بال�رسية ومعاجلتها ،يف الوقت نف�سه،
�سجل فيه الإ�شعارات ب�ش�أن احتمال وجود حق �ضماين .وال
هو �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية لكي تُ َّ
يتطلب نظام الت�سجيل هذا تقدمي الوثائق الكاملة ،وال ت�سجيلها فعال .وتُتاح حمتويات ال�سجل جلميع
الأطراف املهتمة لالطالع عليها.

(ز) �إر�ساء قواعد للأولوية تكون وا�ضحة وميكن التنب�ؤ بها
 -55ينبغي �أن يكون يف و�سع الدائن املحتمل �أن يتيقن لي�س فقط من حقوق املانح والأطراف الثالثة يف
املوجودات التي يراد رهنها بل ينبغي �أن يكون قادرا �أي�ضاً على �أن يحدد على وجه اليقني ،وقت املوافقة
على تقدمي االئتمان ،الأولوية التي �سينالها حقه يف املوجودات املرهونة مقارنة بحقوق الدائنني الآخرين
ثم ،وجب �أن يوفر نظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي
(ومنهم ممثل الإع�سار يف حالة �إع�سار املانح) .ومن َّ
قواعد وا�ضحة تتيح للدائنني املحتملني �أن يعرفوا ،يف بداية املعاملة ،بطريقة موثوقة و�آنية وفعالة من
حيث التكلفة� ،أولوية حقوقهم ال�ضمانية.

(ح) تي�سري الإنفاذ الفعال حلقوق الدائن امل�ضمون
  -56ال تكون للحق ال�ضماين �سوى قيمة �ضئيلة �أي�ضا لدى الدائن امل�ضمون ،ما مل يكن يف و�سعه �إنفاذه على
نحو فعال وناجع .وي�شتمل نظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي على �إجراءات تبينِّ بدقة حقوق الدائنني
امل�ضمونني واملانحني عند الإنفاذ .ويتيح النظام �أي�ضا للدائنني امل�ضمونني �إنفاذ حقوقهم ال�ضمانية خارج
نطاق الق�ضاء ،رهنا ب�إجراءات ق�ضائية �أو ر�سمية �أخرى للرقابة على عملية الإنفاذ �أو الإ�رشاف عليها �أو
مراجعتها عند االقت�ضاء .ويتطلب هذا النظام �أي�ضا تن�سيقا وثيقا بني قوانني الدولة اخلا�صة باملعامالت
امل�ضمونة وقوانينها اخلا�صة بالإع�سار ،لكي يراعى ،يف حال �إفال�س املانح ،نفاذ احلق ال�ضماين و�أولويته،
وكذلك قيمته االقت�صادية ،قبل الإع�سار ،رهنا بقواعد قانون الإع�سار ذات ال�صلة.

(ط)  ال�سماح للأطراف ب�أكرب قدر من املرونة يف التفاو�ض على �رشوط اتفاقهم ال�ضماين
 -57تتنوع الأهداف والأغرا�ض التي ي�سعى �إىل حتقيقها املدينون والدائنون يف االقت�صادات الع�رصية
معينة .وينبغي �أن يوفر نظام املعامالت امل�ضمونة �أق�صى
تنوعا بالغا ،وكثريا ما تكون خا�صة ب�أطراف ّ
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قدر من املرونة للأطراف لتكييف اتفاقاتها ال�ضمانية بحيث تلبي احتياجاتها على وجه الدقة .وينبغي
�إبقاء القواعد الإلزامية التي حتكم حقوق كل من الأطراف قبل وقوع التق�صري يف حد �أدنى .ويف الوقت
نف�سه ينبغي ،حيثما ت�سن الدول ت�رشيعات �أخرى تهدف ،على �سبيل املثال� ،إىل حماية امل�ستهلك� ،أن يراعي
نظام املعامالت امل�ضمونة تلك الت�رشيعات.

(ي)  املوازنة بني م�صالح الأ�شخا�ص املت�أثرين باملعاملة امل�ضمونة
 -58لي�ست االتفاقات ال�ضمانية جمرد تعهدات تعاقدية بني الدائنني امل�ضمونني واملانحني .ف�آثارها
املميزين
املتعلقة باملمتلكات مت�س �أي�ضا حقوق �أطراف ثالثة مثل الدائنني امل�ضمونني الآخرين والدائنني ّ
وغري امل�ضمونني ،وامل�شرتين وغريهم ممن تُنقل �إليهم ملكية املوجودات املرهونة ،وممثل الإع�سار،
والدولة .ويجب �أن يراعي نظام املعامالت امل�ضمونة الكفء والفعال امل�صالح امل�رشوعة جلميع الأطراف،
و�أن ي�سعى �إىل حتقيق كل من الأهداف املو�ضوعية املذكورة �أعاله ،بطريقة متوازنة ومتوافقة مع القوانني
ذات ال�صلة ،مبا فيها قوانني الإع�سار.

(ك)  املواءمة بني قوانني املعامالت امل�ضمونة ،مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني
 -59تتخذ املن�ش�آت التجارية طابعاً دولياً متزايدا من حيث نطاقها ،ويتدفّق االئتمان عرب احلدود
الوطنية .و�سيكون نظام املعامالت امل�ضمونة للدولة فعاال �إىل �أق�صى حد يف تعزيز التجارة الدولية املبنية
على امل�ساواة والنفع املتبادل بني الدول عندما يُواءم مع الأنظمة القائمة يف الدول الأخرى .وعالوة
على ذلك ،وبالنظر �إىل �أن املواءمة التامة بني القوانني الوطنية للمعامالت امل�ضمونة قد ال تتحقق ،ف�إن
املواءمة بني قواعد تنازع القوانني تعزز متويل التجارة الدولية .وعلى �أي حال ،حتى و�إن متت مواءمة
القانون املو�ضوعي بني دولتني ،ف�إن القواعد القابلة للتطبيق اخلا�صة بتنازع القوانني �ستلزم للإر�شاد
بو�ضوح حول كيفية جعل احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة� ،سواء مبقت�ضى قانون مكان
املوجودات املرهونة �أم قانون مكان املانح �أم قانون �آخر.

 -3ال�سيا�سات الأ�سا�سية
 -60توفر الأهداف الرئي�سية امل�ستعر�ضة للتو �إطارا عاما ت�ستطيع الدول �ضمنه �إر�ساء نظام ع�رصي
للمعامالت امل�ضمونة .بيد �أنه توجد �سبل عديدة ال�شرتاع هذه الأهداف يف القوانني .وتوفّر التو�صيات
الواردة يف الدليل بيانا مف�صال للقواعد القانونية التي ينبغي �أن تدرجها الدول يف ت�رشيعاتها .وهذا
الدليل منظّ م بحيث يتناول كال من اجلوانب املختلفة للمعامالت امل�ضمونة على حدة (مثال ،الإن�شاء
املبينة يف كل ف�صل م�ستمدة كلها ،رغم
والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ) .والتو�صيات ّ
تعددها ،من عدد قليل من ال�سيا�سات القانونية الأ�سا�سية .وميثل بع�ض هذه ال�سيا�سات خروجا وا�ضحا
جم�سدة حاليا يف قوانني املعامالت امل�ضمونة يف العديد من الدول .ولذلك ،تُعر�ض
عن مبادئ �أ�سا�سية َّ
تلك املبادئ القانونية الأ�سا�سية يف الفقرات التالية بغية �إقامة �صلة بني الأهداف ال�سيا�ساتية الرئي�سية
التي نوق�شت �أعاله ،من ناحية ،والتو�صيات الأكرث تف�صيال املبينة يف كل ف�صل من ف�صول الدليل ب�ش�أن
ال�سمات املحددة للنظام الع�رصي للمعامالت امل�ضمونة ،من الناحية الأخرى.
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(�أ)  النطاق ال�شامل
 -61ي�ستند الدليل �إىل افرتا�ض �أن االئتمان امل�ضمون يتع ّزز عندما تُقلَّ�ص �إىل �أدنى حد القيود املتعلقة
مباهية من يجوز �أن يكون دائنا م�ضمونا �أو مانحا ،وماهية �أنواع املوجودات التي يجوز رهنها ،وماهية
�أنواع االلتزامات التي يجوز �ضمانها .وهكذا ،ينبغي �أن تهدف الدول �إىل �سن ت�رشيعات تكون �شاملة يف
نطاقها وتت�ضمن ،قدر الإمكان ،جميع �أ�شكال املعامالت امل�ضمونة وجميع فئات الدائنني امل�ضمونني
واملانحني وجميع �أنواع املوجودات املنقولة وااللتزامات امل�ضمونة .ويرد يف الف�صل الأول �رشح �أكرث
تف�صيال ملبد�أ �شمولية النطاق وو�سائل حتقيقه.

(ب)  النهج الوظيفي واملتكامل وال�شامل
 -62لدى العديد من الدول �أنظمة للمعامالت امل�ضمونة تتيح للمانحني (وال �سيما ال�رشكات) تقدمي
�ضمان للدائنني ا�ستنادا �إىل جميع موجوداتهم (�أو جلها) .ومع ذلك ،ففي العديد من هذه الدول حتكم
�أنظمة ت�رشيعية خمتلفة الأنواع املختلفة من املوجودات .وعالوة على ذلك ،حتكم �أنظمة ت�رشيعية خمتلفة،
يف العديد من هذه الدول ،الأنواع املختلفة من املعامالت ،مثل ُرهون الوفاء ،وعمليات نقل امللكية
االئتماين ،واملرهونات االئتمانية .و�أخريا ،تُعا َمل حقوق البائعني ،يف العديد من الدول ،على نحو خمتلف
مقدمي االئتمان الآخرين ،ويف كثري من الأحيان ال تعترب هذه احلقوق حقوقا �ضمانية
عن معاملة حقوق ِّ
مطلقا .ويف مقابل هذا التنوع ،يتبع الدليل ما ميكن �أن يُ�سمى نهجا متكامال ووظيفيا .فهو يتخذ
املوقف املتمثل يف �أن جميع املعامالت التي تن�شئ حقوقا يف �أي نوع من �أنواع املوجودات بهدف �ضمان
�أداء االلتزام (�أي ت�أدية وظائف �ضمانية) ينبغي �أن تعترب� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،معامالت �ضمانية و�أن
تنظمها نف�س القواعد �أو على الأقل نف�س املبادئ .ويرد يف الف�صل الأول �رشح �أكرث تف�صيال ملبادئ النهج
املتكامل والوظيفي (انظر الفقرات  ،)112-110ويف الف�صل التا�سع فيما يتعلق باملعامالت اخلا�صة
لتمويل االحتياز (انظر الفقرات .)84-60

(ج)  احلقوق ال�ضمانية يف موجودات املانح الآجلة
  -63ال ت�سمح دول كثرية للمانحني ب�إن�شاء حقوق �ضمانية �إال يف املوجودات احلالية التي ميلكونها يف
وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين .فهم ال ي�ستطيعون منح �ضمان يف املوجودات التي مل ت�صبح قائمة بع ُد �أو
مل يحتازوها بع ُد .وال�شاغل الذي يف�ضي �إىل هذا التقييد هو حماية املدينني من الإفراط يف االلتزام
مبوجوداتهم ،وخ�صو�صا موجوداتهم الآجلة ،لدائن م�ضمون معينّ  .ومع ذلك ،فلأن املن�ش�آت التجارية
املانحة قد ال تكون لديها دائما موجودات حا�رضة متاحة ل�ضمان االئتمان ف�إن هذا القيد مينعها من
احل�صول على �أنواع عديدة من االئتمان ت�ستند �إىل �سل�سلة متتالية من املوجودات الآجلة ،مثل املخزون
ثم ،ف�إن الدليل يتخذ وجهة النظر التي مفادها �أنه يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف
وامل�ستحقات .ومن َّ
املوجودات الآجلة ،ما مل تن�ص ت�رشيعات حماية امل�ستهلكني على خالف ذلك .ويرد يف الف�صل الأول �رشح
�أكرث تف�صيال لهذا املبد�أ.

(د)  امتداد احلقوق ال�ضمانية لت�شمل العائدات
 -64عادة ما يكون احلق ال�ضماين غري احليازي يف املوجودات املنقولة امللمو�سة م�صحوبا باحلق يف تتبع
املوجودات حتى ت�صل �إىل منقول �إليه .وعندما يبيع املانح املوجودات �أو يت�رصف فيها بطريقة �أخرى،

 24

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

يحتاز امل�شرتي املوجودات رهناً باحلق ال�ضماين .كما متنح بع�ض الدول الدائن امل�ضمون حقا يف �أي
يدرها بيع املوجودات املرهونة .وي�صف الدليل هذه املوجودات
موجودات (عادة امل�ستحقات) ميكن �أن ّ
ب�أنها عائدات ،ويتخذ املوقف املتمثل يف �أنه ينبغي ،مبا �أن القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة هي
امل�صدر النهائي لل�سداد بالن�سبة للدائن� ،أن ي ّت�سع احلق ال�ضماين لي�شتمل على �أي عائدات يتم تلقيها عند
الت�رصف يف املوجودات املرهونة .ويرد يف الف�صل الثاين �رشح �أكرث تف�صيال ملبد�أ ا�شتمال احلق ال�ضماين
على العائدات وخل�صائ�ص هذا احلق.

(هـ) متييز النفاذ بني الطرفني عن النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -65يف العديد من الدول ،يكون احلق ال�ضماين ،عند �إن�شائه ،نافذا لي�س فقط بني املانح والدائن
امل�ضمون بل �أي�ضا جتاه الأطراف الثالثة .و�أحيانا ال يوفر ذلك �إ�شعارا كافيا للأطراف الثالثة .وعليه،
تفر�ض الدول يف كثري من الأحيان �إجراءات �إ�ضافية لإن�شاء احلق ال�ضماين (حتى بني املانح والدائن
امل�ضمون) ،تزيد كثريا على ما يُ�شرتط عادة للتعاقد .ويعني ذلك �أن على الدائن امل�ضمون �أن ينتظر دائما
�إبرام اتفاق مع املانح قبل اتخاذ خطوات ل�ضمان الأولوية جتاه املطالبني املناف�سني .ولهذه الأ�سباب،
يرى الدليل �أنه ينبغي التمييز بني �إن�شاء حق �ضماين يف النفاذ فيما بني الطرفني والنفاذ جتاه الأطراف
الثالثة .كذلك ،يتخذ الدليل املوقف املتمثل يف �أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ينبغي �أن يكون ب�سيطا قدر
امل�ستطاع ،و�أن اخلطوات الإ�ضافية املطلوبة جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ينبغي �أن
تقت�رص على احلد الأدنى .وترد يف الف�صلني الثاين والثالث ،على التوايل ،مناق�شة لإن�شاء احلق ال�ضماين
(نفاذه بني الطرفني) ولنفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

(و) �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
 -66تخلَّت دول كثرية ،عرب ال�سنني ،عن القاعدة التي حتظر �إن�شاء حقوق �ضمانية غري احتيازية يف
املوجودات املنقولة .غري �أنه ال يجوز ،يف عدد من هذه الدول� ،أن تُرهن بحقوق �ضمانية غري احتيازية
معينة من
معينة من املوجودات وال يجوز �أن متنح حقوقا �ضمانية غري احتيازية �إال �أنواع ّ
�سوى �أنواع ّ
املانحني .وعادة ما تن�شئ هذه الدول �آليات منف�صلة لتوفري الإ�شهار للفئات املختلفة من املوجودات �أو
املانحني �أو املعامالت امل�ضمونة .وي�ستند الدليل �إىل وجهة نظر مفادها �أن الكفاءة تتع ّزز �إذا �أن�ش�أت
الدولة �سجال يت�صف بال�سمات الرئي�سية التالية�( :أ) �أنه �سجل عام وحيد للحقوق ال�ضمانية؛ (ب) �أنه
�سجل فيه الإ�شعارات ذات ال�صلة باحلقوق ال�ضمانية القائمة �أو املحتملة ،ولي�س الوثائق؛ (ج) �أن ملفات
تُ َّ
ال�سجل تتاح لأي طرف ذي م�صلحة للبحث فيها؛ (د) �أنه يق�ضي ،ما عدا يف حاالت حمدودة للغاية (انظر
حددان وفقا لوقت
الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) ،ب�أن النفاذ والأولوية جتاه الأطراف الثالثة يُ َّ
الت�سجيل .وترد يف الف�صل الرابع مناق�شة وافية لت�صميم نظام ال�سجل.

(ز) �إتاحة احلقوق ال�ضمانية املتعددة يف نف�س املوجودات
  -67ال ي�سمح العديد من الدول باحلقوق ال�ضمانية غري احليازية املتعددة يف نف�س املوجودات املنقولة.
وحتى عندما تكون احلقوق ال�ضمانية غري احليازية معرتفا بها ،يُفرت�ض يف �أحيان كثرية �أنه ال ينبغي �أن
يحق �إال لدائن واحد �أن يكون له حق �ضماين يف املوجودات املنقولة .وهذا يعني �أن املانح ملزم عمليا ب�أن
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يكر�س كامل قيمة املوجودات لدائن م�ضمون وحيد ،حتى عندما تكون قيمة املوجودات �أعلى كثريا من
االئتمان الذي ت�ضمنه .ولكي يت�سنى للمانح �أن ي�ستخدم القيمة الكاملة ملوجوداته للح�صول على االئتمان
ي�صمم النظام بحيث يتيح منح حقوق �ضمانية متعددة يف نف�س املوجودات .وت�ستند
امل�ضمون ،ينبغي �أن
َّ
التو�صيات املختلفة الواردة يف الف�صول الثاين �إىل الرابع من الدليل �إىل افرتا�ض �أن الدول �ستن�شئ نظما
تتيح للمانح �أن يفعل ذلك.

(ح)  الأ�سا�س الزمني للأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتعددة
 -68لال�ستفادة املثلى من �إباحة احلقوق ال�ضمانية املتعددة يف املوجودات ذاتها ،يجب �أن يوفر القانون
قواعد وا�ضحة لرتتيب �أولوية احلقوق ال�ضمانية التناف�سية .ومن ر�أي الدليل �أن الأولوية ينبغي �أن تحُ دد
عادة برتتيب ت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل� ،أو حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بو�سيلة �أخرى .ويناق�ش
الف�صل اخلام�س القواعد الأ�سا�سية لتحديد الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية التناف�سية.

(ط)  الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية و�سائر احلقوق
� -69إن الدول التي تتيح احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف املوجودات املنقولة ال حتمي هذه احلقوق
دائما (حتى عندما تكون قد ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة) من جعلها �أدنى مرتبة من احلقوق
امل�سجلة الالحقة زمنيا (مثل املطالبات
الالحقة .فمثال ت�سمح بع�ض الدول ب�أن تنال االمتيازات غري
َّ
ال�رضيبية) رتبة �أعلى من رتبة احلقوق ال�ضمانية .وف�ضال عن ذلك ،ال ي�سمح بع�ض الدول للدائن
م�شرت ح�سن النية .ويتطلب نظام املعامالت امل�ضمونة الفعال
امل�ضمون ب�أن يطالب بحقوقه جتاه �أي
ٍ
�أن ت�سن الدول قواعد دقيقة حتكم كل نوع ممكن من نزاعات الأولوية مع حقوق ُمطالب مناف�س و�أن
تتفادى ،بقدر الإمكان� ،إن�شاء �أي حقوق الحقة زمنيا تنال مرتبة �أعلى من مرتبة احلقوق ال�ضمانية
القائمة .وي�صف الدليل جميع هذه النـزاعات املحتملة مع حقوق مطالبني غري الدائنني امل�ضمونني
ب�أنها تنطوي على مناف�سات على الأولوية .ويناق�ش الف�صل اخلام�س املجموعة الكاملة ،الالزمة ملعاجلة
حقوق املطالبني املتناف�سني ،من القواعد التف�صيلية للأولوية ،مبا فيها القواعد التي حتكم النـزاعات
بني احلقوق ال�ضمانية ،من ناحية ،وحقوق م�شرتي املوجودات امل�ضمونة �أو ممثل الإع�سار يف حال �إع�سار
املانح ،من الناحية الأخرى.

(ي) تنظيم تي�سريي ال تنظيم �شكلي
م�صممة لكي تعطي الدائنني حقوق ملكية يف موجودات
 -70مبا �أن �أنظمة املعامالت امل�ضمونة
ّ
مدينيهم ،ف�إن االتفاقات ال�ضمانية تنجم عنها بال�رضورة نتائج هامة تقع على الأطراف الثالثة .وي�سعى
العديد من الدول �إىل التحكّم يف ت�أثري احلقوق ال�ضمانية من خالل التعداد احل�رصي لأنواع املعامالت
املف�صل لي�س فقط ل�رشوط �إن�شاء هذه االتفاقات
التي يجوز للأطراف االتفاق عليها ،ومن خالل التنظيم
َّ
بل �أي�ضا للأحكام املح ّددة التي ميكن �إدراجها يف االتفاق ال�ضماين .ويتخذ الدليل موقف �أنه ينبغي
ال�سماح للأطراف ،عموما ،بت�صميم اتفاقاتها ال�ضمانية بنف�سها ،و�أن �أي قواعد �إلزامية ينبغي �أ َّال ترمي
�إ َّال �إىل �ضمان الإن�صاف وحماية امل�صالح امل�رشوعة للأطراف الثالثة .وترد يف الف�صلني ال�ساد�س وال�سابع
مناق�شة للقواعد التي ينبغي �أن حتكم العالقة بني الطرفني و�آثار االتفاق ال�ضماين على الأطراف الثالثة
قبل وقوع التق�صري والإنفاذ.
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(ك)  الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء
 -71جرت العادة ب�أن يُ�شرتط على الدائنني امل�ضمونني �إنفاذ حقوقهم ال�ضمانية بتقدمي طلب �إىل حمكمة
�أو �سلطة �أخرى ،وباحلجز على املوجودات املرهونة وبيعها مبوجب �إجراء ق�ضائي .ومل يكن يُ�سمح بالإنفاذ
معينة تقييدية للغاية .ويف املقابل ،يو�صي الدليل
معينة وب�رشوط ّ
خارج نطاق الق�ضاء �إال يف حاالت ّ
ب�أن ال يكون هناك قيد على حق الدائن امل�ضمون يف الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء ،ما دام نظام الإنفاذ
م�صمماً حلماية احلقوق امل�رشوعة للمانحني والأطراف الثالثة .وترد يف الف�صل الثامن مناق�شة ل�سبل
َّ
االنت�صاف املتاحة للدائنني امل�ضمونني عند تق�صري مدينيهم ،وللإجراءات التي يجب اتباعها ل�ضمان
التوازن والإن�صاف يف �إنفاذ احلق ال�ضماين.

(ل)  امل�ساواة يف معاملة جميع الدائنني الذين يوفّرون االئتمان لتمكني املانحني من احتياز املوجودات
امللمو�سة
مييز العديد من الدول متييزا قاطعا بني حقوق البائعني وحقوق املقر�ضني .ويف بع�ض الدول،
ّ -72
يمُ نح البائعون بع�ض احلقوق اخلا�صة ،وذلك عادة بال�سماح لهم باالحتفاظ بحق ملكية املوجودات املبيعة
�شجع الدائنون �أي�ضا على توفري االئتمان للم�شرتين،
�إىل �أن يُ َّ
�سدد ثمن ال�رشاء بالكامل .ويف دول �أخرى يُ ّ
وبالتايل تعزيز التناف�س وخف�ض تكلفة االئتمان االحتيازي .ويرى الدليل �أن نظام املعامالت امل�ضمونة
ينبغي �أن يعامل البائعني واملقر�ضني الذين يوفّرون االئتمان لتمكني امل�شرتي من احتياز املوجودات
امللمو�سة نف�س املعاملة .وتُ�ستعر�ض يف الف�صل التا�سع ال�سبل املختلفة التي ميكن �أن ت�ضمن بها الدول
امل�ساواة يف معاملة جميع مم ِّويل االحتياز.

هاء -تنفيذ قانون جديد للمعامالت امل�ضمونة
 -1ا�ستعرا�ض عام
فعال وكفء للمعامالت امل�ضمونة �أن تنظر الدول بعناية لي�س فقط يف
 -73يتطلّب حتقيق نظام ّ
ال�سيا�سات واملبادئ التي ي�ستند �إليها تقليديا هذا الفرع من القانون بل �أي�ضا يف العالقة بني قانون
املعامالت امل�ضمونة ،من جهة ،والقانون العام لاللتزامات وقانون امللكية والإجراءات املدنية والإع�سار،
من اجلهة الأخرى .وال ميكن حتقيق العديد من الأهداف الرئي�سية لنظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي
�إال ب�إعادة النظر يف هذه ال�سيا�سات التقليدية .وهذا هو احلال لي�س فقط بالن�سبة �إىل الدول التي
تعتزم ا�شرتاع قانونها العام الأول للمعامالت امل�ضمونة بل �أي�ضا بالن�سبة �إىل الدول التي ا�شرتعت م�ؤخرا
تعديالت حمددة لقوانينها ملواكبة املمار�سات واالحتياجات التجارية اجلديدة .والواقع �أنه حتى الدول
التي ا�شرتعت بالفعل �أحدث النظم ينبغي �أن تُخ�ضع قوانينها القائمة للتمحي�ص الدقيق .ويتخذ الدليل
املج�سدة يف
موقف �أنه ال توجد دولة ال ميكن �أن ت�ستفيد من الفح�ص الدقيق للقواعد واملفاهيم القائمة،
َّ
نظامها للمعامالت امل�ضمونة ،يف �ضوء ال�سيا�سات واملبادئ والتو�صيات املبينة يف الدليل.
�شري �سابقا ،ف�إن الهدف الرئي�سي من حتديث قانون املعامالت امل�ضمونة هو تعزيز �إتاحة
 -74وكما ُ�أ َ
االئتمان امل�ضمون .بيد �أن هذا الهدف ي�ؤذن �أي�ضا باتباع �سيا�سات �أخرى قد ترغب الدول يف تعزيزها
ويدعم تلك ال�سيا�سات .فاالئتمان امل�ضمون يخدم �أغرا�ضا �أكرب ،مثل ما يلي�( :أ) تي�سري جناح ت�شغيل
املن�ش�آت الداخلية وتو�سيعها؛ (ب) حت�سني قدرة تلك املن�ش�آت على املناف�سة حمليا ودوليا معا؛ (ج) متكني
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امل�ستهلكني وغريهم من امل�شرتين من احتياز املوجودات واخلدمات ب�أف�ضل ال�رشوط .وبغية حتقيق هذه
الأغرا�ض الأكرب ،يجب �أن يلبي النظام االحتياجات الفعلية للمانحني والدائنني امل�ضمونني .وف�ضال عن
ذلك فبما �أن اعتماد نظام للمعامالت امل�ضمونة يعبرّ عن �سيا�سة الدولة يف ت�شجيع الن�شاط االقت�صادي،
يجب �أي�ضا �أن ي�أخذ النظام يف احل�سبان التعبري امل�رشوع عن ال�سيا�سة االجتماعية واالقت�صادية للدولة
يف قطاعات �أخرى .وتنطوي الكيفية الدقيقة التي ينبغي �أن يوا َزن بها بني منافع نظام املعامالت
امل�ضمونة الكفء والفعال ،من جهة ،و�سائر الأهداف ال�سيا�ساتية ،من جهة �أخرى ،على خيارات من
املعقول �أن الدول قد تختلف ب�ش�أنها .فقد تقرر بع�ض الدول ،مثال� ،أن االقتطاعات غري املدفوعة من
رواتب املوظفني من �أجل م�ساهمات املعا�شات التقاعدية وخمططات الت�أمني �ضد البطالة ينبغي �أن تعطى
لها الأولوية على احلقوق ال�ضمانية .وقد ال تتيح دول �أخرى هذه الأولوية لأنها تعتقد �أن ذلك �سيكون
م�رضاً بتوافر االئتمان وتكلفته .وترد يف خمتلف ف�صول الدليل مناق�شة لالعتبارات املتناف�سة التي ينبغي
اال�سرت�شاد بها فيما يتعلق بكيفية حتقيق كل دولة للتوازن الأمثل لديها بني الأهداف ال�سيا�ساتية.
 -75وينبغي �أن تكون الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات الأ�سا�سية التي مت بيانها للتو هي الأ�سا�س الذي
ترتكز عليه القواعد املحددة لنظام املعامالت امل�ضمونة الع�رصي .غري �أن جمرد ا�شرتاع قانون جديد
هو خطوة �أوىل وح�سب .فلكي ت�ستفيد الدول ا�ستفادة كاملة من و�ضع نظام فعال وكفء للمعامالت
يرت�سخ النظام فعليا بالطريقة املق�صودة :فيجب �أن يُ�ستخدم على م�ستوى املمار�سة
امل�ضمونة ،يجب �أن َّ
واملمولني والقانونيني والق�ضاة
العملية ،ويجب �أن يُفهم ويُف�سرَّ على نحو �سليم من جانب رجال الأعمال
ّ
واملحكّمني .وبالتايل ،يجب �أن تُعنى الدول ،لدى ت�ص ــميم القوانــني و�صياغتها من �أجل ا�شرتاع نظام
للمعامالت امل�ضمونة من النوع املو�صى به يف الدليل ،بع ــدد من امل�سائل املتعلقة بالتنفيذ .وترد يف
الأبواب � 2إىل � 4أدناه مناق�شة لهذه امل�سائل.

 -2املواءمة مع القانون القائم
 -76لكي يكون �أي قانون جديد للمعامالت امل�ضمونة فعاال ،يجب �أن تواءم �أحكامه مع البنية القانونية
العامة ومع الدور الفعلي للم�ؤ�س�سات االئتمانية يف الدولة امل�شرتعة .ويعني ذلك �أحيانا �رضورة �إدخال
تعديالت تكميلية على امل�ؤ�س�سات القانونية واالقت�صادية العامة؛ كما يتطلب �أحيانا �إدخال تعديالت على
تفا�صيل نظام املعامالت امل�ضمونة نف�سه تخ�ص كل دولة على حدة .ومل�صطلح املواءمة ،مبعناه الذي
يُ�ستخدم به يف الدليل� ،أبعاد ثالثة خمتلفة.
 -77ف�أوال ،ونظراً �إىل �أن �إ�صالح قانون املعامالت امل�ضمونة لن يجري غالباً �ضمن �سياق �إ�صالح عام
للقانون اخلا�ص يف الدولة ،فيجب �أن تكون امل�صطلحات التي تبينّ بها مفاهيم القانون اجلديد وقواعده
مرتكزة على امل�ؤ�س�سات القانونية القائمة .ولذلك ،فبينما
يف�صل الدليل معنى املفاهيم التي ينبغي
ِّ
�أن ت�شكِّل جزءا من قانون املعامالت امل�ضمونة امل�صل َح ،مثال ،ف�إنه ال يتخذ موقفا ب�ش�أن امل�صطلحات
�أو العبارات الدقيقة التي ينبغي ا�ستخدامها يف ا�شرتاع قانون جديد .ويُفرت�ض �أن الدول �سوف تن ّفذ
تو�صيات الدليل بالرجوع �إىل البنية القانونية القائمة ولي�س بنقل م�صطلحات قانونية غري م�ألوفة ولي�س
لها معنى �أو �صدى قانوين م�أخوذة من واليات ق�ضائية �أخرى .وعلى اخل�صو�ص ،يحاول الدليل عر�ض
تو�صياته واملفاهيم الرئي�سية املرتبطة بها بطريقة يت�سنى بها للدولة �أن تكيف تلك التو�صيات وت�شرتعها
�أيا كانت التقاليد القانونية التي ي�ستند �إليها القانون الوطني للدولة.
تقن به طريقة �صياغة الت�رشيعات اجلديدة �أو يحكم املو�ضع الذي
 -78وثانيا ،ال يوجد منوذج واحد نّ
تُدرج فيه هذه القواعد اجلديدة يف النظام القانوين العام للدولة .ولذلك ،ال يتخذ الدليل موقفا ،مثال،
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فيما يتعلق مبا �إن كانت جميع التو�صيات التي يقدمها ينبغي ا�شرتاعها يف قانون وحيد� ،أو ما �إن كان
ينبغي �إدراج تلك التو�صيات يف قانون مدين �أم يف قانون جتاري� ،أو ما �إن كان ينبغي يف � ّأي من احلالتني
تقرر الدول ا�شرتاع القواعد املتعلقة بتنازع القوانني يف قانون
�أن ترد يف املو�ضع نف�سه .وميكن جدا �أن ّ
�أو جزء من مدونة القانون املدين
خم�ص�ص لذلك املو�ضوع .كذلك ،ال يتخذ الدليل موقفا حول ما �إذا
ّ
كان ينبغي للدول �أن ت�صلح قانونها عن طريق ا�شرتاع قانون مكتوب ب�أ�سلوب قانون مدين �أم ب�أ�سلوب �صك
تنظيمي .واملهم هو �أن يتمكّن املحامون وغريهم من امل�ست�شارين القانونيني من �إ�سداء ن�صح ميكن التعويل
عليه لزبائنهم ب�ش�أن ما يق�ضي به القانون ،و�أن يفهم املحامون وغريهم من امل�ست�شارين القانونيني ،وكذلك
الق�ضاة واملحكَّمون ،القانون ويف�رسونه ويطبقونه بطريقة مت�سقة ومتما�سكة.
 -79وثالثا ،يتقاطع العديد من �أحكام قانون املعامالت امل�ضمونة مع قواعد القوانني التي تنظم عالقة
الدائن باملدين ،والقوانني واملمار�سات امل�رصفية ،وكذا الإع�سار وقانون الإجراءات املدنية .وي�سلِّم الدليل
باحلاجة �إىل حتقيق متا�سك النظام العام يف كل من نقاط التقاطع هذه .فمثال يف حني �أنه يو�صي ،يف
الف�صل الثامن املتعلق ب�إنفاذ احلق ال�ضماين ،ب�أن توفر الدول �إجراءات ق�ضائية �رسيعة للبت يف �أي م�سائل
تت�صل بحقوق املانحني �أو الدائنني امل�ضمونني �أو الأطراف الثالثة �أثناء الإنفاذ الق�ضائي �أو خارج نطاق
الق�ضاء ،فهو ال يهدف �إىل بيان ما ينبغي �أن تكون عليه هذه الإجراءات وال قواعد الإجراءات املدنية
طبق عليها.
التي ينبغي �أن تُ َّ

 -3م�سائل الطريقة الت�رشيعية والأ�ساليب ال�صياغية
  -80ال ميثل �ضمان مواءمة النظام اجلديد مع مفاهيم القانون املو�ضوعي القائمة �سوى بُعد واحد
من �أبعاد التنفيذ الناجح .فمن املهم �أي�ضا �إيالء العناية مل�سائل الأ�سلوب الت�رشيعي .ورغم �أن التو�صيات
الواردة يف الدليل معرو�ضة كتو�صيات ولي�س ك�أحكام لقانون منوذجي ،فهي م�صوغة يف كثري من الأحيان
بدرجة عالية من التف�صيل والتحديد .بيد �أن هذا ال يعني �أن الدول يجب �أن ت�شرتع قانونا جديدا ي�صاغ
بهذه الطريقة .ف�إذا كانت الأ�ساليب ال�صياغية يف الدولة تفرت�ض �أن تُعر�ض الأحكام الت�رشيعية �أوال
بوا�سطة بيان مبادئ ،وبعد ذلك بوا�سطة ا�ستثناءات تُذكر بالرتتيب التنازيل من حيث درجة العمومية،
فهذا هو الأ�سلوب الذي ينبغي �أن ت َّتبعه الدولة يف قانونها اجلديد .ويقدم الدليل تعليقات م�ستفي�ضة
تبينِّ الأ�س�س املنطقية ال�سيا�ساتية لتو�صياته ،بغية متكني الدول من �سن ت�رشيعات حتقق الأهداف التي
تن�شدها دون �أن يتعينَّ عليها �أن تتبع �أي �أ�سلوب �صياغي معينَّ .
املعينة
 -81وتن�ش�أ م�س�ألة �صياغية ثانية لأن الدول تتخذ مواقف متباينة ب�ش�أن العالقة بني القوانني ّ
والأحكام العامة للقانون اخلا�ص .وبقدر ما ت�شكِّل تو�صيات الدليل ا�ستثناءات من القانون العام للممتلكات
حتدد كيفية التعبري عن هذه اال�ستثناءات .فمثال ،ت�شكِّل
�أو االلتزامات يف الدولة� ،سيلزم الدول �أن
ّ
تو�صيات الدليل املتعلقة ب�إمكانية تتبع احلق ال�ضماين و�صوال �إىل العائدات حتوال رئي�سيا يف القواعد
املت�صلة بالإحالل احلقيقي يف بع�ض الدول ،وا�ستثناء هاما من القواعد التي ال تعرتف باحلق يف تتبع
املوجودات املنقولة (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  .)85-79غري �أن الدليل
ال يتخذ موقفا حول ما �إن كان ينبغي ا�شرتاع هذه اال�ستثناءات يف �إطار نظام املعامالت امل�ضمونة �أم
تعدل القواعد احلالية للممتلكات والعقود يف قوانني �أخرى،
التعبري عنها بو�صفها مبادئ �أكرث عمومية ّ
مثل القانون املدين .وبعبارة �أخرى ،ينبغي �أن حتدد الدول املو�ضع الأمثل لهذه التعديالت املو�ضوعية
املعينة ب�ش�أن الأ�سلوب والتنظيم الت�رشيعيني التي تتخذها عند اال�شرتاع.
للقانون العام وفقا للآراء ّ
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 -82وثالثا ،ولأن الدليل �أُ ِع َّد لال�ستخدام من جانب دول تتباين �أنظمتها القانونية ،فقد كان من
ال�رضوري ،يف بع�ض الأحيان ،نحت كلمات جديدة للتعبري عن مفاهيمه الرئي�سية .فمثال ،ال ي�ستخدم
الدليل �أياً من تعبري "امل�صلحة ال�ضمانية يف ثمن ال�رشاء" (املوجود يف بع�ض الواليات الق�ضائية التي تعمل
بالقانون العام) �أو تعبري "امتياز البائع" (املوجود يف بع�ض الواليات الق�ضائية التي تعمل بالقانون املدين)
مقدمو االئتمان الذي ي�ستخدمه املانحون الحتياز
يف مناق�شته للحقوق ال�ضمانية التي يح�صل عليها ِّ
املوجودات امللمو�سة .وهو ي�ستخدم عو�ضا عن ذلك امل�صطلح العام "احلق ال�ضماين احليازي" .و�إذ
يفعل الدليل ذلك ،ال يو�صي �ضمنيا ب�أن تعتمد الدول هذه املفردات .ف�إذا كان هناك تعبري موجود حاليا
(مثل تعبري "امل�صلحة ال�ضمانية يف ثمن ال�رشاء" �أو "امتياز البائع") يلقى �صدى عند املحامني والبائعني
وامل�شرتين يف دولة ما ،ف�إن الدليل يفرت�ض �أن ذلك التعبري ميكن �أن ي�ستخدم يف القانون اجلديد ،ما دامت
احلقوق املو�ضوعية التي ي�شري �إليها امل�صطلح بعد ذلك هي تلك الواردة يف الدليل ولي�ست تلك الواردة
يف قانون �سابق.
 -83ورابعا ،يتحا�شى الدليل ،ب�صفة عامة ،وما عدا فيما يتعلق مببد�أ النهج الوظيفي ،ا�ستخدام "الأحكام
الظنية" �أو االفرتا�ضات القانونية ،ويعتمد فر�ضية �أن الدول ميكن �أن ت�شرتع التو�صيات دون �أن تلج�أ �إىل
تلك الأحكام �أو االفرتا�ضات .ومع ذلك فهذا الأ�سلوب م�ستخدم على نطاق وا�سع يف العديد من الدول.
ومن ثم يرتك الدليل لكل دولة على حدة اختيار طريقتها الت�رشيعية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .فهو مثال ال يتخذ
موقفا حول ما �إن كان ينبغي للدول �أن تعترب احلق ال�ضماين للمقر�ض الذي يوفر متويل االحتياز امتيازا
للبائع على الرغم من �أن من الوا�ضح �أن املقر�ض لي�س بائعا� ،أو حول ما �إن كان ينبغي للدول �أن ت�سمي
هذين احل ّقني �أي ت�سمية �أخرى .وال�شاغل الذي يعالج يف الدليل ،بدال من ذلك ،هو �شاغل مو�ضوعي:
فمهما كانت ت�سمية احلق ،ينبغي �أن يبلغ به نف�س النتائج الوظيفية جميع ممويل االحتياز.

 -4امل�سائل املتعلقة بالتثقيف عقب اال�شرتاع
 -84يورد الدليل ،يف ف�صله قبل الأخري� ،سل�سلة من التو�صيات املتعلقة بالأحكام االنتقالية (انظر
الف�صل احلادي ع�رش) .وي�شري مفهوم الأحكام االنتقالية �إىل م�س�ألة ماهية القواعد التي ينبغي تطبيقها
لتحديد الأحوال التي ينبغي �أن يكون فيها �أي حق �ضماين معينّ خا�ضعا للقانون ال�سابق والأحوال التي
ينبغي �أن يكون فيها خا�ضعا للقانون اجلديد .كما �أنه ال بد من و�ضع قواعد انتقالية قابلة للتطبيق توفّر
توجيهات دقيقة لرجال الأعمال واخلرباء املاليني واملحامني والق�ضاة واملحكَّمني ،لتفادي حدوث فو�ضى
قانونية كلما دخل قانون جديد حيز النفاذ� .أي �أن الق�صد من هذه القواعد االنتقالية هو �ضمان ا�ستفادة
الأطراف من القانون اجلديد لكن من دون تعطيل احلقوق املكت�سبة ،ومن ثم زيادة تقبل القانون اجلديد.
 -85وال يعتمد القبول العام لقانون املعامالت امل�ضمونة اجلديد على الأحكام االنتقالية اجليدة وحدها.
فهو يتطلب �أي�ضا �أن ينظر الأفراد ومنظّ مو امل�شاريع وحماموهم وامل�ست�شارون القانونيون الآخرون �إىل
القانون كو�سيلة كف�ؤة وفعالة لتنظيم معامالتهم االئتمانية .ويف نهاية املطاف ،يقت�ضي القبول �أن يقوم
جميع الأ�شخا�ص الذين يُطلب �إليهم و�ضع القانون اجلديد مو�ضع التنفيذ (مثل ممار�سي املهن القانونية
والق�ضاة واملحكمني والأكادمييني وم�أموري الإجراءات و�أمناء ال�سجالت) بتف�سريه وتطبيقه كما يجب .وال
تتحقق املثاقفة الالزمة للقبول ال�رسيع لأي قانون جديد مبح�ض ال�صدفة .فيجب على الدول امل�شرتعة
�أن تويل عناية مبا�رشة ،لدى تنفيذ قانون املعامالت امل�ضمونة اجلديد ،للم�سائل الأربع التالية.
 -86ف�أوال ،من املهم �أن يكون ا�شرتاع القانون اجلديد م�صحوبا ب�إ�صدار تعليق ت�رشيعي �شامل ن�سبيا
ي�رشح م�صادره و�أغرا�ضه .وقد يتم ذلك امل�سعى مثال ب�إدراج الأجزاء ذات ال�صلة من التعليقات الواردة
يف الدليل يف التعليقات الر�سمية التي ت�صدرها الدولة امل�شرتعة .والو�ضع املثايل هو �أن تُ�ستكمل هذه

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 30

التعليقات الر�سمية بكتابات نظرية تقدم �أمثلة و�إي�ضاحات �أخرى عن الكيفية التي ينبغي �إعمال القانون
بها يف املمار�سة العملية.
 -87وثانيا ،ومبا �أن القانون قد يتطلب بالفعل �إدخال تعديالت كبرية على املمار�سات املتبعة ،فقد يكون
من املفيد توفري �أ�شكال منوذجية و�سوابق ،لي�س فقط فيما يتعلق بالإ�شعارات الر�سمية �أو الوثائق الأخرى
التي يجب تقدميها ،بل �أي�ضا فيما يتعلق باالتفاقات ال�ضمانية يف حد ذاتها .و�سيط ِّور املحامون ،يف
غ�ضون فرتة ق�صرية ،ال�سوابق التعاقدية اخلا�صة بهم ،لكن توفري �سل�سلة من النماذج امل�رشوحة ميكن �أن
ي�ساعد على تو�ضيح املعامالت املحتملة يف �إطار القانون اجلديد.
 -88وثالثا ،ومبا �أن معظم املحامني الذين �سيقومون يف البداية ب�إ�سداء امل�شورة لزبائنهم ب�ش�أن القانون
اجلديد �سيكونون ممن تلقوا ثقافتهم يف ظل القانون ال�سابق ،ف�سيكون من املهم �أن تتوىل رابطات املحامني
والق�ضاة وغريهم من املهنيني وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الأكادميية التي توفّر امل�ساعدة يف جمال �إ�صالح
القانون رعاية حلقات درا�سية وندوات ت�رشح خمتلف �سمات القانون اجلديد و�سبل تكييف املمار�سات
وال�سوابق القائمة معه .وما مل تبذل جهود من�سقة يف جمال التثقيف ،لن يت�أتى ب�رسعة الكثري من فوائد
القانون اجلديد و�سيُحتمل وقوع �أخطاء يف تف�سريه.

 -89ورابعا ،ميكن توقّع ن�شوء منازعات ق�ضائية وذلك تقريباً بُعيد ا�شرتاع القانون اجلديد .ويف
الدول التي ال يتي�رس فيها االطالع على نتائج القرارات الق�ضائية (�سواء من خالل الن�رش العمومي �أو
اخل�صو�صي) ،ينبغي ا�ستحداث مرافق لإ�شاعة القرارات الق�ضائية والتعليقات عليها .و�إن النظام املوثوق
به لإبالغ ال�سوابق الق�ضائية ،والذي ميكّن املحامني والق�ضاة واملحكَّمني من و�ضع تف�سريات م ّت�سقة
للقانون اجلديد ،من �ش�أنه �أن يقطع �شوطاً بعيداً يف زيادة اليقني القانوين ،و�أن يقلِّ�ص ،بالتايل ،عدد
حاالت التقا�ضي يف امل�ستقبل.

واو -التو�صية 1
فعال وناجع ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة (يُ�شار
 -1من �أجل توفري �إطار �سيا�ساتي عري�ض لقانون ّ
�إىل "قانون املعامالت امل�ضمونة" فيما يلي ِبـ"القانون" �أو "هذا القانون") ،ينبغي �أن يهدف القانون �إىل
ما يلي:

(�أ)

ترويج االئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة �إتاحة االئتمان امل�ضمون؛

(ب) ال�سماح للمدينني با�ستخدام القيمة الكاملة الكامنة يف موجوداتهم لدعم االئتمان؛

(ج)

متكني الأطراف من احل�صول على احلقوق ال�ضمانية بطريقة ب�سيطة وناجعة؛

(د)

كفالة امل�ساواة يف معاملة خمتلف م�صادر االئتمان وخمتلف �أ�شكال املعامالت امل�ضمونة؛

(هـ) �إقرار �صحة احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف املوجودات بجميع �أنواعها؛
(و) تعزيز اليقني وال�شفافية ،بالن�ص على ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف �سجل عام للحقوق
ال�ضمانية؛
(ز) �إر�ساء قواعد للأولوية تكون وا�ضحة وميكن التنب�ؤ بها؛
الفعال حلقوق الدائن امل�ضمون؛
(ح) تي�سري الإنفاذ ّ

(ط)  ال�سماح للأطراف ب�أكرب قدر من املرونة يف التفاو�ض على �رشوط اتفاقهم ال�ضماين؛
(ي)  املوازنة بني م�صالح جميع الأ�شخا�ص املت�أثرين باملعاملة امل�ضمونة؛
(ك)  املواءمة بني قوانني املعامالت امل�ضمونة ،مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني فيما يت�صل
باملعامالت امل�ضمونة.

�أوال -نطاق االنطباق ،والنهوج الأ�سا�سية �إزاء
املعامالت امل�ضمونة ،واملوا�ضيع العامة امل�شرتكة
بني جميع ف�صول الدليل
�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
 -1تواجـه الدول التي ت�شرتع قوانني للمعامالت امل�ضمونة خيارين �أوليني و�أ�سا�سيني متعلقني
بال�سيا�سات .فيجـب عليهـا� ،أوالً� ،أن حتـدد النطـاق الـذي تـود �أن تعطيـه للقانون الـذي �سـيُ�شرتع .ويتنـاول
الباب �ألف 2-من هذا الف�صل ،الذي يحتوي على مناق�شة تف�صيلية لنطاق الدليل ،هذا اخليار ال�سيا�ساتي
لأنواع املوجودات التي ي�شملها الدليل ،والأ�شخا�ص الذين يجوز �أن يكونوا �أطرافا يف املعامالت التي
ي�شملها الدليل ،وااللتزامات التي يُق�صد �أن ت�ضمنها احلقوق ال�ضمانية ،والأنواع املختلفة من املعامالت
حتدد
التي ي�شملها الدليل ،واال�ستثناءات من الدليل ،و�آثار هذه اال�ستثناءات .وثانياً ،على الدول �أن
ّ
النهوج الأ�سا�سية التي �ست ّتبعها �إزاء املعامالت امل�ضمونة .ويقدم الباب �ألف 3-مناق�شة تف�صيلية ملا طُ ّور
يف املا�ضي وما قد يوجد يف خمتلف الدول حاليا من نهوج �أ�سا�سية جتاه املعامالت امل�ضمونة ،قبل �أن
يبني النهج العام املتبع يف الدليل .وي�ستعر�ض الباب �ألف 4-مو�ضوعني رئي�سيني ي�ستند �إليهما نهج الدليل
وت�شرتك فيهما جميع ف�صوله (مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ،وا�ست�صواب �أن ت�ستخدم �إىل �أق�صى حد ممكن
التكنولوجيا الإلكرتونية الع�رصية) .ويختتم الف�صل ،يف الباب باء ،ب�سل�سلة من التو�صيات ب�ش�أن نطاق
الدليل ،ونهجه الأ�سا�سي ،ومبد�أ ا�ستقاللية الطرفني وا�ستخدام التكنولوجيا الإلكرتونية الع�رصية.

 -2نطاق االنطباق
  -2ال يوجد تعريف مقبول عامليا لقانون املعامالت امل�ضمونة .ففي بع�ض الدول ،ي�شمل قانون املعامالت
امل�ضمونة احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة واملمتلكات غري املنقولة ،على ال�سواء؛ بينما يقت�رص
مفهومه ،يف دول �أخرى ،على احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يف بع�ض
الدول ،ي�شمل قانون املعامالت امل�ضمونة احلقوق ال�ضمانية التي تن�ش�أ باتفاق واحلقوق التي تن�ش�أ مبوجب
القانون �أو مبوجب �إجراءات ق�ضائية؛ ويف دول �أخرى ،يقت�رص مفهومه على احلقوق ال�ضمانية التي تن�ش�أ
ي�ضم قانون املعامالت امل�ضمونة احلقوق التي يكون الغر�ض
باتفاق .وعالوة على ذلك ،يف بع�ض الدول،
ّ
منها �ضمان �أداء �أي نوع من االلتزامات؛ �أما يف دول �أخرى فيقت�رص مفهومه على احلقوق التي ت�ضمن
�أداء االلتزامات النقدية وحدها .وف�ضال عن ذلك ،يف بع�ض الدول ،ي�شمل قانون املعامالت امل�ضمونة
جميع الأدوات القانونية التي ت�ؤدي وظيفة �ضمان �أداء االلتزام؛ �أما يف دول �أخرى ،فيقت�رص مفهومه على
الأدوات التي متكّن الدائنني من ت�أكيد حقهم يف ملكية املوجودات التي ميلكها مدينهم فعليا ،وبذلك ف�إنه
ال ي�شتمل ،مثال ،على �أدوات االحتفاظ بحق امللكية ،التي ال ميتلك فيها الدائن املوجودات .ولالختيار
الذي تقوم به الدول ب�ش�أن نطاق قانون املعامالت امل�ضمونة �أثر كبري يف كفاءة نظام االئتمانات امل�ضمونة
العام وفعاليته.
31
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 -3والغر�ض الأ�سا�سي الذي يتوخاه الدليل هو م�ساعدة الدول على و�ضع قوانني ع�رصية للمعامالت
امل�ضمونة بهدف تعزيز توافر االئتمانات امل�ضمونة (انظر التو�صية  ،1الفقرة الفرعية (�أ)) .ويتبنى
املقدمة ،الر�أي الذي مفاده �أنه كلما كان نطاق نظام املعامالت امل�ضمونة
الدليل ،للأ�سباب الواردة يف
ّ
معينة من املعامالت
لدولة ما �أو�سع ،كلما زادت كفاءة ذلك النظام وفعاليته .وال ينبغي ا�ستثناء �أنواع ّ
من ذلك النطاق �إال عندما توجد �شواغل طاغية (انظر الفقرات � 44-32أدناه) .وبعبارة �أخرى ،ينبغي،
من �أجل حتقيق مزايا زيادة توافر االئتمانات امل�ضمونة حتقيقا كامال� ،أن يكون قانون املعامالت
امل�ضمونة �شامال ب�أكرب قدر ممكن .وعليه ،يتوخى الدليل نظاماً وحيداً �شام ً
ال للمعامالت امل�ضمونة
يحيط ب�أو�سع طائفة ممكنة من املوجودات والأطراف وااللتزامات واملعامالت (انظر بيان الغر�ض
الوارد قبل التو�صية .)2

(�أ)  املوجودات والأطراف وااللتزامات واملعامالت والعائدات
 -4كما ذُكر من قبل (انظر الفقرة � 1أعاله) ،توجد خم�س �سمات حتدد نطاق نظام املعامالت
امل�ضمونة وهي�( :أ) �أنواع املوجودات التي يُق�صد �أن ي�شملها النظام؛ (ب) الأطراف (�سواء الدائنون �أم
املدينون) التي يُق�صد �أن ي�شملها النظام؛ (ج) �أنواع االلتزامات التي ميكن �أن ي�ضمنها حق �ضماين يحكمه
النظام؛ (د) �أنواع املعامالت القانونية التي �ستنظمها القواعد القانونية التي ي�ضعها النظام؛ (هـ) امتداد
احلق ال�ضماين يف املوجودات لي�شمل �أي عائدات مت�أتية من املوجودات .ويُنظر يف هذه ال�سمات اخلم�س
�أدناه تباعا.

'  '1املوجودات
 -5لقد د�أب العديد من الدول على اعتبار احلقوق ال�ضمانية ب�أنها خروج عن املبد�أ العام للم�ساواة بني
عدد بطريقة تقييدية� .أما النظم
الدائنني .ومن هنا ،ف�إن �أنواع املوجودات التي ميكن رهنها بحق �ضماين تُ َّ
الع�رصية للمعامالت امل�ضمونة ،فعاد ًة ما تتخذ املوقف املعاك�س :ينبغي �أن تكون جميع �أنواع املوجودات
وين�صب الرتكيز الرئي�سي
قابلة لأن تكون حم ّل حق �ضماين ،با�ستثناء املوجودات امل�ستبعدة �رصاحة.
ّ
للدليل على املوجودات التجارية الأ�سا�سية ،مثل املخزون واملعدات ،وامل�ستحقات التجارية .بيد �أن �أنواع
يقدمها املانح ك�ضمان لالئتمان ت�شمل �أ�شياء عديدة لي�ست موجودات جتارية
املوجودات التي ميكن �أن ّ
�أ�سا�سية ،مثل املطالبات التعاقدية غري النقدية ،وال�صكوك القابلة للتداول ،وحقوق تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�رصيف .ولكي يت�س ّنى للمانحني ا�ستخدام جميع موجوداتهم� ،أيا كانت طبيعتها،
طبق نظام املعامالت امل�ضمونة على احلقوق ال�ضمانية يف
للح�صول على االئتمان ،يو�صي الدليل ب�أن يُ ّ
جميع �أنواع املمتلكات املنقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،ويف املوجودات احلالية والآجلة (انظر التو�صية
 ،2الفقرة الفرعية (�أ)) ،با�ستثناء املوجودات امل�ستبعدة �رصاحة (انظر التو�صيات .)7-4
 -6ومن املهم �أن يحدد بدقة ما ي�ستتبعه هذا النهج .فهو يعني� ،أوال� ،أن الدليل يتناول جميع �أنواع
املمتلكات املنقولة .وي�شمل املوجودات امللمو�سة ،مثل املخزون واملعدات والب�ضائع الأخرى .كما �أنه ي�شمل
�أي حقوق �أقل من امللكية الكاملة ميكن �أن يكون املدين حا�صال عليها يف هذه املوجودات ،مثل حق
مبوجود (مثال ،حقه
االنتفاع بها �أو احلقوق التعاقدية التي ميكن �أن يكون املدين متمتعا بها فيما يتعلق
ٍ
مرخ�ص له) .ويتناول الدليل �أي�ضا موجودات �أخرى غري ملمو�سة ،مثل امل�ستحقات التعاقدية
كم�ست�أجر �أو ّ
وغري التعاقدية ،واملطالبات التعاقدية غري النقدية ،واحلقوق النا�شئة مبقت�ضى �صك قابل للتداول �أو
م�ستند قابل للتداول ،وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،وحقوق امللكية الفكرية.
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 -7وي ّتبع الدليل �أي�ضا نهجاً وا�سعا فيما يتعلق بامل�ستحقات )1(.ويُق�صد منه �أن ي�شمل كال من ما
يلي�( :أ) امل�ستحقات التعاقدية وغري التعاقدية ،با�ستثناء �أن التو�صية ( 23ب�ش�أن نفاذ الإحالة الإجمالية
للم�ستحقات و�إحالة امل�ستحقات الآجلة �أو �أجزاء من امل�صالح غري املجز�أة يف امل�ستحقات) والتو�صية 114
(ب�ش�أن �إقرارات املحيل) ال تنطبقان على امل�ستحقات غري التعاقدية)؛ (ب) االلتزامات التعاقدية غري
النقدية .غري �أن حقوق املدينني بااللتزامات التعاقدية غري النقدية تخ�ضع لقانون غري القانون املو�صى
به يف الدليل.
وا�سع �إزاء ما ميكن رهنه بحق �ضماين من �أنواع املوجودات.
نهج
ٍ
 -8كما �أن الدليل ي�سري �أي�ضاً على ٍ
فهو ي�ؤكّد �رضورة متكني املانح من �إن�شاء حقوق �ضمانية ال يف موجوداته احلالية فح�سب بل �أي�ضا يف
موجوداته الآجلة (�أي املوجودات التي ن�ش�أت �أو اكت�سبها املانح بعد الدخول يف االتفاق ال�ضماين)،
دون �إلزام املانح �أو الدائن امل�ضمون بالتوقيع على �أي وثائق �إ�ضافية �أو اتخاذ �أي �إجراءات �إ�ضافية يف
وقت اكت�ساب تلك املوجودات �أو �إن�شائها .وهذا النهج يت�سق ،مثال ،مع اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
امل�ستحقات ،التي تن�ص على �إن�شاء حقوق �ضمانية يف امل�ستحقات الآجلة دون ا�شرتاط اتخاذ �أي خطوات
�إ�ضافية .و�إىل جانب ذلك ،يو�صي الدليل ب�أن ي�سمح نظام املعامالت امل�ضمونة ب�إن�شاء حق �ضماين يف
جمموعة متغرية من املوجودات ت�شتمل على ما يلي�( :أ) موجودات حالية و�آجلة من نف�س النوع؛ (ب)
موجودات من �أنواع خمتلفة.
 -9والغر�ض من �صوغ نظام املعامالت امل�ضمونة لي�شمل �أو�سع نطاق ممكن هو غر�ض مزدوج .ف�أوال،
ي�سمح النظام للمدينني با�ستخدام جميع موجوداتهم ا�ستخداما كامالً ،واال�ستفادة كذلك من قيمتها
الكاملة ك�ضمان لالئتمان ،مما يزيد من مقدار االئتمانات املتاحة لهم ويقلّ�ص تكاليف ذلك االئتمان.
وثانيا ،ي�ؤدي �إدراج جميع �أنواع املوجودات �ضمن النظام وال�سماح للمانحني بو�صف املوجودات املرهونة
بعبارات عامة �إىل متكني الأطراف من تفادي �إجراء حتريات مكلفة يف وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين� ،أو
حدوث منازعات مكلفة بعدئذ حول ما �إن كان النظام ي�شمل �أو ال ي�شمل �أي نوع حمدد من املوجودات
(انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات .)70-49

'  '2الأطراف
عدد تعداداً تقييدياً،
 -10على غرار املوجودات التي ميكن �أن تكون مو�ضوعا حلق �ضماين ،والتي كانت تُ َّ
يحد يف املا�ضي من فئات الأ�شخا�ص الذين يحق لهم �إما �أن مينحوا حقا �ضمانيا
كان العديد من الدول ّ
�سن حظر عام على منح احلق
�أو �أن يُ�صبحوا دائنني م�ضمونني .وكثريا ما كان يجري ذلك عن طريق ّ
معينة من
ال�ضماين غري احليازي ،ثم الن�ص ب�رصاحة على ما يلي�( :أ) �أنه يجوز ،رغم ذلك ،لفئات ّ
املانحني (مثل املزارعني �أو �أ�صحاب املحالت التجارية �أو ال�ص ّناع) منح نوع معينّ من احلقوق ال�ضمانية
معينة من الدائنني (مثل امل�صارف �أو �رشكات االدخار والإقرا�ض
غري احليازية؛ �أو (ب) �أنه يجوز لفئات ّ
�أو التعاونيات االئتمانية الزراعية) �أخذ هذا احلق ال�ضماين .وال تفر�ض النظم الع�رصية للمعامالت
امل�ضمونة قيودا من هذا القبيل .فهي عادة تعترب �أن مزايا نظام املعامالت امل�ضمونة ينبغي ،من حيث
املبد�أ� ،أن تكون متاحة لأي �شخ�ص ،طبيعيا كان �أم اعتباريا .وهذا يعني �أنه ال توجد عموما �أي قيود
على ال�شخ�ص الذي ميكن �أن يكون مانحا �أو دائنا م�ضمونا .وهذا هو املوقف الذي يتخذه الدليل (انظر
التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (ب)).
( )1بخالف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات التي ال تنطبق �إال على امل�ستحقات التعاقدية ،ف�إن الدليل ينطبق على
املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري" ،امل�ستحق" واحلا�شية .)30
امل�ستحقات غري التعاقدية �أي�ضا (انظر
ّ
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 -11وي�رسي الدليل �أي�ضا ،ما مل ين�ص على خالف ذلك ،على امل�ستهلكني واملعامالت اال�ستهالكية؛ فال
يوجد �سبب حلرمان امل�ستهلكني من منافع النظام الذي يتوخاه الدليل .غري �أن الدليل ي�سلّم ب�أن الدول
كثريا ما ت�شرتع قوانني �شاملة حلماية امل�ستهلكني .ومن ثم ،ففي حال ت�ضارب �أي قاعدة يف النظام
املتوخى يف الدليل مع قانون حماية امل�ستهلكني ،يعلو ذلك القانون على الدليل .ولع ّل الدول التي لي�ست
لديها قوانني حلماية امل�ستهلكني تود �أن تنظر يف ما �إن كان من �ش�أن َ�سن قانون ي�ستند �إىل تو�صيات الدليل
ثم ا�ستحداث ت�رشيعات حلماية امل�ستهلكني (انظر التو�صية ،2
�أن مي�س حقوق امل�ستهلكني و�أن يتطلب من َّ
الفقرة الفرعية (ب)) .وعالوة على ذلك ،فمن حيث �إن القانون امل�رصيف يف الدولة قد يحد من حقوق
معينة من املوجودات ،ف�إن ذلك
معينة من احلقوق ال�ضمانية يف �أنواع ّ
امل�رصف يف احل�صول على �أنواع ّ
رجح �أن تن�ش�أ عمليا.
القانون يعلو على الدليل �أي�ضا ،رغم �أن هذه امل�س�ألة ال يُ َّ

'  '3االلتزامات
 -12كثريا ما يحد قانون املعامالت امل�ضمونة يف العديد من الدول من �أنواع االلتزامات التي ميكن
�ضمانها بحق �ضماين .فمثال ال تُ�ضمن ،يف العديد من الدول� ،سوى االلتزامات احلالية واملحددة� .إال �أنه
بالنظر �إىل املجموعة الوا�سعة من االلتزامات التي د�أبت املن�ش�آت على �أخذها على عاتقها ف�إن معظم
نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية يتخذ نظرة وا�سعة �إزاء االلتزامات التي ميكن �ضمانها بحق �ضماين.
ويعتمد الدليل هذا النهج .فهو يو�صي بجواز �ضمان طائفة عري�ضة من االلتزامات ،النقدية وغري النقدية
(انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (ج)) .فااللتزامات النقدية ميكن �أن ت�شمل ،مثال ،القرو�ض التي ت�سدد
عند الطلب ،والقرو�ض املحددة الأجل ،والت�سهيالت االئتمانية ،والتزامات �سداد ر�صيد ثمن ال�رشاء.
معينة ،مثال)� ،أو
وميكن �أن ت�شمل االلتزامات غري النقدية التزامات ب�أداء مهمة حمددة (ك�صنع �آلة ّ
التزامات باالمتناع عن القيام ب�شيء ما (من �أجل تفادي �رشوط املناف�سة ،مثال) .وميكن �ضمان االلتزامات
احلالية �أو االلتزامات الآجلة ،ما دامت حمددة �أو قابلة لأن تكون حمددة.

'  '4املعامالت
  -13العن�رص النهائي الذي يحدد نطاق نظام املعامالت امل�ضمونة هو جمموعة املعامالت التي ي�شملها.
وكما ذُكر �آنفا ف�إنه ال يجوز يف بع�ض الدول �إن�شاء حق �ضماين غري احتيازي .ففي هذه الدول ،يجب
على املانح �أن يتخلى ،للدائن �أو ل�شخ�ص يت�رصف نيابة عن الدائن ،عن املوجودات املراد رهنها .وف�ضال
عن ذلك ،ففي بع�ض الدول ال يدخل يف نطاق نظام املعامالت امل�ضمونة �سوى املعامالت امل�سماة �رصاحة
معامالت م�ضمونة والتي ت�سمح للدائن باملطالبة باحلق ال�ضماين يف املوجودات التي ميلكها املانح فعليا.
ومن �أجل كفالة تناول جميع الأدوات التي ت�ؤدي وظائف �ضمانية ،ال تفر�ض النظم الع�رصية للمعامالت
امل�ضمونة �أيا من هذين القيدين ،ويعتمد الدليل �أي�ضا هذا النهج .ف�أوال ،يو�صي الدليل بال�سماح باحلقوق
ال�ضمانية احليازية وغري احليازية ،على ال�سواء ،يف املوجودات املنقولة وب�شمولها .وثانيا ،يو�صي الدليل
ب�أن تخ�ضع للنظام جمموعة وا�سعة من املعامالت التي ت�ؤدي وظائف �ضمانية (انظر التو�صية  ،2الفقرة
الفرعية (د)).
 -14وهذه النقطة الثانية هامة ،بوجه خا�ص ،بالنظر �إىل العدد الكبري من حقوق امللكية التي ت�ؤدي
�سمى حقوقا �ضمانية .ومن حقوق امللكية هذه ،مثال ،نقل حق ملكية
�أغرا�ضا �ضمانية ،و�إن كانت ال تُ َّ
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املوجودات امللمو�سة لأغرا�ض �ضمانية ،و�إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض �ضمانية ،والأ�شكال املختلفة
لالحتفاظ بحق امللكية (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (د)) .وي�رشح الباب التايل من هذا الف�صل
بالتف�صيل الأ�سا�س املنطقي لت�ضمني الدليل جميع هذه الأدوات املختلفة ،ب�رصف النظر عن ت�سميتها
احلالية يف القانون الوطني (انظر التو�صية .)8
 -15ومبا �أن الغر�ض الأ�سا�سي من الدليل هو تعزيز �إمكانية احل�صول على االئتمانات امل�ضمونة ،ف�إن
تو�صياته تتناول �أ�سا�سا احلقوق ال�ضمانية التي تن�ش�أ باتفاق .وهو ال يتناول ب�صفة مبا�رشة امل�سائل املتعلقة
بالرهون التي تن�ش�أ مبقت�ضى ت�رشيع �أو �إجراء ق�ضائي .ومع ذلك ،ومبا �أن هذه الرهون تُعطَ ى �أحيانا
يت�ضمن الدليل �أي�ضا تو�صيات
�أولوية على احلقوق ال�ضمانية ،ف�إن الدليل ال ي�ستطيع جتاهلها .فلذا،
ّ
تتناول تفاعل احلقوق ال�ضمانية التعاقدية مع تلك الرهون (انظر التو�صيات .)86-83

'  '5العائدات
  -16اال�ستعرا�ض الوارد �أعاله للعنا�رص الأ�سا�سية لنظام املعامالت امل�ضمونة يو�ضح حدوث تطور
جوهري يف الطريقة التي يُنظر بها �إىل احلقوق ال�ضمانية .فقد كانت الدول يف املا�ضي ترى �أن احلق
معينة ،مملوكة ملدين معينّ  ،لفائدة
ال�ضماين ينتج عن اتفاق يهدف حتديدا �إىل �إن�شاء حق يف موجودات ّ
دائن معينّ  ،ل�ضمان التزام معينّ (و�أن �أيا من هذه العنا�رص اخلا�صة باملعاملة لن يتغري �أثناء �رسيان االتفاق
ال�ضماين)� .أما يف النظم الع�رصية للمعامالت امل�ضمونة فال توجد هذه الدرجة من التحديد .فكثريا ما
قد يتغيرّ الدائن عند �إحالة القرو�ض ،بالكامل �أو جزئيا ،من مقر�ض �إىل �آخر ،وقد يتغري االلتزام لدى
�سداد التزام ون�شوء التزام جديد ،وقد تتغري املوجودات املرهونة (مثال ،لدى بيع املخزون واال�ستعا�ضة
عنه ب�آخر وعند دفع م�ستحقات و�إيجاد م�ستحقات جديدة).
 -17وتوجد ،عالوة على ذلك ،خا�صية �أخرى للنظم الع�رصية ت�شكّل عن�رصا رئي�سيا من عنا�رص نطاق
هذه النظم .فهذه النظم ت�سمح عادة ب�أن ميتد احلق ال�ضماين لي�شمل �أي عائدات مت�أتية من موجودات
مرهونة .وهذا املبد�أ املتمثل يف امتداد احلق ال�ضماين �إىل العائدات هو مبد�أ يعترب �رضوريا عموما
حلماية حقوق الدائن امل�ضمون كلما باع املانح موجودات مرهونة �أو � ّأجرها .وتوجد ،ف�ضال عن ذلك،
�أ�شكال عديدة من العائدات عالوة على العائدات التي تن�ش�أ من بيع املوجودات املرهونة �أو ت�أجريها.
 -18وللإدراك الكامل لنطاق فكرة العائدات ،يلزم النظر يف كل ال�سبل املختلفة التي ميكن �أن يطر أ�
حتول قانوين ومادي مبرور الزمن .فمثال� ،إذا كان �أحد املوجودات امللمو�سة
بها على املوجودات امللمو�سة ُّ
حيوانا� ،أمكن حدوث عدة تغريات له .فاحليوانات الإناث تُنجب ،وقد يُنتج بع�ضها منتجات مثل اللنب �أو
ال�صوف .كما �أن حيوانات �أخرى ممتازة قد تنتج �سائال منويا يُباع �أو بوي�ضات للبيع .ويُنتج النحل الع�سل،
ويُنتج دود القز احلرير .ويف كل هذه الأحوال ،ميكن �أن تولّد املوجودات املرهونة الأ�صلية موجودات
�أخرى للمانح حتى من غري الت�رصف يف املوجودات املرهونة .ويف العديد من النظم القانونية ،ي�شار �إىل
هذا النوع من املوجودات با�سم "الثمار الطبيعية".
تدر
 -19واملوجودات امللمو�سة قد تنتج �أي�ضا موجودات غري ملمو�سة .فمثال ،ميكن �أن ت� ّؤجر و�أن ّ
مدفوعات �إيجار من امل�ست�أجر .وف�ضال عن ذلك ،ميكن �أن تنتج املوجودات غري امللمو�سة موجودات
�أخرى غري ملمو�سة (مثال ،قد تتولد الفائدة من الإيجار) .كما �أن ك ًّ
ال من الإيجار والفائدة يُعرف يف
غالب الأحيان با�سم "الثمار املدنية" �أو "الإيرادات" .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن موجودا ملمو�سا قد يكون
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من النوع الذي ميكن ت�صنيعه �أو حتويله بخالف ذلك �إىل موجود من نوع �آخر .فاخل�شب ميكن �أن ي�صبح
كر�سيا ،واحلديد ال�صلب ميكن �أن ي�صبح جزءا من �سيارة .وهنا ال يجري الت�رصف يف املوجودات املرهونة
موجود �آخر �أثمن .وكثريا ما ت�سمى املوجودات الناجمة عن
حتولها �إىل
الأ�صلية،
ٍ
ّ
ولكن عملية الت�صنيع ّ
التحول "منتجات الت�صنيع".
هذا
ّ
 -20وبعبارة �أخرى ،ف�إن هذه املوجودات املنقولة اجلديدة املختلفة تو�صف ،بلغة قانون امللكية ،ب�أنها
ثمار طبيعية ومدنية� ،أو �إيرادات� ،أو منتجات ت�صنيع .غري �أنه ،ولأغرا�ض قانون املعامالت امل�ضمونة،
املعينة غري ذات �أهمية .فاملهم هو القرار ال�سيا�ساتي الذي تتخذه الدول ب�ش�أن
كثريا ما تكون الت�سمية ّ
�أثر احلق ال�ضماين يف هذه الثمار الطبيعية واملدنية والإيرادات ومنتجات الت�صنيع� .أي �أنه يجب ،يف كل
حالة من هذه احلاالت� ،أن تقرر الدول ما �إن كان احلق ال�ضماين الذي ي�ؤخذ يف احليوان �أو يف ال�صلب
�أو يف حق تلقي املدفوعات �أو يف املوجود امل� ّؤجر ،يجوز �أن ميتد لي�شمل �أياً من املوجودات التي "تنتجها"
تلك املوجودات املرهونة الأ�صلية.
رخ�ص
معدة لكي تباع �أو ت� ّؤجر �أو يُ ّ
 -21ومن ال�سمات الأخرى للموجودات املنقولة �أنها كثريا ما تكون ّ
يرخ�ص
با�ستعمالها (�أحيانا �أكرث من مرة واحدة) .وعندما تباع املوجودات املرهونة الأ�صلية �أو ت� ّؤجر �أو ّ
با�ستعمالها خالل الفرتة التي يكون فيها االلتزام الذي ت�ضمنه قائما ،يتلقى املدين يف العادة ،نظري تلك
املوجودات ،نقودا �أو موجودات ملمو�سة (كاملعدات �أو ال�صكوك القابلة للتداول ،مثال) �أو موجودات غري
ملمو�سة (كامل�ستحقات ،مثال) .ويجب على الدول ،حيث �إن هذا هو احلال� ،أن تقرر ما �إن كان احلق
ال�ضماين الذي ي�ؤخذ يف املوجودات املرهونة الأ�صلية ينبغي �أن ميتد �إىل املوجودات اجلديدة التي يتم
تلقيها عو�ضا عن تلك املوجودات املرهونة الأ�صلية عند بيعها �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستعمالها.
فمثال ،يتعينّ على الدول ،بالتايل� ،أن تقرر ما �إن كان احلق ال�ضماين يف قطعة معدات مثل �آلة الطباعة
ميتد �إىل النقود التي يتقا�ضاها املانح عندما يبيع �آلة الطباعة� ،أو �إىل �أي �آلة طباعة �أخرى يتم تلقيها
مقابل الآلة التي بيعت .وبلغة قانون امللكية ،تعترب تلك النقود �أو غريها من املوجودات امللمو�سة �أو غري
امللمو�سة التي يتم تلقيها يف املقابل عند البيع �أو غريه من �أ�ساليب نقل امللكية "عائدات ت�رصف" .وهنا
�أي�ضا ،ولأغرا�ض قانون املعامالت امل�ضمونة ،ف�إن م�س�ألة كون املوجودات ،التي يتم احل�صول عليها
عند الت�رصف يف املوجودات الأ�صلية املرهونة ،موجوداً �آخر �أو نقدا �أو �أحد امل�ستحقات �أو �صكا قابال
للتداول ،كثريا ما تكون �أقل �أهمية .فما يهم هو �إن كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية
جتوز املطالبة به يف (�أي يجوز �أن "ميتد لي�شمل") هذه املوجودات اجلديدة.
 -22ويف بع�ض احلاالت ،قد تولّد العائدات الأولية للموجودات املرهونة الأ�صلية (�سواء �أكانت يف
�شكل ثمار طبيعية ومدنية �أو �إيرادات �أو منتجات ت�صنيع �أو عائدات ت�رصف) هي نف�سها عائدات �أخرى
عندما يت�رصف املانح يف العائدات الأ�صلية نظري ممتلكات �أخرى .وي�شار �أحيانا �إىل هذه العائدات با�سم
"عائدات العائدات" .و�إذا كان هناك حق �ضماين يف عائدات املوجودات املرهونة الأ�صلية فينبغي،
منطقيا� ،أن ميتد هذا احلق �إىل عائدات العائدات ،ما دام حتديدها كعائدات ممكناً� .أي �أنه �إذا كان
الدائن امل�ضمون �سيفقد حقه يف العائدات حاملا تتخذ هذه العائدات �شكال �آخر ،ف�إنه �سيكون عر�ضة
لنف�س املخاطر االئتمانية التي كانت �ستطاله �إذا مل يكن هناك حق �ضماين يف العائدات.
مييز بو�ضوح بينها
 -23ويف بع�ض النظم القانونية ،ف�إن الثمار املدنية والطبيعية �أو الإيرادات كثريا ما ّ
تذرع
وبني العائدات املت�أتية من الت�رصف يف املمتلكات املرهونة ،وتُخ�ضع لقواعد خمتلفة .وغالباً ما يُ ّ
لتربير هذا النهج ب�صعوبة حتديد عائدات الت�رصف و�رضورة حماية حقوق الأطراف الثالثة يف العائدات.
�أي �أنه يف هذه النظم يعترب �أن الثمار ي�شملها تلقائيا احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية
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التي تنتج الثمار .ويف املقابل ،تُعترب عائدات الت�رصف ممتلكات ا�ستبدالية ال ي�شملها احلق ال�ضماين
متيز متييزاً �شديداً بني الثمار وعائدات
يف املوجودات املرهونة الأ�صلية .وهناك نظم قانونية �أخرى ال ّ
تذرع بها
الت�رصف يف املوجودات املرهونة .ويخ�ضع النوعان لنف�س القواعد .ومن بني الأ�سباب التي يُ ّ
عادة لتربير هذا النهج �صعوبة التمييز بني الثمار املدنية والطبيعية �أو الإيرادات وعائدات الت�رصف،
ف�ضال عن كون الثمار والعائدات ،على ال�سواء ،تنبع من املوجودات املرهونة �أو حتل حملها �أو قد ت�ؤثّر
يف قيمتها.
حدثت نظم املعامالت امل�ضمونة فيها � ّأن كل التحوالت املختلفة
  -24اليوم ،تعترب غالبية الدول التي ّ
امل�شار �إليها يف هذا الباب ت�شكّل عائدات للموجودات املرهونة الأ�صلية .وبالنظر �إىل هذا االجتاه
يج�سد التوقعات النمطية لأطراف االتفاق
الت�رشيعي ،ول ّأن ا�شتمال احلق ال�ضماين على هذه املوجودات ّ
التحوالت الآنفة الذكر ت�شكّل عائدات نا�شئة من املوجودات
ال�ضماين ،يتخذ الدليل موقفا م�ؤداه �أن كل
ّ
املرهونة الأ�صلية .وعليه ،ومبوجب الدليل ،ف�إن احلق ال�ضماين ميتد لي�شمل عائدات املوجود املرهون
التي تتخذ �أيا من تلك الأ�شكال (انظر التو�صية .)2

(ب)  النقل التام للم�ستحقات
'� '1إدراج النقل التام للم�ستحقات
عاما ،ال ي�رسي الدليل على الأدوات التي ال ت�ؤدي وظائف �ضمانية .واال�ستثناء
 -25كمبد�أ يكاد يكون ّ
الوحيد من هذا املبد�أ ين�ش�أ فيما يتعلق بالنقل التام مللكية امل�ستحقات (�أي عمليات النقل التي ال
يق�صد منها �ضمان التزام) .ويوجد هذا اال�ستثناء يف معظم النظم الع�رصية للمعامالت امل�ضمونة.
و� ّإن ما ي�سوغ ا�ستخدامه هو تطابق الآليات العملية التي ت�ستخدم عند حت�صيل م�ستحق كان حمل نقل
ربر اال�ستثناء �أي�ضا ب�أنه يتعذر يف كثري من الأحيان �أن
تام وعند �إنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ستحق .ويُ َّ
يحدد يف بداية املعاملة ما �إن كانت الإحالة قد متت على �سبيل ال�ضمان �أم كانت نقال تاما .ولذلك،
يو�صي الدليل ب�أن تخ�ضع جميع �إحاالت امل�ستحقات (ي�ستخدم الدليل م�صطلح "�إحالة" فيما يت�صل
بامل�ستحقات فقط)� ،سواء �أكانت �أم مل تكن على �سبيل ال�ضمان ،لنف�س القواعد املتعلقة بالإن�شاء والنفاذ
جتاه الأطراف الثالثة والأولوية وكذلك ،يف نطاق حمدود ،الإنفاذ (انظر الفقرة � 30أدناه والتو�صيتني
 3و.)167
 -26بيد �أن اجلدير بالذكر ،يف حتديد نطاق التو�صية � ،3أن معنى م�صطلح "امل�ستحقات" ،كما هو
م�ستخدم يف الدليل ،ي�ستبعد احلق يف تقا�ضي ال�سداد مبقت�ضى �صك قابل للتداول ،وحق تلقي عائدات
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،وحق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف (انظر املقدمة ،الباب باء،
امل�صطلحات والتف�سري) .ونتيجة لذلك ،ال ينطبق الدليل على نقل ملكية هذه املوجودات نقال تاما .بيد
�أنه ي�رسي على نقل هذه الأنواع من املوجودات �إذا مت لأغرا�ض �ضمانية.
 -27وال�سبب يف ا�ستبعاد النقل التام مللكية ال�صكوك القابلة للتداول وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف هو �أن هذه املعامالت تثري
م�سائل خمتلفة وتتطلب قواعد خا�صة .فمثال ،يف حالة امل�ستحقات العادية ،ومبوجب الدليل تتناف�س
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احلقوق يف �إطار النقل ال�ضماين واحلقوق يف �إطار النقل التام على الأولوية ا�ستنادا �إىل ترتيب ت�سجيل
�إ�شعار باحلق ال�ضماين �أو بالنقل التام .بيد �أن القاعدة التي حتكم الأولوية �ستختلف فيما يتعلق بال�صكوك
القابلة للتداول وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�رصيف .ففي حالة ال�صك القابل للتداول ،ميكن دائما للدائن امل�ضمون �أن يح�صل على حق
�أعلى مرتبة باحتياز ال�صك (انظر التو�صية  .)101وباملثل ،فيما يتعلق بحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ميكن دائما للدائن امل�ضمون
�أن يح�صل على حق �أعلى مرتبة بوا�سطة ال�سيطرة (انظر التو�صيتني  103و.)107
 -28وميكن ب�سهولة جعل مبادئ قانون املعامالت امل�ضمونة تنطبق على النقل التام لل�سندات الإذنية،
ورمبا ال�سفاجت (الكمبياالت) غري ال�شيكات ،على نحو �شبيه بالطريقة التي يتناول بها الدليل النقل
التام للم�ستحقات� .إال �أن املبادئ لن تنطبق متاما على النقل التام لل�شيكات .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن
هذا املو�ضوع الأخري يتناوله مبا فيه الكفاية قانون ال�صكوك القابلة للتداول وقانون التح�صيالت
امل�رصفية.
 -29ورمبا تود الدولة امل�شرتعة التي ترغب يف تو�سيع نطاق قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ضمونة
لكي ينطبق على النقل التام لل�صكوك القابلة للتداول التي هي �إما �سندات �إذنية �أو �سفاجت (كمبياالت)
(وترغب �أي�ضا يف تو�سيع تعريفها للحق ال�ضماين لكي ي�شمل حق املحال �إليه يف معاملة من هذا القبيل)
�أن تفكّر يف الن�ص على �أن النقل التام لهذا ال�صك القابل للتداول يكون نافذا تلقائيا جتاه الأطراف
الثالثة حاملا يتم النقل .ومن �ش�أن هذه القاعدة �أن جتتنب عرقلة املمار�سات املالية الراهنة .وفيما يتعلق
املبينة يف الدليل .و�سينطبق ،على الأخ�ص،
ب�أولوية هذا احلق� ،ستنطبق املبادئ العامة ب�ش�أن الأولوية ّ
املبد�أ العام الوارد يف التو�صيتني  101و .102وكما هو احلال فيما يتعلق بالنقل التام للم�ستحقات ،ينبغي
�أن يكون بو�سع من يُنقل �إليه هذا ال�صك القابل للتداول �أن ينفذ ال�صك دون احل�صول جمدداً على ر�ضا
املحيل ،رهنا بحقوق امللتزمني مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول املبينة يف الف�صل الثامن املتعلق ب�إنفاذ
احلق ال�ضماين.

'� '2أثر الإدراج
  -30الهدف الأ�سا�سي من التو�صية بتطبيق القانون على النقل التام مللكية امل�ستحقات ،رغم �أن هذا
ت�صور م�سائل الإن�شاء
النقل ال ي�ضمن �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،يف املقام الأول هو
ّ
والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية� .أما ب�ش�أن التح�صيل �أو �إنفاذ النقل التام للم�ستحقات على نحو
�آخر ،ف�إن تو�صيات الدليل ال تنطبق عموماً� ،إال لإي�ضاح �أن للمحيل احلق يف حت�صيل امل�ستحقات و�أن
التح�صيل يجب �أن يتم بطريقة معقولة جتارياً (انظر التو�صية .)167
 -31وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تغطية الدليل للنقل التام للم�ستحقات ال ينتفي معها ب�أي حال من الأحوال
التمييز بني النقل التام للم�ستحقات ونقل امل�ستحقات ك�ضمان اللتزام .غري �أن الدليل ال يلتفت �إىل �أي
متييز �شكلي �أو م�صطلحي فيما بني املعامالت التي ت�ضمن �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخر� .أي
�أنه ،يف حني �أن تو�صيات الدليل تتناول النقل التام وت�ستخدم م�صطلحات موحدة (انظر مثال م�صطلح
"احلق ال�ضماين" ،الذي ي�شمل النقل التام للم�ستحقات ،وم�صطلح "الدائن امل�ضمون" ،الذي ي�شمل من
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تنقل �إليه امل�ستحقات نقال تاما ،وم�صطلح "املانح" ،الذي ي�شمل من ينقل امل�ستحقات نقال تاما) ،ف�إن
يحول عمليات النقل التام �إىل حقوق �ضمانية .فمن �ش�أن هذه النتيجة (التي يُ�شار �إليها �أحيانا
الدليل ال ّ
بعبارة "�إعادة التو�صيف") �أن تكون غري م�ست�صوبة ،بل قد ت�رض مبمار�سات هامة مثل حتويل امل�ستحقات
�إىل �أوراق مالية (الت�سنيد).

(ج)  الطائرات واملعدات الدارجة على ال�سكك احلديدية والأج�سام الف�ضائية وال�سفن
  -32ال ي�شمل الدليل موجودات مثل الطائرات واملعدات الدارجة على ال�سكك احلديدية والأج�سام
الف�ضائية وال�سفن والفئات الأخرى من املعدات املنقولة ،طاملا �أن هذه املوجودات م�شمولة بالقوانني
ت�سن ت�رشيعا ي�ستند �إىل الدليل ،والتي
الوطنية �أو االتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيها الدولة التي ّ
ت�شمل الأمور التي يعاجلها هذا القانون (انظر ،التو�صية  ،4الفقرة الفرعية (�أ)) .ونتيجة لذلك ،ال ينطبق
مف�صلة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية وغريها من احلقوق
الدليل ،مثال ،عندما تكون هناك �سجالت وقواعد
َّ
املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية
يف ال�سفن والطائرات والفئات الأخرى من املعدات املنقولة َّ
 .4ويرتتب على ذلك �أن الدليل �سينطبق حيثما تكون هذه القوانني الوطنية �أو االتفاقات الدولية التي
تكون الدولة طرفا فيها غري �سارية على تلك الفئات من املوجودات .وينبغي فهم الإ�شارة �إىل الطائرات
واملعدات الدارجة على ال�سكك احلديدية والأج�سام الف�ضائية وال�سفن وفقا ملعنى هذه امل�صطلحات يف
القوانني الوطنية �أو االتفاقيات الدولية التي تعاجلها.

(د)  امللكية الفكرية
 -33بالنظر �إىل تزايد �أهمية امللكية الفكرية وقيمتها االقت�صادية لدى املن�ش�آت ال�ساعية �إىل احل�صول
على ائتمانات م�ضمونة ،ينطبق الدليل من حيث املبد�أ على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية.
ولكن ،مبا �أن التو�صيات قد �صيغت دون �أخذ م�سائل امللكية الفكرية يف احل�سبان ،ف�إن الدليل ال ينطبق
يف حال وجود �أي تعار�ض بينه وبني القانون الوطني �أو االتفاقات الدولية ،التي تكون الدولة طرفا فيها،
فيما يتعلق بامللكية الفكرية (انظر التو�صية  ،4الفقرة الفرعية (ب)).
 -34ويف هذا ال�صدد ،ينبغي �أن تراجع الدولة قوانينها القائمة املتعلقة بامللكية الفكرية ،والتزامات
الدولة يف �إطار املعاهدات واالتفاقيات وغريها من االتفاقات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية ،و�إذا كانت
تو�صيات الدليل تتعار�ض مع �أي من هذه القوانني القائمة �أو تلك املعاهدات �أو االتفاقيات �أو االتفاقات
الدولية فينبغي الت�أكيد �رصاحة يف قانون الدولة املتعلق باملعامالت امل�ضمونة على �أن تلك القوانني
القائمة واملعاهدات �أو االتفاقيات �أو االتفاقات الدولية حتكم هذه امل�سائل على قدر التعار�ض.
 -35وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن تنظر الدولة التي ت�سن ت�رشيعا للمعامالت امل�ضمونة وفقا للدليل
معينة من قواعد قانون املعامالت امل�ضمونة فيها املنطبقة على
يف ما �إذا كان من املالئم تعديل قواعد ّ
احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية عند تعار�ض تلك القواعد مع القانون الوطني �أو االتفاقات
الدولية املعنية بامللكية الفكرية والتي تكون الدولة طرفا فيها .وتت�ضمن القواعد املذكورة لقانون
املعامالت امل�ضمونة ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،القواعد الواردة يف التو�صيات التالية من الدليل:
التو�صيات  38و ،78-77ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته رهناً بنظام ت�سجيل
مرخ�ص له غري ح�رصي يف �سياق
متخ�ص�ص؛ والتو�صية  ،81الفقرة الفرعية (ج) ،ب�ش�أن �أولوية حقوق ّ
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العمل املعتاد للمرخِّ �ص؛ والتو�صية  208والفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  ،218ب�ش�أن القانون املنطبق
على احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة.
 -36ولدى النظر يف م�س�ألة ما �إذا كان من املنا�سب �إدخال �أي تعديالت على قواعد قانون املعامالت
امل�ضمونة من حيث �رسيانها على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية ،ينبغي �أن حتلّل الدولة كل
ظرف على حدة ،و�أن تويل االعتبار الواجب لإن�شاء نظام كفء للمعامالت امل�ضمونة ول�ضمان حماية
حقوق امللكية الفكرية وممار�ستها وفقا لالتفاقيات الدولية وللقوانني الوطنية .ومن امل�سائل التي ينبغي
�أن تراعى كذلك ،ما �إذا كان قانون امللكية الفكرية يتناول مو�ضوع احل�صول على ال�ضمان يف املمتلكات
الفكرية ،وما �إذا كان ين�ص على ت�سجيل �إ�شعارات ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية.
و�سيجري تناول جميع هذه التفا�صيل يف ملحق قادم للدليل.

(هـ)  الأوراق املالية
  -37ال ينطبق الدليل على احلقوق ال�ضمانية يف الأوراق املالية ،لأن طبيعة الأوراق املالية و�أهميتها يف
�سري عمل الأ�سواق املالية تثريان طائفة عري�ضة من امل�سائل التي ت�ستحق معاملة ت�رشيعية خا�صة .وعالوة
على ذلك ،الأمور القانونية اجلوهرية املت�صلة باحلقوق ال�ضمانية وغريها من احلقوق يف الأوراق املالية
املودعة لدى و�سيط ال يتطرق �إليها الدليل ،ذلك �أنها تعاجلها اتفاقية اليونيدروا ب�ش�أن القواعد املو�ضوعية
املتعلقة بالأوراق املالية املودعة لدى و�سيط (جنيف )2(.)2009 ،وال يتناول الدليل القانون املنطبق على
احلقوق يف الأوراق املالية ،لأنه ُمتَناول يف اتفاقية الهاي اخلا�صة بالقانون املنطبق على بع�ض احلقوق
()3
املتعلقة بالأوراق املالية املودعة لدى و�سيط ،التي �أعدها م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص.
ت�سن ت�رشيعا ي�ستند �إىل النظام املو�صى
 -38وقد ُو�ضع هيكل الدليل على نحو يت�س ّنى به للدولة ،التي ّ
تطبق ،يف الوقت نف�سه ،الن�صني اللذين �أعدهما اليونيدروا وم�ؤمتر الهاي للقانون
به يف الدليل� ،أن ّ
أعدته الأون�سيرتال من ن�صو�ص ذات �صلة ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
الدويل اخلا�ص ،وكذلك ما � ّ
()5
امل�ستحقات( )4ودليل الأون�سيرتال لقانون الإع�سار.

(و)  العقود املالية ومعامالت العمالت الأجنبية
  -39ال ينطبق الدليل �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية يف فئتني �أخريني من املوجودات هما�( :أ) حقوق
تقا�ضي ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاقات معاو�ضة �أو من تلك العقود ،با�ستثناء
امل�ستحقات الواجبة الدفع عند �إنهاء جميع املعامالت القائمة؛ و(ب) حقوق تقا�ضي ال�سداد النا�شئة
يف �إطار معامالت العمالت الأجنبية �أو منها .ويتخذ الدليل هذا املوقف لأن العقود املالية ومعامالت
العمالت الأجنبية تثري م�سائل مع ّقدة تتطلب قواعد خا�صة.

(ز)  املمتلكات غري املنقولة
 -40يف بع�ض النظم القانونية ي�شمل نظام املعامالت امل�ضمونة املوجودات املنقولة واملمتلكات غري
املنقولة .غري �أن الرهون على املمتلكات غري املنقولة م�ستبعدة ،من حيث املبد�أ ،من نطاق الدليل لأنها تثري
( )2انظر املقدمة ،احلا�شية .12
( )3انظر املقدمة ،احلا�شية .11
( )4انظر املقدمة ،احلا�شية .7
( )5انظر املقدمة ،احلا�شية .2
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م�سائل خمتلفة (انظر التو�صية  .)5فمثال ،عادة ما تخ�ضع الرهون على املمتلكات غري املنقولة (وحقوق
ملكيتها) لنظام خا�ص لت�سجيل حقوق امللكية ،مفهر�س ح�سب املوجودات ،ال ح�سب املانحني .بيد �أن
املمتلكات غري املنقولة ميكن �أن تت�أثر ،رغم ذلك ،بتو�صيات الدليل.
 -41ويف معظم النظم القانونية ،ف�إن ملحقات املمتلكات غري املنقولة (�أي املوجودات امللمو�سة امللحقة
ماديا باملمتلكات غري املنقولة دون �أن تفقد هويتها املنف�صلة) تعامل هي نف�سها كممتلكات غري منقولة.
ويف نظم قانونية �أخرى ال تعترب املوجودات امللمو�سة امللحقة باملمتلكات غري املنقولة ممتلكات غري منقولة
ما دامت حمتفظة بهويتها املنف�صلة .وبغ�ض النظر عما �إذا كانت امللحقات ذاتها مو�صوفة ب�أنها ممتلكات
غري منقولة ،ينطبق الدليل على احلقوق ال�ضمانية يف تلك امللحقات ،ولذلك ،ف�إن الدليل ي�رسي ،يف هذا
اخل�صو�ص ،على املمتلكات غري املنقولة� ،إذا كانت تلك امللحقات مو�صوفة ب�أنها ممتلكات غري منقولة
(انظر التو�صيتني  21و.)43
معينة
 -42وعالوة على ذلك ،يتناول الدليل احلقوق يف الرهون ب�ش�أن املمتلكات غري املنقولة يف حاالت ّ
حيثما ي�ضمن احلق ال�ضماين يف املمتلكات غري املنقولة (رهن عقاري مثال) م�ستحقا �أو �صكا قابال
للتداول �أو موجودات �أخرى غري ملمو�سة .و�إن الدليل يو�صي ،يف حالة ما �إذا �أحيل ذلك امل�ستحق �أو
ال�صك القابل للتداول �أو املوجودات الأخرى غري امللمو�سة ،ب�أن ي�ستفيد املحال �إليه من احلق ال�ضماين
يف الرهون على املمتلكات غري املنقولة .واملربر هو قاعدة عامة توجد يف معظم النظم القانونية مفادها
�أن التابع (الرهن على املمتلكات غري املنقولة) يتبع الأ�صل (االلتزام املحال) .لكن ،وللحيلولة دون النيل
من حقوق �أطراف ثالثة مبوجب قانون املمتلكات غري املنقولة ،ف�إن الدليل ال ي�رسي على �أي من حقوق
الأطراف الثالثة �أو الأولوية �أو مقت�ضيات الإنفاذ فيما يتعلق بالرهون على املمتلكات غري املنقولة مبوجب
قانون املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صيتني  ،25الفقرة الفرعية (ج) ،و.)48

(ح) عائدات �أنواع املوجودات امل�ستبعدة
معينة من املوجودات امل�ستبعدة من نطاق الدليل ميكن رغم ا�ستثنائها �أن تن�ش�أ منها
 -43ثمة �أنواع ّ
عائدات يف �شكل موجودات يبدو ،يف ظاهر الأمر� ،أن الدليل يتناولها (مثل امل�ستحقات التي متثل عائدات
ممتلكات غري منقولة) .ومن حيث املبد�أ ،ينطبق الدليل على احلقوق ال�ضمانية يف تلك العائدات .ومع
ذلك ،فقد يكون هناك قانون �آخر غري قانون املعامالت امل�ضمونة (مثل قانون املمتلكات غري املنقولة)
يخول �أي�ضا حقا �ضمانيا يف �أنواع العائدات التي ينطبق عليها قانون املعامالت امل�ضمونة .وميكن �أن
يحدث التبا�س كبري ،متى انطبق كال النظامني على العائدات يف هذه احلاالت .ولهذا ال�سبب ،و�إن ن�ص
عندئذ يتمثل يف �أن
قانون �آخر على �أن حقاً �ضمانياً يف هذه العائدات موجود فعال ،ف�إن موقف الدليل
ٍ
قانون املعامالت امل�ضمونة ال ينطبق على ذلك احلق ال�ضماين �إال بقدر عدم انطباق قانون �آخر على ذلك
احلق ال�ضماين (انظر التو�صية .)6

(ط)  ا�ستثناءات �أخرى
� -44إن خري ما تتحقق به �أهداف الدليل هو نظام �شامل للمعامالت امل�ضمونة يكون نطاقه وا�سعاً قدر
امل�ستطاع .والهدف من ذلك هو �إدراج طائفة عري�ضة يف نطاق نظام املعامالت امل�ضمونة واقت�ضاء �أن
يحتوي ذلك النظام على �أقل عدد ممكن من اال�ستثناءات (انظر ،مثال ،التو�صية  .)83ولهذا ال�سبب،
قيد نطاق انطباقه �سوى بالقيود املبينة على وجه التحديد يف الدليل (انظر اجلملة
يو�صي الدليل ب�أن ال يُ ّ
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الأوىل من التو�صية  .)7و�إذا ا�ستحدثت رغم ذلك قيود �أخرى (مثال ،ا�ستثناء ا�ستحقاقات العمالة) ،فيجب
بيان تلك القيود يف القانون بطريقة وا�ضحة وحمددة درءاً لتقوي�ض اليقني ب�ش�أن نطاق القانون (انظر
اجلملة الثانية من التو�صية .)7

 -3النهوج الأ�سا�سية �إزاء املعامالت امل�ضمونة
(�أ) مق ّدمة
 -45على مر الزمن� ،أوجدت الدول ممار�سات �ش ّتى من �أجل ت�شجيع املقر�ضني والبائعني وغريهم من
املمولني على تقدمي االئتمانات �إىل املقرت�ضني وامل�شرتين وغريهم من املدينني .وكثريا ما درجت الدول،
لهذا الغر�ض ،على منح حقوق قانونية خا�صة للمقر�ضني والبائعني .وكما �أنها د�أبت على �إن�شاء نظم
لتمكني الدائنني واملدينني من التعاقد فيما بينهم على حقوق وميزات خا�صة .وكان الهدف ،يف كلتا
احلالتني ،هو �إعطاء الدائن �أف�ضلية على دائنني �آخرين يف توزيع العائدات الناجتة من م�صادرة ممتلكات
املدين وبيعها يف حال تخلّف املدين عن �أداء االلتزام املتع ّهد به .وميكن �أن تُفهم هذه الأنواع املختلفة من
احلقوق ،ب�صفة عامة ،على �أنها حقوق �ضمانية.
 -46وي�ستند الدليل �إىل �ش ّتى النهوج املوجودة يف التقاليد القانونية املختلفة ويقرتح القيام ،عند
االقت�ضاء ،ب�إجراء تعديالت للقوانني واملمار�سات القائمة ،من �أجل و�ضع تو�صيات ب�ش�أن نظام ع�رصي
للمعامالت امل�ضمونة يكون م�صمما على �أف�ضل وجه يُع َّزز به االئتمان امل�ضمون.
 -47ويرمي هذا الباب �إىل عدة غايات .فالهدف الأول هو تقدمي عر�ض عام للنهوج الرئي�سية �إزاء �إتاحة
ال�ضمان للدائنني .وعالوة على ذلك ،يبحث هذا الباب مزايا وعيوب كل نهج ،فيما يتعلق بالطرفني
املعنيني مبا�رشة (�أي الدائن امل�ضمون واملانح) وفيما يتعلق بالأطراف الثالثة .ثم يوجز الباب اخليارات
ي�شدد هذا
ال�سيا�ساتية الرئي�سية املتاحة
للم�رشعني لدى االنتقاء من بني خمتلف النهوج املمكنة .كما ّ
ّ
الباب يف جميع �أجزائه على الأ�سباب التي جتعل حتديث القانون يف هذا املجال �رضوريا لتعزيز االئتمان
امل�ضمون وعلى ال�سياقات التي تكون فيها احلاجة �إىل التحديث �أ�شد �إحلاحا.
 -48وعلى العموم ،تنق�سم الأدوات امل�ستخدمة حاليا لأغرا�ض ال�ضمان �إىل ثالث فئات عري�ضة .ف�أوال،
م�صممة لتكون �أدوات �ضمانية ،ويطلق عليها �رصاحة هذا اال�سم (انظر الفقرات
حمددة
هناك �أدوات ّ
ّ
� 84-50أدناه) .وثانيا ،هناك �أدوات حق امللكية ،التي تُ�ستخدم ،مقرتنة ب�أنواع خمتلفة من الرتتيبات
التعاقدية ،ل�ضمان �أداء التزام من جانب املدين (انظر الفقرات � 100-85أدناه) .وثالثا ،هناك �أدوات
�ضمانية متكاملة و�شاملة ت�ضم كل �شكل من �أ�شكال الأدوات ال�ضمانية و�أدوات حق امللكية يف �إطار مفهوم
معرف تعريفا وظيفيا (انظر الفقرات � 109-101أدناه).
تعميمي للحق ال�ضماين ّ
 -49وكما لوحظ �آنفا ،ف�إن الأدوات القانونية التي يق�صد منها ت�شجيع املقر�ضني والبائعني والأطراف
الأخرى على منح االئتمان ال ت�ستند كلها ،يف كثري من الدول اليوم� ،إىل اتفاق .و�إن بع�ض الأدوات ين�ش�أ
بفعل القانون .و�سي�شار �إىل �أهم هذه الأدوات يف كل من الأبواب الواردة �أدناه .غري �أن املناق�شة التالية
�سرتكز ،نظرا �إىل �أن احلقوق ال�ضمانية القانونية تقع يف معظمها خارج نطاق الدليل ،على الأدوات
ال�ضمانية امل�ستندة �إىل اتفاق.
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(ب)  املعامالت امل�ضمونة التقليدية
'  '1احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة
مييز معظم الدول بني احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة واحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات
ّ -50
غري امللمو�سة .ولأن املوجودات امللمو�سة ميكن ،بحكم طبيعتها� ،أن تكون مو�ضوع حيازة مادية ،ولأن كثريا
من الدول يعلّق عواقب قانونية هامة على هذه احليازة ،فكثريا ما ت�سمح الدول للدائنني باحل�صول على
ال�ضمان يف املوجودات امللمو�سة بو�سائل لي�ست متاحة فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة� .أي �أنه ،يف
مييز معظم الدول بني احلقوق ال�ضمانية احليازية وغري
حالة احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سةّ ،
احليازية .ويف حالة احلقوق ال�ضمانية احليازية ،تحُ ال حيازة املوجودات املرهونة �إىل الدائن امل�ضمون �أو
يت�رصف نيابة عن الدائن امل�ضمون .ويف حالة احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ،يحتفظ
�إىل طرف ثالث
ّ
املانح (وهو عادة املدين ولكن ميكن �أي�ضا �أن يكون طرفا ثالثا) بحيازة املوجودات املرهونة.

  �أ -رهن الوفاء
أعم� ،أ�شيع �أنواع احلق ال�ضماين يف املمتلكات امللمو�سة .وتقليديا
 -51رهن الوفاء هو ،يف الغالب ال ّ
مددت دول
تتطلب �صحة رهن الوفاء �أن يتخلى املانح عن حيازة املوجودات املرهونة� .أما اليوم ،فقد ّ
كثرية نطاق عبارة "رهن الوفاء" لت�ش ــمل الأحــوال التي يحت ــفظ فيها املانح باحليازة املادية للموجودات
املرهونة .ويف الدليل ،تعترب هذه الأنواع الع�ص ــرية من رهن الوفاء حق ــوقا �ضم ــانية غري حيازية ،ال
رهون وفاء.
 -52وين�ش�أ رهن الوفاء العادي يف الأحوال التالية .فمن املعهود �أن يتخلى املانح عن حيازة املوجودات
املرهونة ل�صالح الدائن امل�ضمون �أو ل�صالح طرف ثالث يت�رصف نيابة عن الدائن امل�ضمون .وين�ش�أ
رهن الوفاء �أي�ضا عندما ي�سمح املانح للدائن امل�ضمون (�أو لطرف ثالث متفق عليه) ،الذي ميكن �أن
تكون املوجودات املرهونة موجودة يف حيازته بالفعل ل�سبب ما ،باالحتفاظ بعد ذلك بحيازة املوجودات
قيما يمُ �سك
املرهونة ،ب�صفة رهن وفاء .وكثريا ما يكون الطرف الثالث يف هذه احلاالت وكيال �أو ّ
جرد املانح من موجوداته
ال�ضمان با�سم الدائن �أو حل�سابه �أو با�سم احتاد دائنني �أو حل�سابهم .ويجب �أن يُ َّ
لي�س فقط عند �إن�شاء احلق ال�ضماين بل يجب �أن ي�ستمر التجريد �أي�ضا طوال مدة رهن الوفاء .وعادة
ما ت�ؤدي �إعادة املوجودات املرهونة �إىل املانح �إىل �إنهاء رهن الوفاء.
 -53ويف دول عديدة ،ف�إن جتريد املانح من احليازة ال ي�ستلزم دائما �إزاحة املوجودات املرهونة �إزاحة
مادية من مباين املانح� ،رشيطة �أن تمُ نع بطريقة �أخرى �إمكانية و�صول املانح �إىل املوجودات .وهذا
ميكن حتقيقه ،مثال ،بت�سليم الدائن امل�ضمون مفاتيح امل�ستودع الذي تخزن فيه املوجودات املرهونة
(مثل الب�ضائع �أو املواد اخلام) ،على �رشط �أن مينع ذلك �إمكانية و�صول املانح �إليها دون �إذن .وميكن
حتقيق النتيجة ذاتها بنقل احليازة الفعلية للموجودات املرهونة �إىل طرف ثالث .فمثال ميكن ا�ستخدام
�رشكة تخزين م�ستقلة لتمار�س ال�سيطرة على املوجودات املرهونة يف مباين املانح ،ب�صفتها وكيال للدائن
امل�ضمون .ومبوجب هذا الرتتيب (ويعرف �أحيانا با�سم الإيداع يف املخزن) ،تُخ َّزن املوجودات املرهونة يف
م�سورة �أو حم ّددة �أو مو�ضوعة بطريقة �أخرى حتت �سيطرة �رشكة التخزين
منطقة من مباين املانح تكون
ّ
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ح�رصيا .ويجب عادة ا�ستيفاء عدة �رشوط كي تكون هذه الأنواع من الرتتيبات �صحيحة .فيجب �أن يكون
وا�ضحا لأي طرف ثالث �أن املانح لي�ست لديه حرية الو�صول �إىل املوجودات املرهونة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال
ميكن �أن تكون هناك �أية �إمكانية لو�صول املانح دون �إذن �إىل املنطقة التي تُخ َّزن فيها املوجودات املرهونة.
وعالوة على ذلك ،ال ميكن �أن يعمل م�ستخ َدمو �رشكة التخزين لدى املانح .و�إذا اختريوا من بني العاملني
لدى املانح ب�سبب خربتهم �أو لأ�سباب �أخرى فيجب تعديل �رشوط توظيفهم بحيث يعملون لدى �رشكة
التخزين وال يعودون يعملون لدى املانح.
 -54ويف حني �أن معظم رهون الوفاء يُتع َّهد بها ب�ش�أن موجودات ملمو�سة (مثل املعدات واملخزون) ف�إنها
ميكن �أي�ضا �أن يتعهد بها ب�ش�أن �أنواع �أخرى من املوجودات امللمو�سة .فيمكن ،مثال ،التعهد برهن وفاء
جت�سد حقوقا يف موجودات
ب�ش�أن م�ستندات و�صكوك �شتى (�سواء �أكانت قابلة للتداول �أم غري قابلة له) ّ
ملمو�سة (مثل �سندات ال�شحن �أو �إي�صاالت التخزين التي جت�سد حقوقا يف الب�ضائع) �أو يف موجودات
غري ملمو�سة (مثل ال�صكوك القابلة للتداول التي جت�سد حقوقا يف م�ستحقات) .ويف هذه احلاالت،
يجرد املانح من حيازة املوجودات املرهونة عن طريق نقل احليازة املادية للم�ستند �أو ال�صك �إىل الدائن
ّ
امل�ضمون.
 -55ويوفّر رهن الوفاء ،كحق �ضماين ،عدة ميزات هامة للدائن امل�ضمون ،منها ما يلي .ف�أوال ،لي�س يف
مي�سور املانح �أن يت�رصف يف املوجودات املرهونة دون موافقة الدائن امل�ضمون .وثانيا ،ال يتعر�ض الدائن
امل�ضمون خلطر انخفا�ض القيمة الفعلية للموجودات املرهونة من خالل تخلف املانح عن احلفاظ عليها
�أو �صيانتها ح�سبما يلزم .وثالثا ،ي�ستطيع رهن الوفاء �أن ي�ستوعب احلاالت التي يرغب فيها الدائن
امل�ضمون يف ا�ستخدام املوجودات املرهونة .ففي هذه احلاالت تلزم موافقة املانح ،ويجب على الدائن
امل�ضمون �أن يحافظ على املوجودات كما ينبغي .ورابعا� ،إذا �أ�صبح �إنفاذ رهن الوفاء �رضوريا ،يُج َّنب
الدائن امل�ضمون العناء والوقت والنفقات واملخاطرة التي ينطوي عليها اال�ضطرار �إىل التح�صل على
ا�ستالم املوجودات املرهونة من املانح .وخام�سا� ،إذا كانت املوجودات املرهونة �صكّا يدر فائدة م�ستحقة
الدفع حلامله ف�إن رهن الوفاء ي�س ّهل على الدائن حق تقا�ضي الفائدة كلما حل �أجل الأق�ساط.
 -56ويوفر رهن الوفاء �أي�ضا ميزات للأطراف الثالثة ،خ�صو�صا عندما تكون تلك الأطراف الثالثة هي
دائني املانح الآخرين .فالتجريد الالزم للمانح من احليازة يجتنب التعر�ض لأي خطر ينطوي عليه خلق
انطباع خاطئ عن ثروة املانح (�أي �أن املانح ميتلك املوجودات املرهونة خالية من �أي حقوق �ضمانية) قد
ينجم �إذا كانت املوجودات يف حيازة املانح .كما �أن جتريد املانح من احليازة يقلّل �إىل احلد الأدنى من
خطر االحتيال (�أي �أن يزعم املانح كاذبا �أنه ميتلك املوجودات املرهونة خالية من �أي حقوق �ضمانية).
 -57ولرهن الوفاء ،يف الوقت نف�سه ،عيوب كربى �أي�ضا ،بالن�سبة للمانح وللدائن امل�ضمون على ال�سواء.
و�أكرب عيب ،فيما يخ�ص املانح ،هو التجريد الالزم من احليازة يف حد ذاته ،الذي مينع املانح من
ا�ستخدام املوجودات املرهونة يف �أعماله التجارية .ويكون هذا العيب �شديدا يف الأحوال التي تكون فيها
لدر الدخل الذي ي�سدد منه القر�ض (كما هي احلال ،مثال ،فيما
احليازة �رضورية للمانحني التجاريني ّ
يتعلق باملواد اخلام واملنتجات �شبه التامة ال�صنع �أو التامة ال�صنع واملع ّدات) .وهذا العيب لوحده يجعل
رهن الوفاء غري عملي اقت�صاديا يف العديد من �سياقات الأعمال التجارية .وهناك عيب هام �آخر هو �أن
املانح ال ي�ستطيع رهن املوجودات التي مل توجد بعد �أو التي لي�ست للمانح حقوق فيها عند الرهن .ويعني
ذلك �أن رهن الوفاء التقليدي ال ميكن �أن ي�ستوعب عددا من املمار�سات التمويلية الهامة ،مثل التمويل
ب�ضمان املخزون ا�ستنادا �إىل ت�سهيالت ائتمان متجددة.
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 -58ومن عيوب رهن الوفاء ،فيما يخ�ص الدائن امل�ضمون� ،أن عليه �أن يخزن املوجودات املرهونة و�أن
يحافظ عليها وي�صونها ،ما مل تفو�ض هذه املهمة �إىل طرف ثالث .وعندما يكون الدائنون امل�ضمونون
�أنف�سهم غري قادرين على �أداء هذه املهام �أو غري راغبني يف �أدائها ،ف�إن �إ�سنادها �إىل �أطراف ثالثة ينطوي
يتحملها املانح ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة .وثمة عيب �آخر هو �أن الدائن
عادة على تكاليف �إ�ضافية
ّ
معينة من املوجودات املرهونة (مثل �إي�صال التخزين �أو �سند ال�شحن)
امل�ضمون الذي يف حيازته �أنواع ّ
قد تقع عليه يف ظروف �شتى امل�س�ؤولية عما ت�سببه املوجودات املرهونة من خ�سارة �أو تلف .وقد تتجاوز
تت�سبب املوجودات املرهونة يف تلويث البيئة
املقدم ،كما يحدث عادة عندما
هذه امل�س�ؤولية مبلغ القر�ض
ّ
ّ
(انظر الفقرة  71من الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين).
 -59غري �أنه عندما ال متثل هذه العيوب م�شكلة (�إما لأنها غري ذات �صلة باملو�ضوع �أو لأن الطرفني
متكَّنا من معاجلتها) ،ميكن ا�ستخدام رهن الوفاء بنجاح وكفاءة ك�أداة �ضمانية .وهناك جماال تطبيق
رئي�سيان .فمجال التطبيق الأول هو عندما تكون املوجودات املرهونة يف حيازة طرف ثالث بالفعل� ،أو
ي�سهل �إدخالها يف حيازة طرف ثالث ،وعلى اخل�صو�ص �إذا كان �شخ�صا يعمل يف جمال االحتفاظ بحيازة
موجودات ميتلكها �أ�شخا�ص �آخرون (كامل�ستو َدع مثال) .وجمال التطبيق الثاين هو ال�صكوك وامل�ستندات
القابلة للتداول ،التي ي�سهل على الدائن امل�ضمون �أو وكيله االحتفاظ بها.

  ب -حق االحتفاظ باحليازة
 -60ميكن �إن�شاء حق االحتفاظ بحيازة املوجودات �إما بالقانون �أو باتفاق ل�ضمان �سداد التزام .ومبا
�أن احلقوق القانونية يف االحتفاظ باملوجودات خارج ٌة عموما عن نطاق الدليل ،فهي مل ي�رش �إليها هنا
�إال ب�إيجاز .وتوجد لدى دول عديدة نظم وا�سعة النطاق حتكم احلقوق القانونية يف االحتفاظ باحليازة.
وت�شمل هذه النظم عادة ناقلي املوجودات وم�ستودعاتها والقائمني ب�إ�صالحها وبتح�سينها .ويف بع�ض
الدول يمُ نَح �أي�ضا املحامون واملحا�سبون واملهند�سون املعماريون وغريهم من املهنيني حق االحتفاظ
بحيازة م�ستندات ميلكها زبائنهم .وتن�ش�أ كل �أنواع حقوق االحتفاظ هذه من مبد�أ قانوين عام يف قانون
العقود هو �أن الطرف غري ملزم ب�أن يفي بالتزامه �إىل �أن يكون الطرف الآخر م�ستعدا لأداء االلتزام
املقابل وراغبا يف ذلك وقادرا عليه .ومعظم هذه الأنواع من احلقوق القانونية لالحتفاظ باحليازة ال
يعطي املحتفظ باحليازة �أي حقوق �إنفاذ خا�صة ،بل �إن بع�ضها ال ي�سمح للمحتفظ باحليازة الذي ي�صادر
املوجودات املحتفظ بها ويبيعها ب�أن يطالب ب�أولوية يف عائدات البيع يف �سياق الإنفاذ.
 -61و�إ�ضافة �إىل حقوق االحتفاظ القانونية املحدودة هذه ،ت�سمح دول عديدة للطرفني املتعاقدين ب�أن
يو�سعا نطاق املبد�أ القانوين العام لالحتفاظ باحليازة .ففي هذه الدول يجوز للطرفني �أن يتفقا على
�أنه �إذا �أخ ّل �أحدهما بالتزام تعاقدي جاز للآخر �أن ميتنع عن الأداء من ناحيته حتى و�إن كان الأداء
يتعلق بعقد خمتلف بني الطرفني .ويف معظم الأحيان ،تتناول هذه االتفاقات حق الطرف يف �أن يحتجز
املوجودات التي يكون مل َزما ،مبوجب �أحكام عقد �آخر ،ب�أن ي�سلّمها �إىل الطرف املخل .فمثال ،ال يتعني
على امل�رصف �أن يعيد �سند �شحن �أو �سندا �إذنيا يحتفظ به لزبونه� ،أو �أن ي�سمح ب�سحب مبالغ من احل�ساب
امل�رصيف للزبون� ،إذا كان الزبون مق�صرّا يف �سداد قر�ض وكان قد وافق على منح امل�رصف حق االحتفاظ
باحليازة فيما يتعلق ب�سند ال�شحن �أو ال�سند الإذين �أو احل�ساب امل�رصيف .وعندما يكون حق االحتفاظ
باحليازة مع َّززا ب�صالحية �صحيحة لبيع ال�شيء املحتفظ به ،تعترب بع�ض النظم القانونية حق االحتفاظ
املع ّزز هذا نوعا من �أنواع رهن الوفاء ،رغم �أن طريقة �إن�شائه تختلف عن طريقة �إن�شاء رهن الوفاء
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العادي .وميكن ،بدال من ذلك� ،أن يُعترب بب�ساطة �أن حلق االحتفاظ املع ّزز بع�ض �آثار رهن الوفاء دون �أن
يكون رهن وفاء فعال .و�أهم نتيجة لهذا الت�شبيه برهن الوفاء هي �أن الدائن احلائز تكون له �أولوية يف
املوجودات املحتفظ بحيازتها .والأمر ال�شائع هو �أن تكون �أولوية الدائن املحتفظ باحليازة مطلقة ولكن،
يف بع�ض الدول ،ميكن �أن تعطى الأولوية ،يف حاالت حمدودة ،للحق ال�ضماين غري احليازي ،املن�ش�أ يف
وقت �سابق وال�ساري املفعول.

  ج  -احلقوق ال�ضمانية غري احليازية
 -62كما لوحظ �آنفا (انظر الفقرة � 57أعاله) ،ف�إن رهن الوفاء على املمتلكات امللمو�سة الالزمة للإنتاج
�أو البيع (مثل املواد اخلام واملنتجات �شبه التامة ال�صنع �أو التامة ال�صنع واملعدات) عادة ما يكون غري
عملي من الناحية االقت�صادية.
 -63وملعاجلة هذه امل�شكلة ،حاولت دول ،كل منها على حدة� ،أن جتد حلوال مالئمة ح�سب االحتياجات
املعينة ووفقا للإطار العام لنظمها القانونية .ويف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين على وجه
املحلية ّ
اخل�صو�ص ،بد�أت تلك الدول يف االعرتاف باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات املنقولة ،خارج احلدود
ال�ضيقة لرهن الوفاء التقليدي .ويف بع�ض احلاالت ،انعك�س هذا االعرتاف يف �سن قوانني جديدة .غري
ّ
�أنه نتج ،يف حاالت عديدة ،عن املمار�سة وعن قرارات املحاكم.
 -64واحلا�صل هو طائفة متنوعة من احللول .ومن الأدلة على التنوع املوجود التباين الوا�سع يف
الأ�سماء التي تطلق على الأدوات ذات ال�صلة .و�أكرث الأ�سماء والأ�ساليب �شيوعا هي :التجريد ال�صوري
امل�سجل ،ورهن احليازة ،والتعهد ،ورهن
للمانح من احليازة ،ورهن الوفاء غري احليازي ،ورهن الوفاء
ّ
املنقوالت ،واالمتياز التعاقدي ،و�سند البيع ،ورهن احلوائج ،والرهن العائم ،و�إي�صال االئتمان� .أي �أنه
بينما �سعت بع�ض الدول �إىل �إن�شاء �أداة م�سماة لل�ضمان غري احليازي للممتلكات املنقولة ،اكتفت دول
�أخرى بتعديل القواعد التي حتكم الأدوات املوجودة ،مثل رهن الوفاء ،بغية ال�سماح با�ستخدام احلقوق
ال�ضمانية غري احليازية.
 -65وهناك �سمة لهذه الإ�صالحات الت�رشيعية �أكرث �صلة باملو�ضوع حتى من ذلك ،وهي �أن معظمها ن�ش أ�
معينة ،ولذلك �أُعطي نطاقا حمدودا للتطبيق .فمثال ،يوجد يف بع�ض الدول نوع
كر ّد حمدود على م�شاكل ّ
املعدات التجارية ،ونوع �آخر ينطبق
معدات املن�ش�آت وعلى
ّ
من �أدوات ال�ضمان غري احليازي ينطبق على ّ
على متويل املواد اخلام ،ونوع ثالث ال ينطبق �إال على خمزون البيع بالتجزئة .ومل ت�سن �إال دول قليلة قانونا
عاما ين�شئ حقا �ضمانيا غري حيازي وحيدا ينطبق على جميع �أنواع املوجودات املنقولة .وعالوة على
ذلك ،توجد عند بع�ض الدول ت�شكيالت خمتلفة من الت�رشيعات متعلقة باحلقوق ال�ضمانية غري احليازية
تتوقف على نوع املن�ش�أة التجارية املعنية .فقد يتناول �أحدها �ضمان متويل املن�ش�آت ال�صناعية واحلرفية،
ويتناول ت�رشيع �آخر �ضمان متويل من�ش�آت الزراعة واحلراجة و�صيد الأ�سماك ،ويتناول �آخر �ضمان متويل
�صناعات التعدين والنفط والغاز ،وقد يتناول ت�رشيع رابع املعامالت بني الأفراد .و�أخريا ،توجد يف العديد
من الدول قوانني متنوعة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ،ال يغطي كل منها �إال قطاعا اقت�صاديا
معدات املزارع �أو �إنتاج الأفالم ال�سينمائية.
�صغريا ،مثل اقتناء ال�سيارات �أو ّ
 -66وعاجلت بع�ض الدول هذه امل�س�ألة من خالل �أداة �ضمان غري حيازي تعرف با�سم الرهن الثابت
�أو الرهن العائم .ويف �إطار هذا النوع من الأدوات ،ي�سمى احلق ال�ضماين (الرهن) رهنا "ثابتا" �أو رهنا
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"عائما" ح�سب درجة ال�سيطرة التي ميار�سها الدائن امل�ضمون فيما يتعلق باملوجودات املرهونة .وعلى
العموم يكون للدائن امل�ضمون رهن ثابت على املوجودات املرهونة �إذا كان غري م�سموح للمانح ب�أن يبيع
املوجودات �أو �أن يت�رصف فيها بطريقة �أخرى دون موافقة الدائن ،وعادة ما تكون هذه هي احلال فيما
باملعدات التي ي�ستخدمها املانح يف �أعماله التجارية .وعلى العك�س ،يكون لـلدائن امل�ضمون رهن
يتعلق
ّ
عائم على املوجودات املرهونة �إذا كان م�سموحا للمانح ب�أن يبيع املوجودات �أو �أن يت�رصف فيها دون
حرية
موافقة الدائن امل�ضمون ،وعموما تكون هذه هي احلال فيما يتعلق باملخزون الذي تكون للمانح ّ
بيعه يف �سياق العمل املعتاد .وتتعلق �أهمية التمييز بني الرهن الثابت والرهن العائم على املوجودات
ب�أولوية الرهن :فعموما ،ميثّل الرهن الثابت �أعلى رهن على املوجودات ،بينما قد يخ�ضع الرهن العائم
معينة ل�صالح ال�سلطات ال�رضيبية و�أطراف ثالثة �أخرى� ،أو القت�سام يكون ل�صالح
ملطالبات تف�ضيلية ّ
دائنني غري م�ضمونني (انظر �أي�ضا الفقرات � 61إىل 70من الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين).
 -67ويوجد يف بع�ض الدول� ،شيء من املمانعة يف ال�سماح بحقوق �ضمانية غري حيازية يف املخزون.
وي�ستند ذلك �أحيانا �إىل ت�صور وجود تعار�ض بني حق الدائن امل�ضمون يف بيع املخزون عند التق�صري وحق
ُت�صورة
املانح يف بيع ذات املخزون يف �سياق عمله املعتاد .وثمة �سبب �آخر� ،أال وهو امل�شكلة املفاهيمية امل ّ
التي يطرحها منح حق �ضماين يف املوجودات التي يتبينّ �أنها جملة من املوجودات .وقد ين�ش�أ �سبب ثالث
من اتخاذ قرار �سيا�ساتي يق�ضي بتخ�صي�ص خمزون املانح للوفاء مبطالبات دائني املانح غري امل�ضمونني.
تنوع الت�رشيعات التي تن�ص على احلقوق ال�ضمانية غري احليازية فهي ت�شرتك يف �سمة واحدة
 -68ورغم ّ
هي �أن �شكال ما من �أ�شكال الإ�شهار للحق ال�ضماين يكون عادة مطلوبا �أو متاحا.
 -69ومن �أغرا�ض الإ�شهار ،كالذي توفره حيازة املوجودات املرهونة ،تبديد �أي انطباع خاطئ عن الرثوة
قد ين�ش�أ �إن مل يكن احلق ال�ضماين يف املوجودات التي يف حيازة املانح وا�ضحا للأطراف الثالثة .بيد �أنه
كثريا ما يُحتج ب�أنه يف االقت�صاد االئتماين الع�رصي ينبغي للأطراف �أن تفرت�ض �أن املوجودات قد تكون
مرهونة بحق �ضماين ملقر�ض �أو قد تكون خا�ضعة الحتفاظ البائع بحق امللكية .لذا ،ف�إن وجود ا�شرتاط
عام ب�إ�شهار احلقوق ال�ضمانية غري احليازية لي�س �رضوريا ،ح�سب هذه احلجة ،حلماية الأطراف الثالثة.
بيد �أن مثل هذه االفرتا�ضات العامة �ستزيد ،ال حمالة ،يف تكلفة االئتمان .فبدايةً� ،سي�شعر الدائن بالقلق،
حتى يف احلاالت التي يكون فيها احلائز هو املالك وال تكون املوجودات مرهونة ،من احتمال وجود رهن
خفي ،مما �سيجعله �سيزيد يف تكلفة االئتمان .وميكن عو�ضا عن ذلك ،التقليل من ذلك اخلطر (و�إن كان
مو�سع ومهدر للوقت ومكلف .و�أخريا،
ذلك دون تفاديه متاما ،يف بع�ض احلاالت) من خالل �إجراء بحث ّ
جمد ،ومن ثم �ستعك�س تكلفة االئتمان اخلطر
قد ال يكون يف الو�سع ،يف بع�ض احلاالت ،حتى �إجراء بحث ٍ
الزائد على الدائن.
 -70ويف بع�ض الدول ،يوجد غر�ض ثان للإ�شهار ،يُ�ستند �إليه يف �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية� ،أال
وهو الرغبة يف توفري �آلية ب�سيطة متكِّن الدائنني امل�ضمونني من �أن يربهنوا ،لإقامة الدليل ،على وجود
حقوقهم ال�ضمانية والوقت الذي �أن�شئت فيه .ويف هذه احلاالت ،ميكن �أن ي�ؤدي ال�سجل هذه الوظيفة
بدال من م�سجل العقود املهني .وعلى خالف ال�سجالت التي تهدف بالدرجة الأوىل �إىل توفري املعلومات
للأطراف الثالثة ،تركز ال�سجالت الإثباتية على الدائن امل�ضمون ،وكثريا ما يتعذر البحث على الأطراف
الثالثة التي قد تكون عبارة عن ُمقر�ضني حمتملني.
 -71ويف الدول التي ال ت�شرتط على الدائنني ذوي احلقوق ال�ضمانية غري احليازية �أن ي�شهروا حقوقهم،
كثريا ما تخفق نظم ال�سجالت املن�ش�أة يف حماية الدائن امل�ضمون �أو الأطراف الثالثة الأخرى حماية
كافية .وللعديد من هذه الدول �سجالت منف�صلة لكل نوع من احلقوق ال�ضمانية على حدة ،وحتى
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عندما يت�س ّنى رهن نف�س املوجود بنوعني خمتلفني من احلقوق ال�ضمانية ،ف�إن هذه ال�سجالت ال تُفهر�س
عادة فهر�سة مرجعية .وف�ضال عن ذلك فكثريا ما ال تك�شف ال�سجالت عن ا�سم املالك� ،أو الدائنني
امل�ضمونني ال�سابقني� ،أو املبلغ امل�ضمون� ،أو توفر معلومات عن املوجودات املرهونة .وختاماً ،ال يوجد
�أ�سا�س مو�ضوعي يف النظم القائمة على افرتا�ض عام ب�أن املوجودات �ستكون مرهونة ،والتي ال تكون
لديها بالتايل �سجالت متكاملة و�شفافة متاما ،ي�ستطيع به الدائن �أن يعرف املدى الفعلي لرهن املوجودات
والأولوية الن�سبية للحقوق ال�ضمانية املتناف�سة .واحلا�صل �أن املانحني قد ال يت�أتى لهم ا�ستخدام القيمة
الكاملة ملوجوداتهم من �أجل احل�صول على ائتمان.
جد م�سلَّم بها �إىل ت�ضييق الفجوة الفا�صلة بني الطلب االقت�صادي العام على
 -72ويبدو �أن هناك حاجة ّ
احلقوق ال�ضمانية غري احليازية والإمكانية التي كثريا ما تكون حمدودة للح�صول على تلك ال�ضمانات
مبوجب القانون املعمول به يف كثري من الدول .ومن الأغرا�ض الرئي�سية للإ�صالح القانوين يف م�ضمار
املعامالت امل�ضمونة حت�سني القانون يف جمال احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ويف امليدان ذي ال�صلة
املتعلق بال�ضمان يف املوجودات غري امللمو�سة (انظر الفقرات � 84-78أدناه).
 -73ويف حني �أن النظم الع�رصية تُظهر �أن هذه الفجوة ميكن �أن ت�ضيق بالفعل ،تدل التجربة على �أن
�إ�صدار ت�رشيعات ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يتطلب بذل جهود تفوق جمرد "حتديث" نظام
رهن الوفاء احليازي التقليدي .ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل اخل�صائ�ص الأربع الرئي�سية التالية التي تت�سم
بها احلقوق ال�ضمانية غري احليازية .ف�أوال ،مبا �أن املانح يحتفظ بحيازة املوجودات املرهونة ،ف�إن له
الت�رصف فيها �أو �إن�شاء حق مناف�س فيها ،حتى على الرغم من الدائن امل�ضمون .وهذا الو�ضع
�صالحية
ّ
ي�ستلزم ا�ستحداث قواعد ب�ش�أن �آثار تلك الت�رصفات و�أولوياتها (انظر الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق
ال�ضماين) .وثانيا ،يجب �أن ي�ضمن الدائن امل�ضمون اعتناء املانح احلائز باملوجودات املرهونة العناية
الالزمة و�أن ي� ّؤمن عليها على النحو الواجب ويحميها ،بغية احلفاظ على قيمتها التجارية .ويجب تناول
هذه امل�سائل يف االتفاق ال�ضماين بني الدائن امل�ضمون واملانح (انظر الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق
يف�ضل
الأطراف يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتها) .وثالثا� ،إذا �أ�صبح �إنفاذ احلق ال�ضماين �رضوريا،
ّ
الدائن امل�ضمون عادة �أن يحوز املوجودات املرهونة� ،أو قد يحتاج �إىل تلك احليازة .بيد �أنه �إذا مل يكن
املانح على ا�ستعداد للتخلي عن حيازة تلك املوجودات ،فقد تلزم �إقامة �إجراءات ق�ضائية .وقد يتعني
معجلة (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق
توفري تدابري انت�صاف مالئمة ،ورمبا �إجراءات �إنفاذ
ّ
ال�ضماين) .ورابعا� ،إن ظهور املانح مبظهر الرثوة الزائفة ،الذي ي�سببه وجود حقوق �ضمانية "�رسية"
لأطراف ثالثة يف املوجودات التي يف حوزة املانح ،قد يتعني الت�صدي له ب�شتى �أ�شكال الإ�شهار (انظر
الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل).
 -74ويف �ضوء احلاجة االقت�صادية ،امل�سلّم بها عموما� ،إىل احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ،والفوارق
الأ�سا�سية التي بُحثت �أعاله بني احلقوق ال�ضمانية احليازية وغري احليازية� ،سيلزم يف العديد من الدول
�سن ت�رشيعات جديدة .ومع �إيالء االعتبار للمزايا والعيوب الن�سبية للنماذج الت�رشيعية التي بحثت �أعاله،
امل�رشعني ثالثة خيارات .و�أحد هذه اخليارات هو اعتماد ت�رشيع متكامل للحقوق ال�ضمانية
قد تكون �أمام
ّ
احليازية وغري احليازية على ال�سواء (انظر الفقرات � 109-101أدناه) .وهذا هو النهج امل ّتبع ،مثال ،يف
قانون البلدان الأمريكية النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،الذي و�ضعته منظمة الدول الأمريكية.
واخليار الثاين هو اعتماد ت�رشيع متكامل للحقوق ال�ضمانية غري احليازية ،مع ترك النظام اخلا�ص
باحلقوق ال�ضمانية احليازية للقوانني الداخلية الأخرى .وهناك نهج ثالث هو الإبقاء على نظام جم ّز�أ
يت�ألف من حقوق �ضمانية خمتلفة لأنواع خمتلفة من املانحني ،و�أنواع خمتلفة من املوجودات ،و�أنواع خمتلفة
من ال�ضمان (احليازي وغري احليازي) ،ولكن مع �ضمان �أن تعالَج ،يف نطاق نف�س الت�شكيلة من القواعد،
جميع امل�سائل املتعلقة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.
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 -75وينحو االجتاه ال�سائد يف الت�رشيعات الع�رصية ،على كل من ال�صعيدين الوطني والدويل� ،صوب
اتباع نهج متكامل ،على الأقل فيما يخ�ص احلقوق ال�ضمانية غري احليازية� .أما النهج املعاك�س ،املنطوي
حمددة من احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ،فيحتمل �أن ي�ؤدي �إىل وجود
على التنظيم االنتقائي لأنواع ّ
�ستبعد.
ثغرات وتداخالت وت�ضاربات وعدم �شفافية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستياء يف قطاعات ال�صناعة التي قد تُ َ
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن هذا التنظيم االنتقائي يزيد من �صعوبة معاجلة نزاعات الأولوية بني احلقوق
ال�ضمانية احليازية وغري احليازية يف الدول التي تختار االحتفاظ بنظامني منف�صلني لهذين النوعني
من احلق ال�ضماين.

  د  -احلقوق القانونية غري احليازية
 -76يف العديد من الدول ،التي ال توجد لديها نظم عامة حتكم احلقوق ال�ضمانية التعاقدية غري
معينة من الدائنني.
احليازيةَّ ،
معينة لفائدة فئات ّ
ي�شجع االئتمان بوا�سطة قوانني تن�شئ رهونا غري حيازية ّ
وموردو املواد واحلرفيون والتجار واملرممّ ون.
ومن �أ�شيع امل�ستفيدين من هذه الرهون القانونية البائعون
ّ
وعادة ال تتيح هذه النظم للدائن امل�سمى �أي تدابري انت�صافية �إنفاذية خا�صة .وعلى امل�ستفيد من الرهن
�أن يح�صل على حكم ق�ضائي على املدين ثم �أن يحجز على ممتلكات املدين بالطريقة العادية .واملزية
الوحيدة التي يجنيها الدائن هي احل�صول على �أولوية يف ال�سداد (�أو امتياز) ميكن �أن يطالب بها يف
عائدات البيع الذي يتم عن طريقه الإنفاذ .وزيادة على ذلك ،ونظرا �إىل �أن امل�ستفيد من هذا الرهن غري
جمرب يف العادة على �إ�شهار رهنه (�أو غري م�سموح له ب�إ�شهاره) ،ف�إنه نادرا ما تت�سنى املطالبة بذلك الرهن
يف موجودات مل تعد ملكا للمدين.
امل�سمني على �إقرا�ض مدينيهم.
ي�شجع �إىل حد ما امل�ستفيدين
 -77و�إن وجود رهون قانونية غري حيازية ّ
ّ
ولكن لهذه الرهون عدة مثالب .فهي لي�ست متاحة لكل �أنواع املقر�ضني .كما �أنها �رسية ،من حيث �إنه ال
هينة ت�ستطيع بها الأطراف الثالثة الأخرى �أن تعلم بوجودها .وهي ال تتيح للدائنني �إمكانية
توجد طريقة ّ
احل�صول على تدابري انت�صافية �إنفاذية عاجلة وفعالة يحتمل �أن تولّد �سعرا �أعلى عند بيع املوجودات.
و�أخريا ،فهي ال توفّر �إال حماية واهية للدائنني ،لأن من املعتاد �أنهم ال ي�ستطيعون املطالبة بها عندما
يكف املدين عن امتالك املوجودات .واالجتاه الع�رصي ،لكل هذه الأ�سباب ،هو �أن تقلل الدول من عدد
ّ
وتو�سع فئات الدائنني الذين ميكنهم التعاقد على حق �ضماين غري حيازي
الرهون القانونية غري احليازية
ّ
وكذلك �أنواع املوجودات التي ميكن احل�صول على ذلك احلق فيها باالتفاق.

'  '2احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة
 -78ت�شمل املوجودات غري امللمو�سة طائفة وا�سعة من احلقوق ،مثل امل�ستحقات واملمتلكات الفكرية.
وبالنظر �إىل الزيادة الهائلة يف الأهمية االقت�صادية للموجودات غري امللمو�سة يف ال�سنوات الأخرية ،يزداد
الطلب على ا�ستخدام هذه احلقوق ك�ضمان لالقرتا�ض .وكثريا ما متثّل املوجودات غري امللمو�سة ،التي
تكون يف �شكل ممتلكات فكرية ،عن�رصا هاما من قيمة موجودات �أخرى ،كما يحدث يف حالة املخزون
قيمة ،واملعدات املحتوية على الرباجميات ال�رضورية
ّ
واملعدات (مثال ،املنتجات التي حتمل عالمة جتارية ّ
املعدات �شكل موجودات غري
لت�شغيلها) .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن تتخذ عائدات املخزون �أو عائدات
ّ
ملمو�سة .ومن الأ�شكال الأخرى للموجودات غري امللمو�سة الأوراق املالية و�أنواع عديدة من حقوق تقا�ضي
املدفوعات النا�شئة يف �إطار عقود مالية معقدة (هذه الأنواع من املوجودات م�ستبعدة من الدليل؛ انظر
الفقرات � 39-37أعاله).
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 -79واملوجودات غري امللمو�سة هي ،بحكم تعريفها ،غري قابلة للحيازة املادية� .إال �أن القوانني يف دول
كثرية تناولت م�س�ألة �إن�شاء حقوق �ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة ،على الأقل يف حالة امل�ستحقات،
وذلك بتعديل النظام الذي يحكم �إن�شاء رهون الوفاء احليازية .وحاولت بع�ض القوانني �أن تن�شئ ما ي�شبه
التجريد من احليازة ،ب�إلزام املانح ب�أن ينقل �إىل الدائن �أي حمرر �أو م�ستند يتعلق بامل�ستحق املتعهد برهنه.
يجرد من
غري �أن هذا النقل يف حد ذاته ال يكفي عادة لإن�شاء رهن الوفاء .والأحرى �أن املانح يجب �أن ّ
حيازة املوجود .ويف دول كثرية ،يُر َمز �إىل هذا التجريد من احليازة باقت�ضاء توجيه �إ�شعار برهن الوفاء
�إىل املدين بامل�ستحق.
 -80ويف بع�ض الدول ،ا�ستُحدثت �أ�ساليب حتقق غايات �شبيهة بالغايات التي تتحقق بحيازة املوجودات
امللمو�سة .والطريقة الأكرث جذرية هي نقل احلق املرهون نقال كامال� ،أو نقل احل�صة املرهونة منه على
الأقل� ،إىل الدائن امل�ضمون .غري �أن ذلك يتجاوز �إن�شاء حق �ضماين ويعادل نقل حق امللكية� ،سواء نقال
�رشطيا �أم نقال مطلقا (انظر الفقرات � 91-86أدناه) .ويف بع�ض الدول الأخرى ،ال يت�أثر حق امللكية
يف املوجودات املرهونة ،ولكن ت�رصفات املانح يف املوجودات التي مل ي�أذن بها الدائن امل�ضمون ،تُوقَف
باتفاق .ويف حالة احلق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف م�رصف ،مثال ،يح�صل الدائن امل�ضمون على ما
يعادل حيازة موجود ملمو�س� ،إذا وافق املانح (�أي �صاحب احل�ساب) على �أنه ميكن جتميد ح�سابه
ل�صالح الدائن امل�ضمون .وتكون هذه هي احلال ،على وجه اخل�صو�ص� ،إذا كان امل�رصف الوديع هو
ذاته الدائن امل�ضمون.
 -81ويف نُظُ م املعامالت امل�ضمونة الع�رصية ،يُ�شار �أحيانا �إىل هذه الأ�ساليب احليازة اال�سمية للموجودات
غري امللمو�سة با�سم "ال�سيطرة" .وعموما ،يُعترب �أن للدائن امل�ضمون �سيطرة على موجود ما �إذا كان لديه
حق تعاقدي يف �أن يوجه الت�رصف فيه .فمثال ،يف بع�ض الدول ميكن �أن يعترب �أن للدائن امل�ضمون �سيطرة
على حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،إذا كان امل�رصف الوديع قد التزم تعاقديا ،يف وثيقة
املقيدة يف احل�ساب �إال بتوجيه من
يُ�شار �إليها كثريا با�سم "اتفاق ال�سيطرة" ،ب�أن ال يت�رصف يف الأموال ّ
الدائن امل�ضمون .وقد تتباين درجة ال�سيطرة .ففي بع�ض احلاالت ،تكون ال�سيطرة مطلقة ويمُ نَع �أي
معينة �أو ت�رصفات يف حدود
ت�رصف من جانب املانح .ويف حاالت �أخرى ،ي�سمح للمانح بالقيام بت�رصفات ّ
مبلغ �أق�صى �إجمايل معينّ � ،أو �إىل حني وقوع حدث م�س ِّبب معينّ .
 -82وعادة ما تقوم الدول ،التي ا�شرتعت نظما �شاملة للحقوق ال�ضمانية غري احليازية يف املوجودات
امللمو�سة و�أن�ش�أت �سجالت عامة للحقوق ال�ضمانية (انظر الفقرات � 29-25أعاله) ،بتمديد نظام ال�سجل
لي�شمل �إحاالت امل�ستحقات .وهذا النهج ي�ساعد على حتقيق االت�ساق ،لأن بيع املخزون ي�ؤدي ،يف �أغلب
الأحيان� ،إىل اال�ستحقاق ،وكثريا ما يكون من امل�ست�صوب تو�سيع ال�ضمان يف املخزون لي�شمل العائدات
الناجتة .وعالوة على ذلك ،ففي بع�ض الدول يحقق فتح ال�سجل �أمام �إحالة امل�ستحقات فائدة �إ�ضافية
هي �إعفاء الدائن امل�ضمون (املحال �إليه) من واجب �إ�شعار املدين بامل�ستحق ك�رشط م�سبق لإن�شاء احلق
معينة متعلقة بجملة من امل�ستحقات احلالية والآجلة
ال�ضماين .ومر ّد ذلك �إىل �أنه ،يف معامالت م�ضمونة ّ
املعرفة على وجه التحديد ،قد ال يكون من العملي واملمكن �إر�سال �إ�شعار (منفرد �إىل الدائنني) عن
غري ّ
امل�ستحقات وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحتى يف احلاالت التي يكون فيها ذلك الإ�شعار عمليا �أو ممكنا ،قد ال
يكون م�ست�صوبا لأن املانح (املحيل) رمبا يرغب يف االحتفاظ ب�رسية الإحالة.
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 -83ومن املناق�شة الواردة �أعاله يُ�ستنتج �أن الدول �ستواجه اختيارا �أ�سا�سيا لدى ت�صميم نظام يحكم
احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات غري امللمو�سة .ورمبا حتاول الدول تنظيم احلقوق ال�ضمانية يف
املوجودات غري امللمو�سة يف نظام منف�صل عن النظام الذي يحكم احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات
امللمو�سة ،ويف هذه احلالة ف�إن �أ�سلوب �إيجاد ال�ضمان �سيكون وثيق ال�شبه بنقل حق امللكية .وميكن
للدول ،بدال من ذلك� ،أن حتاول �إن�شاء نظام متكامل ي�سعى �إىل ا�ستحداث ت�شكيلة موحدة من املبادئ
حتكم �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ،على ال�سواء ،ونفاذها جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويتها و�إنفاذها.
 -84واالجتاه ال�سائد يف الت�رشيعات الع�رصية هو و�ضع نظم تعامل بها احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات
غري امللمو�سة يف �إطار نظام متكامل يحكم �أي�ضا احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة .وهذا النهج
يحددوا ،منذ بداية معاملتهم ،املوجودات املراد رهنها ،وب�أن
ي�سمح للمانحني وللدائنني امل�ضمونني ب�أن ّ
يحددوا العالقة بني احلقوق يف امل�ستحقات كعائدات واحلقوق يف امل�ستحقات كموجودات مرهونة �أ�صلية.
ّ

'  '3ا�ستخدام حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان
 -85توجد يف كثري من الدول� ،إىل جانب الأدوات والأ�ساليب املختلفة التي يق�صد منها �أن ت�ؤدي وظيفة
حقوق �ضمانية (انظر الفقرات � 84-50أعاله)� ،شتى الأدوات القانونية الأخرى التي ميكن تطويرها
لإيجاد ما يعادل احلق ال�ضماين .وقد طُ ورت معظم هذه الأدوات من خالل ممار�سات جتارية (�أكّدت
املحاكم �صحتها الحقا) ،و�إن كان بع�ضها قد �أن�شئ �أو ن ّقح بالت�رشيع .و�إن �أكرث الأدوات والأ�ساليب تداوال
لإن�شاء ما يعادل احلق ال�ضماين غري احليازي يف املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة على ا�ستخدام حق
ملكية املوجودات التي يجري ا�ستحداثها لأغرا�ض ال�ضمان .وهناك حالتان يتكرر فيهما ا�ستخدام حق
امللكية لأغرا�ض ال�ضمان .ف�أوال ،ميكن �أن ي�ستخدم حق امللكية ل�ضمان قر�ض ،وذلك ب�أن ينقل املانح �إىل
الدائن حق ملكية موجودات ميتلكها الدائن بالفعل نقال م�رشوطا (انظر الباب الفرعي (�أ) �أدناه) .وثانيا،
ميكن ا�ستخدام حق امللكية ل�ضمان ثمن �رشاء غري م�سدد ،وذلك بب�ساطة ب�أن يحتفظ البائع �أو امل�ؤجر
بحق ملكية املوجودات التي تباع �أو ت�ؤجر� ،إىل �أن يتم ال�سداد الكامل لثمن ال�رشاء (انظر الباب الفرعي
(ب) �أدناه) .و�إن ك ّ
ال من نقل حق امللكية واالحتفاظ بحق امللكية ميكّن الدائ َن من اال�ستفادة من حقوق
معادلة للحقوق ال�ضمانية غري احليازية.

  �أ -نقل حق امللكية
 -86من املعهود �أن املعامالت املنطوية على نقل حق امللكية من املقرت�ض �إىل املقر�ض �آلية م�ستخدمة
ل�ضمان �أداء التزام املقرت�ض بال�سداد .وبا�ستحداث الدول لفكرة احلقوق ال�ضمانية (خ�صو�صا فيما
يتعلق بالعقار) ،بد�أ هجر ا�ستعمال حق امللكية ك�ضمان� .إال �أن هناك منطا خمتلفا فيما يتعلق باملوجودات
املنقولة .فبما �أن العديد من النظم القانونية كان يناوئ احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف هذه
احلاالت ،بحث املدينون والدائنون يف موا�ضع �أخرى من القانون البتداع �أ�ساليب ميكن ا�ستخدامها للتغلّب
على هذه املناوءة .وكان نقل حق ملكية املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون (�إما م�رشوطا �إىل حني �سداد
القر�ض �أو �إىل حني �إعادة النقل �إىل املقرت�ض يف �إطار عملية بيع ثانية يحتفظ فيها الدائن بحق امللكية
�إىل حني �سداد القر�ض) هو �أ�شيع الأ�ساليب امل�ستخدمة لأجل هذا الغر�ض.
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 -87وتوجد الآن �سمتان ال تزاالن جتعالن نقل حق امللكية على �سبيل ال�ضمان جذابا للدائنني يف
العديد من الدول .ف�أوال ،كثريا ما تكون ،يف تلك الدول ،املقت�ضيات ال�شكلية واملو�ضوعية لنقل حق امللكية
يف املوجودات امللمو�سة �أو املمتلكات غري امللمو�سة �إىل �شخ�ص �آخر �أقل م�شقة ،وبالتايل �أقل تكلفة ،من
م�ستلزمات �إن�شاء حق �ضماين .وثانيا ،يف حالة الإنفاذ ،ويف حالة �إع�سار املانح ،كثريا ما يكون الدائن
يتقرر �أن موجودات
يف و�ضع كمالك �أف�ضل منه كحائز حلق �ضماين .وهذه هي احلال خ�صو�صا عندما ّ
املالك ،و�إن كانت يف حيازة املانح ،لي�ست جزءا من حوزة الإع�سار .ويف املقابل ،عندما تكون موجودات
املانح مرهونة مبجرد حق �ضماين ،ف�إنها تعترب عموما جزءا من حوزة �إع�سار املانح (انظر الف�صل الثاين
ع�رش ب�ش�أن �أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين ،الفقرة .)20
 -88بيد �أن هاتني اخلا�صيتني ال توجدان دائما يف القانون الوطني .فمثال�ُ ،أزيل يف كثري من الدول
الفارق ال�شكلي بني ا�ستخدام حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان ،من ناحية ،واحلق ال�ضماين فيما يتعلق
مبقت�ضيات الإن�شاء والإنفاذ ،من الناحية الأخرى ،وتعا َمل �أدوات حق امللكية واحلقوق ال�ضمانية معاملة
متطابقة .بل �إن بع�ض الدول ت�شرتط على الدائنني ال�ساعني �إىل �إنفاذ حق ملكية منقول �إليهم لأغرا�ض
ال�ضمان �أن يتبعوا نظام الإنفاذ املنطبق على احلقوق ال�ضمانية العادية .وف�ضال عن ذلك ،تن�ص قوانني
العديد من هذه الدول على �أن عمليات نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان ،التي تخ�ضع عموما للقواعد
املنطبقة على نقل حق امللكية ،تعامل يف حالة الإع�سار معاملة الأدوات ال�ضمانية.
 -89كما �أن نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان قد �أر�سي يف بع�ض الدول مبوجب القانون (وذلك عادة
ت�سمى "البيع مع حق اال�سرتداد" �أو "البيع مع خيار �إعادة ال�رشاء") ،و�أر�سي من خالل
يف �إطار �أ�ساليب ّ
املمار�سة التي �أكّدتها املحاكم يف دول �أخرى .واليوم ،تتبع الدول نهوجا متنوعة حيال �أدوات نقل حق
امللكية التي يق�صد منها �أن ت�ؤدي �أغرا�ضا �ضمانية .وكما لوحظ �آنفا ،ف�إن �إن�شاء تلك الأدوات يخ�ضع يف
بع�ض الدول للقواعد الأي�رس التي حتكم نقل حق امللكية ،ولها مفعول نقل حق امللكية نقال كامال .ويف
دول �أخرى ،يخ�ضع �إن�شاء تلك الأدوات للقواعد الأكرث تعقيدا التي حتكم احلقوق ال�ضمانية ،وال يكون لها
�سوى مفعول املعاملة امل�ضمونة .ويف دول �أخرى غري هذه وتلك ،وخ�صو�صا يف عامل القانون املدين ،يعترب
كثري من عمليات نقل حق امللكية هذه� ،إن مل يكن كلها ،التفافا حول النظام العادي لل�صكوك ال�ضمانية،
وتعترب بالتايل الغية وباطلة .و�إن �أدوات نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان متاحة يف الدول التي اعتمدت
نظاما �شامال ومتكامال للحقوق ال�ضمانية غري االحتيازية ،ولكنها تعامل كمجرد �أدوات �ضمانية .ويف
هذه الدول ،يخ�ضع �إن�شاء احلق ال�ضماين ،ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة ،و�أولويته ،و�إنفاذ نقل حق امللكية
لأغرا�ض ال�ضمان ،لنف�س املقت�ضيات املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية (انظر الفقرات � 109-101أدناه).
امل�رشعون خيارين متعلقني بال�سيا�سات .ف�أحد اخليارين هو االعرتاف بنقل حق امللكية
 -90ويواجه
ّ
لأغرا�ض ال�ضمان ،على �أن تنطبق عليه املقت�ضيات الأقل والآثار الأكرب (عادة) للنقل الكامل حلق امللكية،
وبالتايل يتم تفادي نظام احلقوق ال�ضمانية العام .وي�ؤدي هذا اخليار �إىل تعزيز و�ضع الدائن امل�ضمون
(و�إن كان ذلك مع املخاطرة بزيادة م�س�ؤوليته؛ انظر الفقرة  71من الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين) ،مع �إ�ضعاف و�ضع املانح ودائني املانح الآخرين.
 -91واخليار الآخر هو االعرتاف بعمليات نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان ،لكن مع مواءمة مقت�ضياته
�أو �آثاره �أو كليهما مع مقت�ضيات احلق ال�ضماين و�آثاره .وميكن �أن يتحقق ذلك ب�إحدى طريقتني .فمن
ناحية ،ميكن �أن حتدد الدول معامالت نقل حق امللكية التي �سيُ�سمح بها ،مع حظر جميع املعامالت
الأخرى ،وجعل الأدوات امل�سموح بها خا�ضعة لنظام الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية
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والإنفاذ املنطبق على احلقوق ال�ضمانية .وقد �سلكت بع�ض دول القانون املدين هذا النهج الأول .ومن
الناحية الأخرى ،ميكن للدول �أن تكتفي بالن�ص على �أن معامالت نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان هذه
�ستو�صف ب�أنها حقوق �ضمانية .وقد انتهج العديد من دول القانون العام هذا النهج الثاين .ومبقت�ضى كل
من هذين البديلني ،ف�إن املزايا التي يتمتع بها الدائن املحال �إليه والعيوب املقابلة لها بالن�سبة للأطراف
الأخرى تقل .والبديل الثاين هو النهج املتبع يف الدول التي لها نظام وظيفي ومتكامل و�شامل للمعامالت
امل�ضمونة ،وهو �أي�ضا النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)9

  ب  -االحتفاظ بحق امللكية
  -92الطريقة الثانية ال�ستخدام حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان تُنفذ ب�أ�ساليب ت�سمح للبائعني ب�أن
ي�ستخدموا حق ملكيتهم للموجودات امللمو�سة التي يجري بيعها ل�ضمان �سداد االلتزام املايل للم�شرتي
بدفع ثمن �رشاء املوجودات .و�أكرث الو�سائل �شيوعا لتحقيق ذلك ،ولكنها لي�ست الوحيدة ،هي �أن يتم
بوا�سطة ترتيب تعاقدي لالحتفاظ بحق امللكية (التحفظ على امللكية) .وهناك ،مع ذلك ،عدة �آليات
�أخرى ميكن للبائعني �أن ي�ستخدموا بها حق امللكية ،بع�ضها ين�ش�أ بفعل القانون والبع�ض الآخر ين�ش�أ
باتفاق بني الطرفني.
 -93ففي العديد من الدول ،ي�سمح قانون البيع للدائنني الذين نقلوا حق امللكية فعليا �إىل امل�شرتي
ب�أن يلتم�سوا �إبطال البيع �إذا مل يدفع امل�شرتي ثمن ال�رشاء .ويجوز للبائع ،عند الإبطال� ،أن ي�سرتد ملكية
املوجودات املبيعة وحيازتها خالية وخال�صة من �أي رهون يكون امل�شرتي قد �أن�ش�أها فيها .وتن�ش�أ حقوق
اال�سرتداد هذه عادة بفعل القانون ،غري �أن البائعني ي�ستطيعون ،يف بع�ض الدول� ،أن مي ّددوا نطاق حق
اال�سرتداد ،بوا�سطة عقد� ،إىل ما يزيد على ما هو من�صو�ص عليه يف قانون البيع .ومبا �أن الدليل يركّز
توا�صل هنا مناق�شة هذه ال�سبل القانونية النت�صاف البائع
على احلقوق ال�ضمانية النا�شئة باتفاق ،فلن
َ
(لالطالع على مناق�شة �أ�شمل ،انظر الفقرات � 107إىل  109من الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية حق
ال�ضمان ،والتو�صية .)86
 -94ويف ترتيب ب�سيط من ترتيبات االحتفاظ بحق امللكية ،ميكن �أن يحتفظ البائع بحق ملكية املوجودات
املباعة �إىل حني �سداد ثمن �رشائها بالكامل .ويجوز �أن ي�شارك املقر�ضون �أي�ضا يف هذا التمويل بقبول
�إحالة االلتزام امل�ضمون من البائع .وهناك عدة �أ�صناف من معامالت االحتفاظ بحق امللكية .ف�أحيانا ،ال
يقوم البائع �سوى ببيع املوجودات �إىل امل�شرتي ،وال يتم البيع (نقل حق امللكية) �إال عند ال�سداد بالكامل.
ويف �أحيان �أخرى ،يكون البيع م�رشوطا ب�سداد امل�شرتي للثمن الكامل .غري �أنه ،يف معظم الأحيان ،يكون
البيع فوريا ويكون نقل حق امللكية وحده م�رشوطا ب�أن يدفع امل�شرتي الثمن .والقا�سم امل�شرتك بني كل هذه
الأ�صناف هو �أنه على الرغم من �أن امل�شرتي قد يكون حائزا للموجودات وي�ستخدمها (ويف بع�ض احلاالت
قد يكون له حتى احلق يف الت�رصف فيها) ،فهو ال يح�صل فعليا على حقوق يف املوجودات �إىل �أن ي�س ّدد
خموال للبائع حتى ذلك احلني.
ثمن ال�رشاء بالكامل .ويظل حق امللكية يف املوجودات ّ
 -95وت�سمح الدول �أي�ضا بالتنويع يف نطاق اتفاقات االحتفاظ بحق امللكية .ويتعلق هذا التنويع �أحيانا
بااللتزام الذي مت �ضمانه ،و�أحيانا باملوجودات اخلا�ضعة لالحتفاظ بحق امللكية .فعلى �سبيل املثال،
يف ترتيب االحتفاظ بحق امللكية مبوجب �رشط "جميع الأموال" �أو �رشط "احل�ساب اجلاري" ،يحتفظ
البائع بحق ملكية املوجودات املباعة �إىل حني �أداء جميع االلتزامات امل�ستحقة على امل�شرتي� ،سواء �أكانت
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املعينة �أم مبوجودات �أخرى ا�شرتاها ذلك امل�شرتي من البائع.
هذه االلتزامات تت�صل بتلك املوجودات ّ
"املمدد" لالحتفاظ بحق امللكية ،يجوز �أي�ضا �أن متتد حقوق البائع لت�شمل
ويف ما يعرف با�سم الرتتيب
ّ
امل�ستحقات �أو العائدات الأخرى التي تن�ش�أ عند بيع املوجودات .بيد �أن هذا الرتتيب ال يوجد �إال يف عدد
قليل جدا من الدول .وعلى �أية حال فحتى يف الدول التي ي�سمح فيها بالرتتيبات املمددة لالحتفاظ بحق
امللكية ينتهي احلق يف عموم العائدات عندما متزج بعائدات �أخرى .ويف الغالبية العظمى من الدول
ال ي�شمل االحتفاظ بحق امللكية العائدات .كما �أنه يف جميع الدول تقريبا ال ي�شمل االحتفاظ بحق
امللكية املوجودات �إال حينما تكون ما زالت حمتفظة بهويتها .وعليه ،ينتهي هذا احلق عندما تدمج تلك
املوجودات يف موجودات �أخرى يف عملية الت�صنيع �أو عندما تفقد هويتها الأ�صلية بخالف ذلك.
 -96وهناك بديل لرتتيب االحتفاظ بحق امللكية ،ولكن مع النتيجة االقت�صادية ذاتها ،ميكن حتقيقه
بدمج عقد ت�أجري مع خيار للم�ست�أجر ب�أن ي�شرتي املوجودات امل�ؤجرة ب�سعر ا�سمي .ويف هذه الرتتيبات ال
جتوز عادة ممار�سة خيار ال�رشاء �إال بعد �أن يكون امل�ست�أجر قد دفع معظم �سعر ال�رشاء اال�سمي بوا�سطة
�أق�ساط الإيجار (انظر املثال الوارد يف الفقرة  26من املقدمة) .ويف بع�ض احلاالت ،عندما ي�شمل الإيجار
العمر املجدي الكامل للمعدات امل�ؤجرة ،يعادل الإيجار ترتيب االحتفاظ بحق امللكية حتى من دون خيار
ال�رشاء .ويق�صد من كل هذه الأ�شكال املتنوعة �أن ت�ؤدي وظيفة �أدوات لتمكني املقرت�ض من متويل احتياز
معدات �أو خمزون (انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) .ويف الفقرات التالية ،وتي�سرياً للإحالة
ّ
املرجعية ،ي�شمل م�صطلح "البيع" م�صطلح "الإيجار" ،وي�شمل م�صطلح "امل�شرتي" م�صطلح "امل�ست�أجر"،
وذلك على الأقل فيما يتعلق بالإيجارات التي ت�ؤدي وظيفة �ضمانية.
 -97ومن الناحية االقت�صادية ،يوفّر ترتيب االحتفاظ بحق امللكية حقا �ضمانيا مكيفا جيدا ب�صفة
خا�صة مع احتياجات البائعني يف جمال �ضمان االئتمان .وهذا النوع من االئتمان ،الذي يوفره عادة
املوردون ،ي�ستخدم على نطاق وا�سع ،يف كثري من الدول ،كبديل للتمويل امل�رصيف العام ،وينال و�ضعا
تف�ضيليا بالنظر �إىل ما ملوردي املوجودات امللمو�سة ال�صغار واملتو�سطني من �أهمية بالن�سبة لالقت�صاد.
طورت ،نتيجة لذلك،
ويف دول �أخرى ،توفر امل�صارف �أي�ضا متويل االحتياز ب�صفة �أكرث انتظاما ،وقد َّ
ممار�سات متكّنها من اال�ستفادة من �آلية االحتفاظ بحق امللكية .فمثال ،ي�ستطيع البائع �أن يبيع موجودات
بالدين
ملمو�سة �إىل م�رصف مقابل نقد حا�رض ،ثم ي�ستطيع امل�رصف �أن يعيد بيع املوجودات �إىل امل�شرتي ّ
مبوجب ترتيب لالحتفاظ بحق امللكية؛ �أو قد يدفع امل�شرتي للبائع نقدا من قر�ض ثم ينقل حق امللكية
�إىل امل�رصف ك�ضمان للقر�ض .ويف تلك الدول ،كثريا ما يمُ نح هذا امل�صدر من م�صادر االئتمان ،وال�ضمان
املعينّ امل�صاحب له ،مزية خا�صة يف �شكل �أولوية �أعلى على احلقوق ال�ضمانية املنازعة يف نف�س املوجودات
معينة.
امللمو�سة� ،رشيطة االلتزام مبقت�ضيات �شكلية ّ
 -98وبالنظر �إىل �أن ترتيب االحتفاظ بحق امللكية كان يف الأ�صل �رشطا يف عقد بيع �أو �إيجار ،ال تزال
دول كثرية (ومن بينها عدد من الدول التي تعامل �أدوات نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان على �أنها
جمرد حق �شبه �ضماين .ونتيجة لذلك ،ال تُخ�ضع تلك الدول �أدوات
معادِ لة لأدوات ال�ضمان) تعتربه ّ
االحتفاظ بحق امللكية للقواعد العامة املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية ،خ�صو�صا فيما يتعلق بالإن�شاء
والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ .ومن املزايا الأخرى لالحتفاظ بحق امللكية �أنه ميكن �أن
فعالة من حيث التكلفة لأنه ،يف دول كثرية ،ال يخ�ضع للإ�شهار.
يُتفق عليه بطريقة ّ
 -99ويف الوقت نف�سه ،لرتتيبات االحتفاظ بحق امللكية بع�ض العيوب .فو�ضع امل�شرتي ودائني امل�شرتي
ي�ضعف ،وت�ضطر الأطراف الثالثة ،متى انعدم الإ�شهار� ،إىل االعتماد على �إقرارات امل�شرتي �أو �إىل تكري�س
الوقت الالزم وتكبد التكلفة الالزمة جلمع معلومات من م�صادر �أخرى .وهناك عيب �آخر ،هو �أن ترتيبات
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االحتفاظ بحق امللكية قد متنع على امل�شرتي� ،أو على الأقل قد تعرقل عليه ،ا�ستخدام املوجودات امل�شرتاة
ملنح حق �ضماين من املرتبة الثانية لدائن �آخر .وهناك عيب غريهما ،هو �أن الإنفاذ من جانب دائني
امل�شرتي غري امل�ضمونني م�ستحيل �أو �صعب دون ر�ضا البائع .ولهذه الأ�سباب تعا َمل ترتيبات االحتفاظ
بحق امللكية ،يف بع�ض الدول ،على غرار احلقوق ال�ضمانية يف جميع اجلوانب .ويف دول �أخرى ،ت�ؤدي
نف�س االعتبارات �إىل معاملة هذه الرتتيبات معاملة احلقوق ال�ضمانية يف بع�ض اجلوانب ولي�س فيها كلها
(فهي ،مثال ،تخ�ضع للإ�شهار ولكنها تمُ نَح و�ضعا خا�صا من حيث الأولوية) .ويف دول غري هذه وتلك،
تكون ترتيبات االحتفاظ بحق امللكية غري نافذة جتاه الأطراف الثالثة عموما� ،أو غري نافذة جتاهها �إذا
معينة ،وخ�صو�صا املخزون ،على افرتا�ض �أن احتفاظ البائع بحق امللكية يتعار�ض
كانت تتعلق مبوجودات ّ
مع قيام البائع مبنح امل�شرتي حق و�صالحية الت�رصف يف املخزون يف �سياق عمله املعتاد.
 -100وميكن �أن تنظر الدول يف عدة خيارات �سيا�ساتية .ومن هذه اخليارات املحافظة على الطابع
اخلا�ص لرتتيب االحتفاظ بحق امللكية ك�أداة حلق امللكية .ويف �إطار هذا النهج ،ال يكون االحتفاظ
بحق امللكية خا�ضعا لأي مقت�ضيات تتعلق بال�شكل �أو الإ�شهار .وهناك خيار �آخر خمتلف قليال� ،أال هو
�صون الطابع اخلا�ص لالحتفاظ بحق امللكية ولكن مع ح�رص �آثاره يف �ضمان �سعر �رشاء املوجودات
املعنية وحدها دون �ضمان �أي ائتمان �آخر ،وق�رصه على املوجودات امل�شرتاة دون العائدات �أو املنتجات.
وهناك خيار ثالث هو دمج ترتيبات االحتفاظ بحق امللكية يف النظام العادي للحقوق ال�ضمانية .ويف
هذه احلالة ،يكون �إن�شاء ترتيب االحتفاظ بحق امللكية ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه،
حتى يف حال �إع�سار امل�شرتي ،خا�ضعا لنف�س القواعد املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية .ويف �إطار هذا
معينة (مثل الأولوية اعتبارا من
النهج ،وللأ�سباب ال�سيا�ساتية املذكورة �أعاله ،ميكن منح البائع مزايا ّ
وقت �إبرام عقد البيع الذي ا�شتمل على االحتفاظ ب�رشط حق امللكية� ،أو اعتبارا من وقت ت�سليم ال�سلع).
وثمة خيار رابع ،هو �إبقاء االحتفاظ بحق امللكية كمعاملة منف�صلة ،ولكن مع جعله م�ساويا متاما لأي
حق �ضماين �آخر (�أي دون منح البائع املحتفظ بحق امللكية �أي امتيازات خا�صة تتعلق بالإن�شاء �أو النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة �أو الأولوية �أو الإنفاذ) .وكل هذه اخليارات يناق�شها مبزيد من التف�صيل الف�صل
التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز.

'  '4النهج الوظيفي واملتكامل وال�شامل �إزاء املعامالت امل�ضمونة
 -101كثريا ما خابت املن�ش�آت التجارية يف مطالبها االئتمانية ،طوال القرن الع�رشين ،ب�سبب عدم وجود
�إطار قانوين منا�سب ي�ستطيع املقرت�ضون �أن مينحوا من خالله حقوقا �ضمانية للمقر�ضني و�سائر موفري
معينة من املوجودات.
االئتمان .ولقد كان القانون� ،أحيانا ،يحظر �رصاحة منح حقوق �ضمانية على �أنواع ّ
و�أحيانا وبكل ب�ساطة ،مل تكن توجد �أداة قانونية منا�سبة .ويف �أحيان �أخرى ،كان يف و�سع الأطراف �أن تبتكر
�أداة قانونية تخدم �أغرا�ضها ،ولكنها كانت �أداة غري عاجزة ومكلّفة ومعقدة التنفيذ .وكانت هذه امل�شاكل
هي منبع الكثري من التطورات التي ا�ستُعر�ضت للتو .فقد �أف�ضت ،مثال� ،إىل ممار�سات تعاقدية وابتكارات
قانونية ت�سمح برهون وفاء �صورية ،و�إىل ا�ستحداث معامالت قانونية متخ�ص�صة يُق�صد بها حل م�شاكل
معينة من الن�شاط االقت�صادي .كما �أنها حفزت على ا�ستحداث �شتى �آليات نقل حق
ن�ش�أت يف قطاعات ّ
امللكية ،وكانت ال�سبب يف اال�ستخدام الوا�سع النطاق التفاقات االحتفاظ بحق امللكية والتنويعات املختلفة
لالحتفاظ بحق امللكية ،التي يق�صد بها زيادة فعاليته ك�أداة قانونية ل�ضمان �أداء االلتزام.
 -102و�أمام ما �أوجده هذا النهج املتبع ح�سب احلالة �إزاء النظم القانونية لتلبية احتياجات املن�ش�آت
قررت بع�ض الدول يف منت�صف القرن الع�رشين �أن تعيد النظر يف ميدان احلقوق
التجارية �إىل االئتمانّ ،
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ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة بكامله .ومتخ�ض هذا التفكري عن ا�ستحداث مفهوم حق �ضماين وحيد
وظيفي ومتكامل و�شامل يف جميع �أنواع املوجودات املنقولة .وكان هذا النهج املتبع حيال املعامالت
امل�ضمونة م�ستوحى من املالحظة التي تبينَّ منها �أن الأنواع املختلفة العديدة من احلقوق ال�ضمانية
غري احليازية ،ورهن الوفاء احليازي التقليدي ،والتنويعات املتعددة لأدوات نقل حق امللكية واالحتفاظ
بحق امللكية ،ت�ستند كلها �إىل عدد قليل من املبادئ التوجيهية املتطابقة التي تهدف �إىل حتقيق نف�س
النتائج االقت�صادية.
 -103واملو�ضوع الرئي�سي الذي يتمحور حوله هذا النهج اجلديد �إزاء املعامالت امل�ضمونة هو �أن
اجلوهر يجب �أن يعلو على ال�شكل .ومل يكن م�صادفة �أن تطورت هذه الفكرة �أوال يف دول احتادية،
مثل الواليات املتحدة الأمريكية وكندا ،كان فيها وجود نظم متنوعة و�شديدة التخ�ص�ص ملنح ال�ضمان
يعرقل ،ل�سنوات عديدة ،التجارة عرب حدود الواليات واملقاطعات .فقد �أن�ش�أ القانون التجاري املوحد
للواليات املتحدة ،وهو قانون منوذجي اعتمدته الآن الواليات اخلم�سون جميعها (مبا فيها والية لويزيانا
التي جتمع بني نظامي القانون العام والقانون املدين) ،حقا �ضمانيا وحيدا و�شامال يف املوجودات
يوحد احلقوق ال�ضمانية احليازية وغري احليازية العديدة واملتنوعة يف املوجودات امللمو�سة
املنقولة ّ
وغري امللمو�سة ،مبا يف ذلك ترتيبات نقل حق امللكية واالحتفاظ به ،التي كانت قائمة مبوجب قوانني
الواليات والقانون العام .وانت�رشت الفكرة �إىل كندا (مبا فيها ،مع تغيريات طفيفة ،مقاطعة كيبيك التي
ت�أخذ بالقانون املدين) ونيوزيلندا والهند وعدة دول �أخرى ،كثري منها ذات واليات ق�ضائية ت�أخذ بالقانون
املدين يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية .وي�سلك القانون النموذجي للمعامالت امل�ضمونة للبلدان الأمريكية،
الذي و�ضعته منظمة الدول الأمريكية ،نهجا مماثال من نواح عديدة .كما ي�سلك القانون النموذجي ب�ش�أن
املعامالت امل�ضمونة الذي و�ضعه امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري م�سلكا مماثال من حيث �إنه ين�شئ
حقا �ضمانيا حمددا ميكن �أن يقوم جنبا �إىل جنب مع �أدوات �ضمانية �أخرى (مثل الإيجار التمويلي) ويغري
�صفة االحتفاظ بحق امللكية فيعتربه حقا �ضمانيا.
 -104ويوفر هذا النظام الوظيفي املتكامل وال�شامل ب�ش�أن ال�ضمان ،ب�صفته نهجا �إزاء �إيجاد نظام كفء
يع ّزز توفري االئتمان امل�ضمون للمن�ش�آت وامل�ستهلكني ،عددا من املزايا املعتربة.
 -105ف�أوال ،ميكن دمج جميع القوانني ذات ال�صلة التي تتناول احلقوق ال�ضمانية غري احليازية (والتي
كثريا ما تكون كبرية العدد) يف ن�ص واحد ،وهذا نهج يكفل �شمول القواعد وات�ساقها و�شفافيتها .وثانيا،
ميكن تناول القواعد املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية احليازية ،وخ�صو�صا رهن الوفاء احليازي ،مع تكييفها
يف الوقت ذاته للمقت�ضيات املعا�رصة .وثالثا ،ميكن �أن تدمج يف النظام �أدوات حق امللكية ،مثل نقل
ال�ضمان واالحتفاظ بحق امللكية ،بطريقة ال تعطي البائعني احلماية التي يرغبون فيها فح�سب ،بل �إنها
حت�صلوا عليها يف املوجودات امل�شرتاة للح�صول على ائتمان
متكّن امل�شرتين �أي�ضا من ا�ستخدام �أية قيمة
ّ
�إ�ضايف .ورابعا ،ميكن �أي�ضا �أن ي�شمل الن�ص ترتيبات تعاقدية ت�ؤدي وظيفة �ضمانية ،مثل عقود الإيجار
التمويلي ،والبيع مع �إعادة البيع ،والبيع مع �إعادة الت�أجري ،و�أن يتناولها بطريقة تقلل �إىل احلد الأدنى من
التنازع واالرتباك ب�ش�أن �أولوية حقوق خمتلف الدائنني امل�شاركني يف هذه املعامالت .وخام�سا ،هذا النهج
ي�شجع على التناف�س فيما بني موفري االئتمان �إذ ي�ضع على قدم امل�ساواة البائعني وامل�ؤجرين واملقر�ضني.
 -106و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ففي �إطار هذا النهج ال يحتاج الدائن الذي يفكّر يف منح قر�ض م�ضمون �إىل
التحري عن خمتلف م�ستلزمات ال�ضمان البديلة وتقييم مزاياها وعيوبها .وتبعا لذلك ،ف�إن العبء الذي
يتحمله دائنو املانح �أو ممثل الإع�سار يف حال �إع�سار املانح ،الذين يتعينّ عليهم �أن ي�أخذوا بعني االعتبار
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يتميز بحق
حقوقهم وواجباتهم جتاه الدائن امل�ضمون ،يق ّل عندما يلزم فح�ص نظام واحد لي�س �إال
ّ
�ضماين �شامل .و�سي�ؤدي تب�سيط هذه الأعباء لي�س فقط �إىل تقليل تكلفة �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية ،و�إمنا
�أي�ضا �إىل تقليل تكلفة �إنفاذ االئتمان امل�ضمون ،وبالتايل �سيخف�ض التكلفة العامة لالئتمان امل�ضمون.
 -107ويف الأحوال العابرة للحدود الوطنية� ،سيتي�سرّ �أي�ضا االعرتاف باحلقوق ال�ضمانية التي تُن�ش�أ يف
موجودات تكون يف �إحدى الدول ثم تُنقل �إىل دولة �أخرى� ،إذا كانت الدولة التي تنقل �إليها املوجودات
تعرتف بحق �ضماين �شامل .و�سيكون من الأ�سهل بكثري على هذا النظام �أن يتقبل طائفة وا�سعة من
�ضيق �أم مماثل يف ال�شمول ،وهذه حالة
احلقوق ال�ضمانية الأجنبية� ،سواء �أكانت هذه احلقوق ذات طابع ّ
يُحتمل �أن تر ّوج التجارة عرب احلدود.
 -108غري �أن هناك بع�ض امل�ساوئ يف النهج الوظيفي واملتكامل وال�شامل .ف�أوال ،قد يتطلب هذا النهج
معينة (مثل نقل حق امللكية �أو االحتفاظ بحق امللكية ك�أداة �ضمانية) ،على
تغيري تو�صيف معامالت ّ
الأقل لأغرا�ض قوانني املعامالت امل�ضمونة .وفيما يتعلق بالدول التي مل تكن تقبل بن�سبية حق امللكية يف
املوجودات املنقولة� ،سيلزم توفري برامج تثقيفية للمحامني ورجال الأعمال مل�ساعدتهم على فهم الكيفية
التي �سيعمل بها هذا النهج يف املمار�سة العملية .ويتطلب هذا النهج ،ف�ضال عن ذلك ،تعديل املنطق
القانوين الأ�سا�سي الذي ي�ستند �إليه حتى الآن القانون املتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف عدد كبري من الدول.
فمثال ،تعترب احلقوق ال�ضمانية يف العديد من الدول ا�ستثناءات من املبد�أ العام القا�ضي بامل�ساواة بني
الدائنني ،ولذلك يجب �أن تف�سرّ تف�سريا تقييديا .وعالوة على ذلك ،يُت�صور احلق ال�ضماين عادة على �أنه
حمدد .ويفرت�ض النهج
حمدد لدائن ّ
حمدد ،يدين به مدين ّ
حمددة ،ل�ضمان التزام ّ
حق حمدد ،يف موجودات ّ
الوظيفي واملتكامل وال�شامل �أن هذه القيود التقليدية �سيحل حملها مبد�أ عام ي�ساعد على انت�شار االئتمان
امل�ضمون .و�أخريا ،فهذا النهج الوظيفي واملتكامل وال�شامل يفرت�ض عادة �أن النظام اجلديد �سيدخل حيز
النفاذ بوا�سطة ت�رشيع واحد .و�سي�ستدعي ذلك ،فيما يتعلق ببع�ض الدول� ،إدخال تغيري كبري يف الأ�سلوب
الذي تنظَّ م به مد َّونتا قوانينها املدنية والتجارية وغريها من القوانني.
 -109وميكن احلد من العديد من هذه العيوب �أو التخل�ص منها عن طريق االعتناء بالطريقة التي
تختارها الدولة لو�ضع ت�رشيع ين�شئ نظاما �ضمانيا وظيفيا ومتكامال و�شامال للحقوق ال�ضمانية .فمثال،
ميكن حتقيق معظم املزايا مع تفادي معظم العيوب من خالل ما يلي�( :أ) �إجراء �إ�صالح �شامل للقوانني
القائمة املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية ،و�أدوات حق امللكية التي تخدم �أغرا�ضا �ضمانية ،و�إحالة امل�ستحقات،
وعمليات الإيجار التمويلي؛ و(ب) �سن قواعد قانونية تهدف على وجه التحديد �إىل تنظيم املمار�سات
التعاقدية التي و�ضعت للتغلب على الثغرات املوجودة يف القانون .وال يعني هذا التقليل من �ش�أن املجهود
الالزم لعمل ذلك بطريقة حت ّقق االت�ساق وال�شفافية والكفاءة و�إقامة تناف�س حقيقي ،على �أ�سا�س ال�سعر
�أو ب�رشوط �أخرى ،فيما بني جميع موفري االئتمان .غري �أنه �إذا كان املجهود مت�ضافرا يف الإ�صالحات
الت�رشيعية امل�ضطلع بها ،ف�ستكون الفوائد املجنية كبرية من حيث ما يُتحمل يف ذلك من تكاليف وما
واجه من �صعوبات.
يُ َ

' '5نهج الدليل
 -110للأ�سباب املختلفة املبينة يف هذا الباب ويف الباب جيم من املقدمة ،يو�صي الدليل ب�أن تعتمد
الدول نهجا وظيفيا ومتكامال و�شامال �إزاء املعامالت امل�ضمونة (انظر اجلملة الأوىل من التو�صية .)8
ولدى ا�شرتاع نظام وظيفي ومتكامل و�شامل ،ميكن ا�ستخدام �أي من نهجني خمتلفني .ففي �إطار �أحد
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النهجني ،تُ�ستب َقى وت�ستخدم �أ�سماء الأدوات ال�ضمانية القدمية ،مثل رهن الوفاء والرهن العائم ونقل حق
امللكية لأغرا�ض ال�ضمان واالحتفاظ بحق امللكية .بيد �أن �إن�شاءها ومفعولها كحقوق �ضمانية يخ�ضعان
ملجموعة وظيفية ومتكاملة و�شاملة من القواعد ،و�إن كانت �ستظل ،لأغرا�ض �أخرى (مثل فر�ض ال�رضائب
�أو املحا�سبة) ،تخ�ضع لقواعد �أخرى .ويحافظ هذا النهج على التنوع املفاهيمي للأدوات ال�ضمانية
والرتتيبات التعاقدية الأخرى التي يجوز �أن تُ�ستخدم لأغرا�ض ال�ضمان ،ولكنه يق�ضي ب�إيجاد جمموعة
موحدة من القواعد حتكم الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ .ويف �إطار نهج خمتلف
عمم املعامالت واملمار�سات
اختالفا طفيفا ،تُلغى جميع �أنواع احلقوق التي تخدم �أغرا�ضا �ضمانية ،وتُ َّ
التمويلية املحددة التي تتوخاها تلك احلقوق يف مفهوم وحيد موحد للحقوق ال�ضمانية .و�سوف تكون
جلميع املعامالت امل�ضمونة ت�شكيلة وحيدة من القواعد لأنه لن يتاح �سوى نوع واحد من الأدوات
ال�ضمانية .وقد ا ُّتبع كل من هذين النهجني يف الدول التي ا�شرتعت م�ؤخرا نظما وظيفية ومتكاملة
و�شاملة للمعامالت امل�ضمونة ،وكالهما يحقق الأهداف الرئي�سية املف�صلة يف الدليل.
 -111ويو�صي الدليل ب�أن تعتمد الدول ،كنهج عام ،يف ما عدا ما يتعلق بتمويل االحتياز ،ثاين هذين
النهجني �إزاء ا�شرتاع نظام وظيفي ومتكامل و�شامل للمعامالت امل�ضمونة (انظر اجلملة الثانية من
التو�صية  .)8ويف �إطار هذا النهج ،ت�صنف جميع املعامالت امل�ضمونة ،كحقوق �ضمانية� ،أيا كانت
ت�سميتها ،وتخ�ضع لإطار تنظيمي متطابق .بيد �أنه ،فيما يخ�ص متويل االحتياز وحده ،يو�صي الدليل ب�أن
يكون للدول خيار اعتماد �أي من النهجني املذكورين يف الفقرة ال�سابقة� .أي �أن الدول ميكن �أن تعتمد ما
يو�صف ،يف حالة متويل االحتياز املحددة� ،إما ب�أنه نهج وحدوي �أو ب�أنه نهج غري وحدوي (انظر التو�صية
 .)9ويف �إطار النهج الوحدوي ،تنطبق نف�س املبادئ الأ�سا�سية املبينة يف �إطار التو�صية  8على جميع
معامالت متويل االحتياز (انظر الفقرة (�أ) من التو�صية  .)9ويف �إطار النهج غري الوحدوي ،حتتفظ
الدول ب�أدوات لتمويل االحتياز ي�سمى كل منها ت�سمية منف�صلة .وت�صنف جميع معامالت متويل االحتياز،
ما عدا عمليات البيع مع االحتفاظ بحق امللكية وعمليات الإيجار التمويلي ،باعتبارها حقوقا �ضمانية
حيازية حتكمها نف�س جمموعة القواعد التي حتكم معامالت متويل االحتياز (انظر الفقرة الفرعية
(ب) ' '1من التو�صية  .)9وف�ضال عن ذلك ،يحافَظ على حقوق امللكية التي يتمتع بها كل من البائع مع
تعدل
االحتفاظ بحق امللكية وامل�ؤجر التمويلي ،ولكن القواعد املحددة التي حتكم كل معاملة على حدة ّ
من �أجل التو�صل �إىل نتائج تعادل وظيفيا النتائج التي يتم التو�صل �إليها بوا�سطة احلق ال�ضماين احليازي
(انظر الفقرة الفرعية (ب) ' '2من التو�صية .)9
 -112ومن حيث املبد�أ ،ميكن �أن يكون تنفيذ النهج الوحدوي �إزاء متويل االحتياز �أ�سهل ،لأنه لن يتطلب
�إدخال تعديالت على قوانني �أخرى �أو �إحاالت �إليها .وباملثل ،يوفر النهج الوحدوي �أي�ضا مزيدا من
ال�شفافية ،لأن جميع القواعد ذات ال�صلة �ستكون موجودة يف قانون واحد .غري �أن الدليل ي�سلم ب�أن بع�ض
الدول قد ال تكون يف و�ضع ي�سمح لها باعتماد النهج الوحدوي فيما يتعلق مبعامالت متويل االحتياز،
املعينة ،اعتماد نهج غري وحدوي (لالطالع على املزيد من
ولذلك يتوقع �أن تختار الدول ،يف هذه احلالة ّ
التفا�صيل ،انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز).

 -4مو�ضوعان رئي�سيان م�شرتكان بني جميع ف�صول الدليل
� -113سلّطت الأبواب ال�سابقة يف هذا الف�صل ال�ضوء على فكرتني جامعتني تبعثان على املناف�سة
املفتوحة فيما بني موفري االئتمان .فالفكرة الأوىل هي �أن النظام ال�شامل النطاق ،الذي يحيط بجميع
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�أنواع املعامالت التي ت�ستخدم ل�ضمان �أداء التزام ما ،يتيح لكل �شخ�ص �أن يعر�ض �رشوطا ائتمانية على
معينة من املدينني �أو الدائنني.
قدم امل�ساواة .ومن حيث املبد�أ ،ال تمُ نح �أي امتيازات خا�صة لأي فئة ّ
والفكرة الثانية هي �أن النظام الذي يتخذ نهجا وظيفيا ومتكامال و�شامال يخف�ض تكاليف املعامالت،
ب�إلغاء احلاجة �إىل ت�صميم معامالت خمتلفة للمدينني املختلفني وموجودات ال ت�ستند �إال �إىل اختالفات
�شكلية ،وبال�سماح للدائنني بتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة و�إقامة و�ضعية ذات �أولوية على نحو
وموحد.
ب�سيط
ّ
 -114ويناق�ش هذا الباب مو�ضوعني هامني �آخرين ينبغي �أن ي�ستند �إليهما �أي نظام ع�رصي للمعامالت
امل�ضمونة .ف�أولهما ،وهو مبد�أ ا�ستقاللية الأطراف ،قوامه �أن احلقوق ال�ضمانية تن�ش�أ من اتفاق بني
املانحني والدائنني امل�ضمونني� .أما الثاين ،في�شري �إىل ما للتكنولوجيا املعا�رصة من �أهمية متزايدة يف
�ضمان فعالية نظام القانون التجاري وكفاءته .ويف حني �أن �أيا من املو�ضوعني ال ي�شري �إىل نتيجة
توجهات عامة تتبعها الدول ال�ساعية �إىل �سن قانون جديد للمعامالت
وحيدة حمددة ،ف�إن كالهما يوفر ّ
امل�ضمونة .وكالهما �أي�ضا يدعم عددا من التو�صيات املحددة الواردة يف خمتلف ف�صول الدليل (مثل
التو�صية  94والفقرة الفرعية (ي) من التو�صية  .)54لذا ،يُعر�ض هذان املو�ضوعان هنا باعتبارهما
يكمالن فكرتي ال�شمول يف نطاق القانون والنهج الوظيفي املتكامل املتبع �إزاء تنظيم
مو�ضوعني رئي�سيني ّ
احلقوق ال�ضمانية.

(�أ)  ا�ستقاللية الطرفني
  -115الأغرا�ض التي ي�سعى املدينون والدائنون �إىل حتقيقها ،يف االقت�صادات الع�رصية ،بالغة التنوع.
ولت�سهيل حتقيق هذه الأغرا�ض ،تركّز نظم املعامالت امل�ضمونة تركيزا �شديدا على مبد�أ ا�ستقاللية
الطرفني .والفكرة الرئي�سية من وراء هذا املبد�أ هي �إتاحة �أق�صى قدر من املرونة للطرفني للتفاو�ض على
اتفاقات �ضمانية تلبي احتياجاتهما على وجه الدقة .ولذلك ،ينبغي �إبقاء القواعد الإلزامية يف احلد
الأدنى الالزم لكفالة �شفافية احلقوق وقابليتها للتنب�ؤ و�ضمان الإن�صاف يف الإنفاذ.
 -116ومبا �أن االتفاقات ال�ضمانية متنح الدائنني حقوق ملكية يف موجودات مدينيهم ،ف�إن لها �أي�ضا
حتما عواقب مهمة على الأطراف الثالثة .ولهذا ال�سبب ،تو�ضح النظم الع�رصية للمعامالت امل�ضمونة
�أي�ضا �أن الأحكام الواردة يف �أي اتفاق والتي تخرج عن القواعد غري الإلزامية �أو تغيرّ ها ال تُلزم �سوى
الطرفني نف�سيهما ،وال مت�س حقوق الأطراف الثالثة �إال بالقدر الذي تن�ص عليه املبادئ العامة لقانون
العقود.
 -117ويف حني �أن ا�ستقاللية الطرفني تعطي مقدمي االئتمان �صالحيات كبرية ،وقد مت�س حقوق
دائنني �آخرين ،فمن املنتظر � ّأن ال�سماح للدائن امل�ضمون واملانح بت�شكيل معاملتهما بطريقة تنا�سب
�أهدافهما على �أف�ضل وجه �سيمكّن عادة املانحني من تو�سيع �إمكانية ح�صولهم على االئتمان امل�ضمون.
ومع ذلك ،ميانع العديد من الدول يف قبول مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني دون �أي قيود .فهي ت�سعى �إىل
احلد من ا�ستقاللية الطرفني بالتعداد احل�رصي لأنواع املعامالت التي يجوز للطرفني االتفاق ب�ش�أنها،
وبالتنظيم التف�صيلي ال ل�رشوط �إبرام هذه االتفاقات و�إنفاذها فح�سب ،بل و�إمنا �أي�ضا للأحكام املحددة
التي يمُ كن �إدراجها يف االتفاق ال�ضماين .ويف املقابل ،ترتئي دول �أخرى �أنه ينبغي �أن ي�ؤذن للطرفني
باخلروج عن �أي قواعد من نظام املعامالت امل�ضمونة ال تعك�س االعتبارات الأ�سمى لل�سيا�سات العامة.
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 -118و�إن هذا النهج الأخري �أكرث ات�ساقا مع الهدف العام لنظام فعال وكفء للمعامالت امل�ضمونة.
فهو يتيح للطرفني �أكرب مت�سع لت�صميم معامالتهما بحيث تلبي احتياجاتهما االئتمانية املحددة .وهذه
الطريقة من �أهم الطرائق التي ميكن لنظام املعامالت امل�ضمونة �أن يُر ّوج بها االئتمان امل�ضمون .ويتبنى
الدليل هذا النهج .فهو يو�صي ب�أن تعتمد الدول مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني باعتباره القاعدة الأ�سا�سية
لقانون املعامالت امل�ضمونة ،رهنا بعدد قليل فقط من القيود املحددة املبينة يف التو�صيات الواردة يف
ف�صول الدليل التالية (انظر التو�صية 10؛ وانظر �أي�ضا الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق الطرفني يف االتفاق
ال�ضماين والتزاماتهما).

(ب)  ا�ستخدام التكنولوجيا الإلكرتونية الع�رصية
  -119ال تجُ ّ�سد نظم املعامالت احلديثة املفاهيم الع�رصية لقانون املعامالت امل�ضمونة فح�سب ،و�إمنا
تت�سع �أي�ضا الحتواء املمار�سات التجارية الع�رصية وت�ستفيد من التطورات الع�رصية يف املمار�سات
التنظيمية للدول .ويراعي الدليل هذه املمار�سات والتطورات يف ثالثة جماالت.
 -120ف�أوال ،يرى الدليل �أن الدول ينبغي �أن تُ�س ّهل عموما اخلطابات الإلكرتونية .وبهذه الروح ،ومتا�شيا
مع الفقرتني  2و 3من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف
()7
يت�ضمن
العقود الدولية )6(،واملادتني  6و 7من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية،
ّ
الدليل تو�صيات تعرتف ب�إمكانية ت�سيري الأطراف للأعمال التجارية با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية.
والفكرة املحورية هي �أن قانون املعامالت امل�ضمونة ينبغي �أال يعرقل التجارة الع�رصية مبنع الأطراف من
الوفاء ب�أي من مقت�ضيات الكتابة �أو التوقيع عند ا�ستخدام �أ�ساليب �إلكرتونية مالئمة (انظر التو�صيتني
 11و 12من الدليل؛ وانظر �أي�ضا الفقرات  165-143من مذكرة �أمانة الأون�سيرتال الإي�ضاحية ب�ش�أن
اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية )8(،والفقرات 61-47
من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية مع دليل الت�رشيع ،1996 ،ومع املادة الإ�ضافية
 5مكررا ب�صيغتها املعتمدة يف عام .)1998
 -121وثانيا ،يقر الدليل ب�أن القانون املتعلق بامل�ستندات القابلة للتداول الإلكرتونية ال�شكل يتطور تطورا
�رسيعا .لكن ،وبالنظر �إىل ال�صعوبة اخلا�صة التي ينطوي عليها �إيجاد معادل �إلكرتوين للقابلية الورقية
للتداول ،فقد ُو�ضعت تو�صيات الدليل املختلفة على �أ�سا�س ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة
للتداول ذات ال�شكل الورقي وحدها .على �أنه ال ينبغي �أن يُف�رس الدليل ب�أنه يثني عن ا�ستخدام املعادالت
الإلكرتونية لل�صكوك �أو امل�ستندات القابلة للتداول الورقية .فالدليل يتوخى �إذن �أن يكون يف و�سع �أي دولة
م�شرتعة ترغب يف تناول هذه امل�س�ألة �أن تفعل ذلك مبا يتفق وتو�صيات الدليل� ،إال �أنه �سيتعني عليها �أن
ت�ضع لهذا الغر�ض قواعد خا�صة بها (اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف
()9
العقود الدولية هي �أي�ضا ال تتناول املعادل الإلكرتوين للقابلية الورقية للتداول).

 -122وثالثا ،وكما هو م�شار �إليه يف الفقرات الفرعية (ج) و(هـ) و(و) من التو�صية  ،1ي�ستند الدليل
�إىل افرتا�ض اعتماد ثالثة مفاهيم هامة تتعلق بنفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة .فهو ،ير ّوج
للحقوق ال�ضمانية غري احليازية يف موجودات املانح امللمو�سة وغري امللمو�سة .ويقرتح ،عالوة على ذلك،
�إجراءات �شكلية ب�سيطة لإن�شاء احلق ال�ضماين بني الطرفني ،مع خطوات �إ�ضافية ب�سيطة ،تهدف �إىل
( )6من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.07.V.2
( )7املرجع نف�سه ،رقم املبيع .A.99.V.4
( )8املرجع نف�سه ،رقم املبيع .A.07.V.2
( )9املرجع نف�سه ،مذكرة �إي�ضاحية ،الفقرة .7
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ال�شفافية ،جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ويو�صي كذلك ب�إقامة �سجل عام للحقوق
ال�ضمانية وت�سجيل �إ�شعار يتعلق باحلقوق ال�ضمانية ال�سارية �أو املحتملة ،باعتبار ذلك الطريقة العامة
لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  .)32ويف حني ي�سلم الدليل ب�أن ال�سجل العام
للحقوق ال�ضمانية ميكن �أن يُحتفظ به يف �شكل ورقي ،فهو يو�صي ب�أن ت�ستفيد الدول� ،إن �أمكن ذلك،
من التكنولوجيا الع�رصية ب�إن�شاء ال�سجل يف �شكل �إلكرتوين (انظر الفقرة الفرعية (ي) من التو�صية .)54
وترد يف الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل مناق�شة �أوفى لتفا�صيل الكيفية التي ميكن بها �إن�شاء هذا
ال�سجل املحو�سب وت�شغيله.

باء -التو�صيات 12-2
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنطاق انطباق القانون هو �إر�ساء نظام �شامل وحيد ب�ش�أن املعامالت
وحتدد هذه الأحكام احلقوق ال�ضمانية و�سائر احلقوق التي ي�رسي عليها القانون .والهدف من
امل�ضمونة.
ّ
الأحكام املتعلقة بالنهوج الأ�سا�سية �إزاء ال�ضمان هو كفالة ما يلي:
(�أ) �أن ينطبق القانون على جميع احلقوق التي تن�ش�أ تعاقديا يف املوجودات املنقولة وت�ضمن �سداد
التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ("النهج الوظيفي")؛
(ب) �أن ين�ص القانون على التنفيذ املنا�سب للنهج الوظيفي مبا يكفل معاملة جميع مق ِّدمي االئتمان
امل�ضمون وفقا للقواعد التي ت�ؤدي �إىل نتائج متكافئة وظيفيا.

نطاق االنطباق
 -2رهنا بالتو�صيات  )10(،7-3ينبغي �أن ينطبق القانون على جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة املن�ش�أة
مبقت�ضى اتفاق ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،بغ�ض النظر عن �شكل املعاملة �أو نوع
املوجودات املنقولة �أو و�ضع املانح �أو الدائن امل�ضمون �أو طبيعة االلتزام امل�ضمون .ومن ثم ،ينبغي �أن ينطبق
القانون على ما يلي:

(�أ)  احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات املنقولة ،ملمو�سة كانت �أم غري ملمو�سة ،حا�رضة
�أم �آجلة ،مبا فيها املخزون واملعدات و�سائر املوجودات امللمو�سة ،وامل�ستحقات التعاقدية وغري التعاقدية،
واملطالبات التعاقدية غري النقدية ،وال�صكوك القابلة للتداول ،وامل�ستندات القابلة للتداول ،وحقوق تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،وحقوق امللكية
الفكرية؛

(ب) احلقوق ال�ضمانية التي ين�شئها �أو يكت�سبها جميع الأ�شخا�ص االعتباريني والطبيعيني ،مبن فيهم
امل�ستهلكون ،ولكن من دون �أن ي�ؤثّر ذلك يف احلقوق املنبثقة من ت�رشيعات حماية امل�ستهلكني؛
املحددة �أو القابلة للتحديد،
(ج)  احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع االلتزامات ،احلا�رضة �أو الآجلة،
ّ
مبا فيها االلتزامات املتغرية وااللتزامات املبينة بطريقة عامة؛

(د) جميع حقوق امللكية التي تن�ش�أ تعاقديا من �أجل �ضمان �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخر،
مبا يف ذلك نقل حق امللكية يف املوجودات امللمو�سة لأغرا�ض �ضمانية ،و�إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض �ضمانية،
وخمتلف �أ�شكال اتفاقات االحتفاظ بحق امللكية ،والإيجار التمويلي.
( )10حيثما ترد الإحالة يف تو�صية ما �إىل تو�صية واردة يف ف�صل خمتلف ،ت�شمل هذه الإحالة رقم ومو�ضوع الف�صل الذي ترد
فيه تلك التو�صية الأخرى .وعندما ال ترد �أي �إحالة من هذا القبيل ،تكون التو�صية امل�شار �إليها واردة يف نف�س الف�صل الذي ترد فيه
التو�صية امل�شتملة على الإحالة.
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وينبغي �أن ينطبق القانون �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية يف عائدات املوجودات املرهونة.

النقل التام للم�ستحقات
 -3ينبغي �أن ينطبق القانون على النقل التام للم�ستحقات ،بالرغم من �أن هذا النوع من النقل ال ي�ضمن
�سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخر .وترتهن هذه التو�صية باال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف التو�صية 167
(الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين).

قيود نطاق االنطباق
 -4على الرغم من التو�صية  ،2ال ينبغي �أن ينطبق القانون على ما يلي:

(�أ)  الطائرات ،واملعدات الدارجة على ال�سكك احلديدية ،والأج�سام الف�ضائية ،وال�سفن ،وكذلك
الفئات الأخرى من املعدات املنقولة ،ما دامت تلك املوجودات م�شمولة بقانون وطني �أو اتفاق دويل تكون
ت�سن ت�رشيعا ي�ستند �إىل هذه التو�صيات (وي�شار �إليها فيما يلي بـ"الدولة" �أو "هذه الدولة") طرفا
الدولة التي ّ
فيه ويتناول ذلك القانون الوطني �أو االتفاق الدويل امل�سائل التي ي�شملها هذا القانون؛

(ب) امللكية الفكرية ،ما دامت �أحكام القانون غري مت�سقة مع قانون وطني يتعلق بامللكية الفكرية �أو
اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بامللكية الفكرية؛
(ج)  الأوراق املالية؛

(د) حقوق ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاقات املعاو�ضة �أو الناجمة عنها،
با�ستثناء امل�ستحقات املتعني ت�سديدها لدى �إنهاء جميع املعامالت العالقة؛
(هـ) حقوق ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى معامالت �رصف العمالت الأجنبية �أو الناجمة عنها.

ولكن التو�صيات  21و( 25الف�صل الثاين ب�ش�أن
  -5ال ينبغي �أن ينطبق القانون على املمتلكات غري املنقولة.
ّ
�إن�شاء احلق ال�ضماين) و 43و( 48الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) و 87و88
(الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين) و 164و( 165الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين)
و 184و 195و( 196الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) قد ت�ؤثر يف املمتلكات غري املنقولة.
 -6ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف نوع م�ستثنى من املوجودات (كاملمتلكات غري
املنقولة ،مثال) ي�شمل ،مبقت�ضى قانون �آخر ،نوعا من العائدات التي ي�رسي عليها هذا القانون (كامل�ستحقات،
مثال) ،ف�إن هذا القانون ينطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات ما مل يكن ذلك القانون الآخر منطبقا على
ذلك احلق ال�ضماين.
  -7ال ينبغي �أن يت�ضمن القانون �أي قيود �أخرى على نطاق انطباقه .و�إذا ُو�ضعت �أي قيود �أخرى ،ينبغي �أن
وحمدد.
تُبينَّ يف القانون على نحو وا�ضح
ّ

النهج الوظيفي
 -8ينبغي �أن يعتمد القانون نهجا وظيفيا ي�شمل مبقت�ضاه جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي
تُن�ش�أ باالتفاق وت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عن �شكل املعاملة �أو التعابري
اال�صطالحية التي ي�ستخدمها الطرفان (مبا يف ذلك حقوق املنقول �إليهم يف �إطار معاملة نقل حق امللكية
يف موجودات ملمو�سة لأغرا�ض ال�ضمان ،وحقوق املحال �إليه يف �إطار معاملة �إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض
ال�ضمان ،ف�ضال عن حقوق البائع �أو امل�ؤجر التمويلي يف �إطار خمتلف �أ�شكال اتفاقات االحتفاظ بحق امللكية
والإيجارات التمويلية ،على التوايل) .وبا�ستثناء ما يتعلق بتمويل االحتياز ،ينبغي �أن ين َّفذ النهج الوظيفي
موحدة
بطريقة ت�ص ّنف جميع احلقوق التي ت�ضمن الوفاء بالتزام بكونها حقوقا �ضمانية و�إخ�ضاعها ملجموعة ّ
من القواعد.

الف�صل الأول -نطاق االنطباق ،والنهوج الأ�سا�سية �إزاء املعامالت امل�ضمونة ،واملوا�ضيع العامة
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 -9فيما يتعلق بتمويل االحتياز ،يجوز تنفيذ النهج الوظيفي ب�إحدى طريقتني هما:
(�أ) �إما بطريقة ت�صنِّف كحقوق �ضمانية احتيازية جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي ت�ضمن
موحدة من القواعد ("النهج الوحدوي")؛
�سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،وتُ ِ
خ�ضعها ملجموعة ّ
(ب) و�إما بطريقة تُ�ص ِّنف (مبوجب النهج امل�شار �إليه بكونه "النهج غري الوحدوي"):

' '1كحقوق �ضمانية احتيازية جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي ت�ضمن �سداد التزام �أو
الوفاء به على نحو �آخر ،غري حقوق البائع مبقت�ضى اتفاق احتفاظ بحق امللكية وحقوق امل�ؤجر
مبقت�ضى �إيجار متويلي؛

' '2كحقوق ملكية حقو َق البائع مبقت�ضى اتفاق احتفاظ بحق امللكية وحقوق امل�ؤجر مبقت�ضى
�إيجار متويلي ،ولكنها تخ�ضع حقوق امللكية املذكورة لقواعد تف�ضي �إىل نتائج تكون معادلة
وظيفيا للنتائج املح ّققة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية احليازية ،مبا يكفل معاملة جميع موفّري
متويل االحتياز على قدم امل�ساواة.

ا�ستقاللية الطرفني
 -10ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيتان  14و( 15الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين) والتو�صيتان  111و( 112الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما)
والتو�صيات ( 136-132الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين) والتو�صيات ( 186-178الف�صل التا�سع ب�ش�أن
متويل االحتياز ،اخليار �ألف :النهج الوحدوي) والتو�صيات ( 202-187الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز،
اخليار باء :النهج غري الوحدوي) ،والتو�صيات  215-203و( 227-217الف�صل العا�رش ب�ش�أن تنازع القوانني)،
يجوز للدائن امل�ضمون واملانح �أو املدين ،باالتفاق بينهما� ،أن يخرجا عن �أحكام هذا القانون املتعلقة بحقوق كل
()11
منهما والتزاماته �أو �أن يغيرّاها .وال مي�س ذلك االتفاق حقوق �أي �شخ�ص لي�س طرفا فيه.

اخلطابات الإلكرتونية
ن�ص على
 -11ينبغي �أن ّ
ين�ص القانون على �أنه ،حيثما ي�شرتط القانون �أن يكون اخلطاب �أو العقد كتابيا �أو يَ ُّ
عواقب لعدم وجود كتابة ،يُ�ستوفى ذلك اال�شرتاط باخلطاب الإلكرتوين �إذا كان الو�صول �إىل املعلومات الواردة
فيه متي�سرّا على نحو يتيح ا�ستخدامها يف الرجوع �إليها الحقا.
ين�ص القانون على �أنه ،حيثما ي�شرتط القانون �أن يكون اخلطاب �أو العقد ممهورا بتوقيع
 -12ينبغي �أن ّ
�شخ�ص ما �أو ين�ص على عواقب لعدم وجود توقيع ،يُ�ستوفى ذلك اال�شرتاط فيما يتعلق باخلطاب الإلكرتوين
�إذا:
(�أ)  ا�ستُخدمت طريقة لتعيني هوية ال�شخ�ص املعني وبيان نية ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق باملعلومات
الواردة يف اخلطاب الإلكرتوين؛
(ب) وكانت الطريقة امل�ستخدمة � ّإما:

' '1موثوقا بها بقدر منا�سب للغر�ض الذي �أُن�شئ اخلطاب الإلكرتوين �أو �أُر�سل من �أجله ،يف
�ضوء كل املالب�سات ،مبا فيها �أي اتفاق ذي �صلة؛ و� ّإما

' '2قد ثبت فعليا �أنها ،بحد ذاتها �أو مقرتنة ب�أدلة �إ�ضافية� ،أوفت بالوظائف املبينة يف الفقرة
()12
الفرعية (�أ) �أعاله.

( )11انظر املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )12بخ�صو�ص التو�صيتني  11و ،12انظر الفقرتني  2و 3من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات
الإلكرتونية يف العقود الدولية.

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين
(نفاذه بني الطرفني)
�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
  -1احلق ال�ضماين مبقت�ضى هذا الدليل هو حق ملكية (خالفا للحق ال�شخ�صي) يف موجودات منقولة
(خالفاً للممتلكات غري املنقولة) ين�ش�أ باتفاق (خالفا للحقوق التي تن�ش�أ بقانون �أو بحكم ق�ضائي) بني
املانح والدائن امل�ضمون (انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري) .ويُق�صد بحق امللكية �ضمان
�أداء التزام يقع على عاتق املانح� ،أو �شخ�ص �آخر ،جتاه ذلك الدائن .وعند اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة
جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه املانح ،يعترب �أن احلق ال�ضماين قد "�أن�شئ" .غري �أن النظم القانونية
تختلف يف الكيفية التي تقي�س بها الأثر القانوين للإن�شاء ،وت�أخذ عموما بواحد من ثالثة نهوج خمتلفة.
 -2ففي �إطار �أحد النهوج ،ي�صبح احلق ال�ضماين يف املوجودات الذي يُن�ش�أ بطريقة �سليمة نافذا
لي�س فقط جتاه املانح و�إمنا يكون �أي�ضا نافذا تلقائيا حيال جميع الأطراف الثالثة التي تطالب بحق يف
املوجودات (وكثرياً ما ي�شار �إىل ذلك بعبارة "الأثر املتعدي �إىل الأغيار" يف حقوق امللكية) .ومبا �أن ما هو
متوخى �أ�سا�سا من احلق ال�ضماين هو ال�سماح للدائن امل�ضمون ب�أن يبيع املوجودات املرهونة و�أن تعطى
له الأف�ضلية على مطالب مناف�س له يف تقا�ضي عائدات البيع ،ف�إنه ال توجد يف �إطار هذا النهج مزية
يف التفريق بني الآثار التي تنجم بني الطرفني والآثار جتاه الأطراف الثالثة.
 -3ويف �إطار النهج الثاين ،ال يكون احلق ال�ضماين نافذا �إال جتاه املانح ،ويلزم �إجناز فعل �إ�ضايف،
مثل ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية �أو ت�سليم حيازة املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون،
لكي ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة التي تطالب بحقوق يف املوجودات .وهذا الأثر
القانوين ي�شار �إليه يف الدليل بعبارة "النفاذ جتاه الأطراف الثالثة" .وعادة ي�شكل هذا الفعل الإ�ضايف
�أي�ضا الأ�سا�س لتحديد �أولوية احلق ال�ضماين جتاه املطالبني املناف�سني .وينبثق النهج الثاين من �إدراك
�أن معظم النظم القانونية تفر�ض �إجراءات لنفاذ االلتزامات التعاقدية بني الطرفني �أقل من الإجراءات
التي تفر�ضها عند �إن�شاء حقوق امللكية .وبعبارة �أخرى ،ف�إن االتفاق ال�ضماين يكفي ،يف �إطار النهج
الثاين ،لي�صبح احلق ال�ضماين يف املوجودات نافذا بني الطرفني ،لكنه غري كاف لإر�ساء نفاذ جوانب
احلق ال�ضماين املتعلقة بامللكية جتاه الأطراف الثالثة ،كالدائنني امل�ضمونني الآخرين� ،أو الدائنني بحكم
الق�ضاء� ،أو ممثل الإع�سار عند �إع�سار املانح� ،أو من حتال �إليهم املوجودات الحقا .وعالوة على ذلك،
ف�إن هذا النهج ي�ستند �إىل افرتا�ض عدم وجود حاجة �إىل ا�شرتاط الإ�شعار �أو الت�سجيل لكي يكون احلق
ال�ضماين نافذا بني الطرفني ،حيث �إن ذلك اال�شرتاط ميكن �أن ي�شكل عقبة �أمام املعامالت التي تخدم
�أغرا�ضا �ضمانية لكنها ت�ستند �إىل �أ�ساليب بيع �أو ت�أجري غري ر�سمية (مثل ترتيبات البيع مع االحتفاظ
بحق امللكية �أو عمليات الإيجار التمويلي).
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 -4وي�ستند النظام القانوين يف دول قليلة �إىل نهج ثالث ،هجني من النهجني الأولني .ويف �إطار هذا
النهج ،يعامل احلق ال�ضماين على �أنه نافذ عموما جتاه جميع الأطراف لدى �إن�شائه ،فيما عدا الدائنني
امل�ضمونني الآخرين ويعني ذلك �أنه ال يلزم فعل �إ�ضايف لكي ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف
الثالثة غري الدائنني امل�ضمونني .فامل�شرتون ،وامل�ست�أجرون ،واحلا�صلون على الرتاخي�ص ،والدائنون بحكم
الق�ضاء ،وممثلو الإع�سار ،ي�أخذون املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين ،ما مل تنطبق قاعدة قانونية �أخرى،
مثل قاعدة حتمي م�شرتي املوجودات يف �سياق العمل العادي للبائع .ومع ذلك ،فمن �أجل حماية حق املانح
يف ا�ستخدام موجوداته ل�ضمان ائتمان �آخر ،جرت العادة �أن تن�ص قوانني هذه النظم القانونية �أي�ضا على
�أن احلق ال�ضماين ال يكون نافذا جتاه الدائنني امل�ضمونني الآخرين ما مل يُتخذ �إجراء �إ�ضايف ،مثل ت�سليم
احليازة �أو الت�سجيل يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية� .أي �أن قواعد خا�صة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
والأولوية تنطبق حلماية حقوق املطالبني املناف�سني املت�أخرين زمنيا الذين يطالبون بحقوق حمددة يف
املوجودات املرهونة .وهذا النهج يقود عموما �إىل نف�س النتائج التي يف�ضي �إليها النهج الثاين ،رغم �أنه
قد يكون هناك اختالف طفيف فيما يتعلق بحقوق الدائنني بحكم الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح.
 -5وي�ست�صوب الدليل النهج الثاين من بني ال ُّن ُهج العامة الثالثة امل�ستعر�ضة للتو .وهناك عدة �أ�سباب
يف�ضل النهج الثاين لأنه ال مييز بني فئات املطالبني
لهذا املوقف .ففيما بني النهجني الثاين والثالثَّ ،
املتناف�سني .فالدليل ي�سعى �إىل توفري نظام �شامل يحكم احلقوق ال�ضمانية وي�شتمل على مبادئ لت�سوية
جميع النـزاعات املمكنة بني املطالبني املتناف�سني .وحاملا تتخذ الدولة قرارا ب�أن خطوة �إ�ضافية متعلقة
ب�إ�شهار احلق ال�ضماين تلزم لإحدى فئات املطالبني ،ف�إنها تعقِّد ،دون �رضورة ،مهمة ت�سوية هذه النـزاعات
�إذا مل يكن هناك �أ�سا�س م�شرتك يكون احلق ال�ضماين نافذا باال�ستناد �إليه جتاه جميع فئات املطالبني.
يف�ضل النهج الثاين لأنه يتيح للدول �أن تخف�ض �إىل احلد
 -6وفيما بني النهجني الأول والثاين،
َّ
مييز بني النفاذ بني الطرفني والنفاذ جتاه
الأدنى الإجراءات الالزمة لإن�شاء احلق ال�ضماين .فحيثما ال َّ
الأطراف الثالثة ،ت�ضيف الدول يف كثري من الأحيان �إجراءات تعاقدية عديدة تهدف �إىل حماية الأطراف
الثالثة وتتعدى كثريا ما يلزم عادة لنفاذ العقود فيما بني �أطرافها .وعلى العك�س ،ففي الدول التي ال
ت�شرتط اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،تكون النتيجة هي �أنه لن تكون
لدى الأطراف الثالثة ،ومن بينها الدائنون امل�ضمونون املرتقبون� ،أي �آلية ناجعة الكت�شاف مدى حقوق
مانحها يف املوجودات التي �سرتهن.
 -7ويو�صي الدليل باتباع نهج مييز بني املقت�ضيات الالزمة لنفاذ احلق ال�ضماين فيما بني الطرفني
واملقت�ضيات الإ�ضافية الالزمة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه جميع الأطراف الثالثة .والهدف
الرئي�سي لهذا النهج هو تي�سري �إن�شاء حق �ضماين يف موجود ما ،على �أن تُعطى ،يف الوقت نف�سه ،جميع
الأطراف الثالثة (كامل�شرتين وامل�ست�أجرين واملرخ�ص لهم والدائنني امل�ضمونني الآخرين والدائنني بحكم
الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح) و�سيلة زهيدة التكلفة وميكن التعويل عليها لتحديد ما �إن كان املانح قد
رهن موجوداته.
 -8ويتناول هذا الف�صل امل�سائل املتعلقة ب�إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات بوا�سطة اتفاق ،ونفاذ احلق
ال�ضماين بني طريف ذلك االتفاق .وترد يف الف�صل الثالث مناق�شة ملو�ضوع نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة� .أما القواعد املتعلقة برتتيب �أولوية الدائنني الذين لهم مطالبات يف نف�س املوجودات

الف�صل الثاين� -إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)

67

فرتد مناق�شتها يف الف�صل اخلام�س .وترد يف الف�صل الثاين ع�رش مناق�شة للم�سائل املتعلقة بنفاذ احلق
ال�ضماين يف حال �إع�سار املانح.
 -9والباب �ألف من هذا الف�صل مكر�س لبيان املبادئ العامة التي حتكم �إن�شاء احلق ال�ضماين.
وتناق�ش الأبواب �ألف� 2-إىل �ألف 4-ال�رشوط العامة لإن�شاء حق �ضماين نافذ ،والوقت الذي ي�صبح فيه
معينة تتعلق بال�شكل.
ذلك احلق نافذا بني الطرفني ،والعنا�رص اجلوهرية لالتفاق ال�ضماين ،ومتطلبات ّ
وتبني الأبواب �ألف� 5-إىل �ألف ،7-مبزيد من التف�صيل ،املالحظات املتعلقة بتحديد هوية طريف االتفاق
ال�ضماين ،وو�صف املوجودات التي ميكن رهنها ،و�أنواع االلتزامات التي ميكن �ضمانها بحق �ضماين.
معينة تت�صل بالإن�شاء فيما يتعلق بالعائدات وامللحقات
وتتناول الأبواب �ألف� 8-إىل �ألف 13-م�سائل ّ
واملوجودات املمزوجة يف كتلة �أو منتج.
 -10والباب باء مكر�س ملناق�شة م�س�ألة �إر�ساء النفاذ بني املانح والدائن امل�ضمون حيثما يتعلق الأمر
معينة من املوجودات .ويتناول الباب باء 1-احلاالت الهامة التي ترهن فيها امل�ستحقات بحق
ب�أنواع ّ
املعينة التي يحال فيه امل�ستحق على الرغم من وجود �رشط يف
�ضماين ،وي�ستعر�ض الباب باء 2-احلالة ّ
ُوجد للم�ستحق مينع الإحالة .ويتناول الباب باء 3-م�سائل الإن�شاء حيثما يكون امل�ستحق
االتفاق الأ�صلي امل ِ
نف�سه م�ضمونا بحق �شخ�صي �أو حق ملكية يف موجودات �أخرى .وتبني الأبواب باء� 4-إىل باء 6-مبادئ
حتكم �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ويف حق تلقي عائدات
مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،ويف م�ستند قابل للتداول ،ويف موجودات ي�شملها م�ستند قابل للتداول.
 -11ويختتم الف�صل ،يف الباب جيم منه ،ب�سل�سلة من التو�صيات حول مقت�ضيات �إن�شاء حق �ضماين نافذ
بني املانح والدائن امل�ضمون.

� -2إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)
 -12حاملا تقرر الدولة ما هو النهج الذي �ست�أخذ به �إزاء النفاذ ،يجب �أن حتدد بعدئذ ال�رشوط التي
يتعني الوفاء بها قبل �أن يت�سنى �إن�شاء احلق ال�ضماين و�أن ي�صبح نافذا فيما بني الطرفني .كما �أن امل�سائل
التي يلزم تناولها تنبثق من ال�سمات الهيكلية الأ�سا�سية للحق ال�ضماين باعتباره حق ملكية نا�شئا باتفاق
ل�ضمان �أداء التزام.
 -13ويرتتب على هذا املفهوم للحق ال�ضماين باعتباره حقا منبثقا من اتفاق تعاقدي �أن الدول يجب �أن
تهتم �رصاحة بخم�س م�سائل رئي�سية .ف�أوال ،يجب �أن حت ِّدد العنا�رص الأ�سا�سية لالتفاق ال�ضماين .وثانيا،
يجب �أن حت ِّدد �شكل االتفاق ال�ضماين .وثالثا ،يجب �أن حتدد�( :أ) من الذي يجوز �أن يكون مانحا للحق
ال�ضماين ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ما �إذا كان ينبغي و�ضع �أي قيود خا�صة ،زيادة على القيود املنطبقة
معينني ملنح احلقوق ال�ضمانية؛ (ب) ومن الذي يجوز �أن يكون
على العقود العادية ،على �أهلية �أ�شخا�ص ّ
امل�ستفيد من هذا احلق ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ما �إذا كان ينبغي �أن يحق جلميع الأ�شخا�ص ذوي الأهلية
للتعاقد �أن يكونوا م�ستفيدين من احلق ال�ضماين .ورابعا ،يجب �أن حتدد الدول ما هي �أنواع االلتزامات
التي يجوز �ضمانها بحق �ضماين ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما �إذا كان يجوز �أن تُ�ضمن بحق �ضماين
االلتزامات الآجلة �أو غري املحددة .وخام�سا ،يجب �أن حتدد ما هي املوجودات التي يجوز �أن ترهن
معينة من املوجودات ال�شخ�صية
بحق �ضماين ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما �إذا كان ينبغي ا�ستبعاد �أنواع ّ
�أو موجودات املن�ش�آت التجارية من �أن تمُ نح ك�ضمان ،وما �إن كان يجوز منح فئات كاملة من املوجودات
ك�ضمان .وتُناق�ش هذه امل�سائل على التوايل يف الأبواب �ألف� 3-إىل �ألف� 7-أدناه.
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 -14وعالوة على ذلك ،يجب على بع�ض الدول �أن تعالج م�س�ألتني �أخريني لدى و�ضع قواعد حتكم
�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه فيما بني املانح والدائن امل�ضمون .ف�أهم �شيء هو �أن تبني ،على وجه الدقة،
اخلطوات التي يجب اتخاذها لإن�شاء احلق ال�ضماين ولتحديد الوقت الذي ين�ش�أ فيه .ثم هناك م�س�ألة
النفاذ فيما بني الطرفني عموما� ،أي متى وب�أي �رشوط ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا �أو ينتهي نفاذه بني
الطرفني فيما يتعلق مبوجودات حمددة .ويف العادة ،يوجد جواب واحد على كال هذين ال�س�ؤالني .وما
�أن تُتخذ جميع اخلطوات الالزمة لإن�شاء احلق ال�ضماين ،يُ�صبح ذلك احلق نافذا بني الطرفني يف تلك
اللحظة من الزمن� .إال �أنه قد يحدث �أن يتم �إن�شاء حق �ضماين ثم يتوقف نفاذه بني الطرفني .ومن
املهم يف هذه احلاالت حتديد الوقت الذي توقّف فيه نفاذ احلق حتى بني الطرفني حتديدا دقيقا .ولأن
هذين اجلانبني من ال�س�ؤال منف�صالن عن حمتوى االتفاق ال�ضماين ،فينظر فيهما �أوال يف الفقرات التالية
(الفقرات .)25-15

(�أ)  االتفاق املن�شئ للحق ال�ضماين
 -15يف معظم النظم القانونية ،يتطلب �إن�شاء حق �ضماين يف املمتلكات املنقولة �إبرام اتفاق بني
املانح والدائن امل�ضمون ين�ص على �إن�شاء هذا احلق (اتفاق �ضماين) (انظر التو�صية  .)13وميكن
�أن ي�ؤدي االتفاق ال�ضماين عدة وظائف ،منها التالية�( :أ) توفري الأ�سا�س القانوين ملنح حق �ضماين؛
(ب) �إقامة ال�صلة بني احلق ال�ضماين وااللتزام الذي ي�ضمنه ذلك احلق؛ (ج) تنظيم العالقة عموما
بني املانح والدائن امل�ضمون (فيما يتعلق بحقوق طريف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،انظر الف�صل
ال�ساد�س)؛ (د) التقليل �إىل احلد الأدنى من احتمال وقوع نزاعات بني املانح والدائن امل�ضمون ب�ش�أن
�أحكام االتفاق ،مبا فيها الأحكام املتعلقة ب�رشوط التق�صري والإنفاذ (ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين ،انظر
الف�صل الثامن).
 -16ويف حني �أن االتفاق ال�ضماين ميكن �أن يكون �أحيانا اتفاقا منف�صال بني الطرفني ،ف�إنه كثريا ما
يكون واردا يف عقد التمويل الأ�سا�سي �أو يف عقد مماثل مربم بني املانح والدائن امل�ضمون ،كاتفاق قر�ض
�أو عقد بيع �سلع باالئتمان .ويف العديد من النظم القانونية يكون االتفاق ال�ضماين يف حد ذاته كافيا
لإن�شاء احلق ال�ضماين .بيد �أنه يف نظم قانونية �أخرى يُ�شرتط فعل �آخر ،عالوة على االتفاق ال�ضماين،
لإن�شاء احلق ال�ضماين (�أي ت�سليم حيازة املوجودات املرهونة �إىل الدائن امل�ضمون �أو ت�سجيل �إ�شعار باحلق
ال�ضماين يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية) .ويختلف ذلك الفعل من دولة �إىل �أخرى ،وحتى داخل الدولة
الواحدة ،ح�سب نوع احلق ال�ضماين املعني �أو املوجودات املعنية .وحتقيقا لهذه الأغرا�ض ،ال بد من �أن
يكون االتفاق ال�ضماين بلغة يفهمها املانح .و�إن كثريا من الدول ت�شرتط �أن تكون االتفاقات ال�ضمانية
بلغتها الر�سمية ،التي قد ال يفهمها املانح .وترتك دول �أخرى هذه امل�س�ألة مللء حرية الأطراف .وال يو�صي
الدليل ب�شيء حمدد متعلق بلغة االتفاق ال�ضماين ،و�إن كان يو�صي ،فيما يخ�ص الإ�شعار بحق �ضماين
والإ�شعارات يف حاالت الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء ب�أن يكون الإ�شعار ،كمبد�أ عام ،بلغة من املعقول �أن
يُتوقع �أن تكون مفهومة لدى متلقيه (انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل ،الفقرات  ،46-44والف�صل
الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين ،الفقرتان  47و.)69
معينة تتعلق بحق امللكية يف املمتلكات املنقولة ميكن �أن ت�ؤدي �أغرا�ضا �ضمانية.
 -17وهناك اتفاقات َّ
ومن هذه االتفاقات مثال االتفاقات املتعلقة باحتفاظ البائع بحق امللكية ،ونقل حق امللكية لأغرا�ض
�ضمانية ،و�إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض �ضمانية ،واتفاقات البيع مع �إعادة الت�أجري ،والإيجار التمويلي.
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 -18ويف النظم القانونية التي لديها نظام وظيفي ومتكامل و�شامل للمعامالت امل�ضمونة ،يُ�شرتط
عموما ،بالن�سبة للأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية وتخدم �أغرا�ضا �ضمانية� ،أن تُن�ش�أ بنف�س الطريقة التي
يُن�ش�أ بها �أي حق �ضماين �آخر (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق االنطباق ،الفقرات  .)114-101فهي
�إما �أن يُ�ستعا�ض عنها مبفهوم وحدوي للحق ال�ضماين �أو تكون ،يف الدول التي يحافظ فيها على �أ�شكال
الأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية ،املقت�ضيات املحددة الالزمة لإن�شائها هي نف�س املقت�ضيات املنطبقة
على احلقوق ال�ضمانية.
 -19ويف نظم قانونية �أخرى ،تكون الأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية هي الآلية الرئي�سية التي ميكن �أن
تُن�ش�أ بها احلقوق ال�ضمانية غري احليازية .ففي تلك الدول ،تنظَّ م الأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية ،عادة،
وفقا للقواعد املنطبقة على املعاملة املحددة التي يُق�صد �أن ينتقل بها حق امللكية فيما بني الطرفني
(مثال ،البيع �أو التبادل �أو الإيجار مع خيار ال�رشاء) .ونظرا لوظيفة الأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية
ب�صفتها �ضمانا ف�إن القواعد التعاملية املنطبقة عليها تُدعم �أي�ضا �أحيانا بقواعد خمتلفة ،ت�رشيعية ومن
و�ضع املحاكم .وميكن �أن تتباين تفا�صيل النظم املتبعة يف النظم القانونية التي حتافظ على خ�صو�صية
الأدوات امل�ستندة �إىل حق امللكية تباينا وا�سعا من دولة �إىل �أخرى .ففي بع�ض النظم القانونية ،ال يخ�ضع
لنظام خا�ص �إال االحتفاظ بحق امللكية ،بينما تخ�ضع �إحالة حق امللكية من املقرت�ض �إىل املقر�ض و�إحالة
امل�ستحقات لأغرا�ض �ضمانية لنف�س القواعد التي حتكم �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية .ويف نظم قانونية
�أخرى ،تكون بع�ض �أدوات �إحالة حق امللكية ،مثل البيع مع حق اال�سرتداد ،خا�ضعة �أي�ضا لنظام خا�ص،
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أدوات االحتفاظ بحق امللكية.
 -20ومتثل معاملة �أدوات االحتفاظ بحق امللكية م�ؤ�رشا �أ�سا�سيا للطريقة التي ينظر بها النظام القانوين
عموما �إىل ال�ضمان امل�ستند �إىل حق امللكية .فالنظم القانونية التي ال تعامل الأدوات امل�ستندة �إىل حق
امللكية باعتبارها ت�شكل حقوقا �ضمانية تركز يف العادة تركيزا خا�صا على االحتفاظ بحق امللكية ،على
الرغم من �أن هذه النظم ميكن �أن تكون لديها مقت�ضيات خمتلفة متاما لعقد ترتيبات لالحتفاظ بحق
امللكية� .أي �أنه ،يف هذه النظم ،ي�ستخدم االحتفاظ بحق امللكية ا�ستخداما وا�سع النطاق ،ويكون نافذا
جتاه كل الأطراف عند �إبرام االتفاق ذي ال�صلة .غري �أنه يف نظم قانونية �أخرى ي�ؤدي االحتفاظ بحق
امللكية دورا غري هام ،وهو عموما غري نافذ ك�أداة للملكية� ،أو هو على الأقل غري نافذ على ممثل الإع�سار
يف حال �إع�سار امل�شرتي .وثمة نقطة تتالقى عندها نظم قانونية عديدة وهي �أن االتفاقات الب�سيطة
ب�ش�أن االحتفاظ بحق امللكية هي وحدها التي تعامل على �أنها �أداة �أ�صيلة من �أدوات حق امللكية .ويف
تعامل اتفاقات االحتفاظ بحق امللكية التي تت�ضمن بنودا ت�شمل كل املبالغ (�أي بنودا ت�سمح
املقابل،
َ
معينة مقابل جميع الديون امل�ستحقة له� ،سواء �أكانت متثل ثمن
للبائع باالحتفاظ بحق ملكية موجودات ّ
�رشاء تلك املوجودات �أم مل تكن متثله)� ،أو بنودا تتعلق بالعائدات واملنتجات�( ،أي بنودا يُبينَّ فيها �أنها
معينة �إىل عائدات تلك املوجودات ومنتجاتها) على �أنها �أدوات
متد حق ملكية البائع يف موجودات ّ
�ضمان حقيقية .وثمة نقطة �أخرى تتفق فيها نظم قانونية عديدة وهي �أن البائع هو وحده الذي يجوز
ملقدمي االئتمان الآخرين �أن ي�ستفيدوا من اتفاق االحتفاظ بحق
له االحتفاظ بحق امللكية .وال يجوز ِّ
امللكية �إال �إذا تلقوا من البائع �إحالة بالر�صيد املتبقي من ثمن ال�رشاء.
 -21ويختلف الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه احتفاظ البائع بحق امللكية ومتطلبات �إن�شاء ذلك احلق اختالفا
�شا�سعا بني النظم القانونية التي تعرتف باالحتفاظ بحق امللكية .ففي معظم هذه النظم ،تُ�ستمد حقوق
البائع من بند معينّ بهذا املفاد يرد يف اتفاق البيع .بيد �أنه يف دول قليلة يُفرت�ض �أن حق امللكية يُحتفظ
به يف كل عمليات البيع باالئتمان ،بل ال توجد حاجة �إىل �أن يُذكر �رصاحة يف اتفاق البيع �أن البائع يحتفظ
بحق امللكية .وت�سمح بع�ض النظم القانونية ب�إبرام احلق التعاقدي يف االحتفاظ بحق امللكية بني الأطراف
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حتى �شفويا �أو بالإحالة �إىل �رشوط عامة مطبوعة واردة يف م�ستند توريد �أو فاتورة .ويف نظم قانونية غري
هذه قد ي�شرتط نوع من الكتابة يبني موعد االتفاق على وجه الدقة ،بل قد ي�شرتط الت�سجيل.
 -22وتختلف النظم القانونية �أي�ضا اختالفا كبريا يف امل�صطلحات امل�ستخدمة ومتطلبات عمليات �إحالة
حق امللكية لأغرا�ض �ضمانية .فمثال ،ميكن �أن ت�سمى عمليات الإحالة هذه �إحاالت ائتمانية حلق امللكية
لأغرا�ض �ضمانية ،وعمليات بيع مع حق املطالبة با�سرتداد الب�ضاعة ،وعمليات بيع مزدوجة ،واتفاقات
بيع وا�ستئجار مع خيار ال�رشاء �أو دونه .وال متنح جميع الدول نقل حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان نفاذا
كامال .ففي بع�ض النظم القانونية تكون �إحالة حق امللكية على �سبيل ال�ضمان باطلة جتاه الأطراف
الثالثة ،بينما يف نظم قانونية �أخرى تعترب �أحيانا باطلة حتى بني املحيل واملحال �إليه .ويف نظم قانونية
قليلة ،تكون �إحالة حق امللكية لأغرا�ض ال�ضمان نافذة ،ولكن هذه الأداة لي�ست م�ستخدمة على نطاق
وا�سع نظرا لوجود حقوق �ضمانية �أخرى غري احتيازية .ويف معظم النظم القانونية التي تقر �إحالة حق
تطبق على املعامالت
امللكية لأغرا�ض ال�ضمان ،تكون القواعد املتعلقة ب�إن�شائها هي نف�س القواعد التي َّ
امل�ضمونة عموما ،على الأقل �إذا كان احلق �سيقام جتاه ممثل �إع�سار املحيل .وهكذا ،ف�إن البيع مع حق
املطالبة با�سرتداد الب�ضاعة �أو البيع املزدوج ،مثال ،يخ�ضع عادة لنف�س القواعد املتعلقة ب�شكل االتفاق
ال�ضماين وحمتواه.
 -23وتقر نظم قانونية عديدة �أي�ضا ب�أن املعامالت التي تُبنى على فكرة الإيجار ميكن �أن تُ�ستخدم يف
كثري من الأحيان لأداء وظائف �ضمانية .و�أ�شيع هذه املعامالت هي اتفاقات البيع بالتق�سيط ،والإيجار
املايل يف �سياق متويل االحتياز ،واتفاقات البيع واال�ستئجار يف �سياق معاملة �إقرا�ض .ويف بع�ض النظم
القانونية تُعا َمل هذه االتفاقات املختلفة على �أنها �أدوات �ضمانية ،وتكون متطلبات �إن�شائها ونفاذها بني
تطبق على كل الأدوات ال�ضمانية الأخرى .ويف نظم قانونية �أخرى ،تُعا َمل
الأطراف هي املتطلبات التي َّ
ال ب�صفتها �أدوات �ضمانية بل ب�صفتها ترتيبات تعاقدية تن�شئ حقوقا �شخ�صية .ويف هذه النظم القانونية،
تكون متطلبات �إن�شائها هي عادة املتطلبات املنطبقة على �إن�شاء حق تعاقدي من ذلك النوع.

(ب) وقت نفاذ احلق ال�ضماين
  -24امل�س�ألة الثانية التي تواجه الدول عند تقرير املتطلبات الأ�سا�سية لإن�شاء حق �ضماين هي حتديد
الوقت الذي يُ�صبح فيه احلق ال�ضماين نافذا فعال بني الطرفني .ففي معظم الدول ،ونظرا �إىل �أن احلق
ال�ضماين ين�ش�أ من اتفاق بني الطرفني ،فهو ي�صبح نافذا بينهما فور �إبرام االتفاق .ويجوز للطرفني �أن
يتفقا على �إرجاء نفاذ احلق ال�ضماين �إىل وقت الحق ،لكنهما يف العادة ال يفعالن ذلك .وعلى �أي حال ال
ي�ستطيع الطرفان �أن يتفقا على وقت نفاذ �سابق للوقت الذي يتو�صالن فيه فعليا �إىل اتفاقهما.
املعينة
 -25ومن ال�رضوري �أي�ضا حتديد الوقت الذي يبد�أ فيه �رسيان احلق ال�ضماين على املوجودات ّ
التي ترهن .وهنا ال بد من التمييز بني موجودات املانح احلالية واملوجودات الآجلة (�أي املوجودات التي
�ستُنتج �أو �سيح�صل عليها املانح بعد التو�صل �إىل االتفاق ال�ضماين) .فعندما ين�ص االتفاق ال�ضماين على
�إن�شاء حق �ضماين يف موجودات للمانح حقوق فيها� ،أو �صالحية رهنها ،يف الوقت الذي يتو�صل فيه
الطرفان �إىل اتفاقهما ،يكون احلق ال�ضماين نافذا فيما بني الطرفني فيما يتعلق بتلك املوجودات اعتبارا
من ذلك الوقت ،ما مل يتفق الطرفان �أي�ضا على �إرجاء النفاذ فيما يتعلق ببع�ض تلك املوجودات �أو كلها.
�إال �أنه عندما ين�ص االتفاق ال�ضماين على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات يتوقع املانح �أن يكت�سب حقوقا
فيها� ،أو �أن تكون لديه �صالحية رهنها ،يف امل�ستقبل ،ال يكون احلق ال�ضماين نافذا بني الطرفني فيما
يتعلق بتلك املوجودات �إال اعتبارا من الوقت الذي يح�صل فيه املانح على حقوق يف تلك املوجودات �أو
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احلق يف رهنها .وهنا �أي�ضا يجوز للطرفني �أن يتفقا على �إرجاء وقت النفاذ �إىل ما بعد الوقت الذي يتم
فيه التح�صل فعليا على املوجودات الآجلة (انظر التو�صية  13والفقرات � 51إىل � 55أدناه).

 -3عنا�رص االتفاق ال�ضماين الأ�سا�سية
 -26تختلف النظم القانونية من حيث العنا�رص املو�ضوعية التي يجب �أن يت�ضمنها االتفاق ال�ضماين لكي
يكون نافذا بني املانح والدائن امل�ضمون .ومع ذلك فبع�ض هذه العنا�رص �شائع يف معظم النظم القانونية.
فمثال ت�شرتط الدول عادة �أن يتوفر يف االتفاق ال�ضماين ما يلي�( :أ) �أن يحدد هوية الطرفني؛ (ب) �أن
يج�سد بو�ضوح نية الطرفني �إن�شاء
يبني االلتزام امل�ضمون؛ (ج) �أن يبني املوجودات التي �سترُ هن؛ (د) �أن ّ
حق �ضماين .وتفر�ض بع�ض الدول �أي�ضا ا�شرتاطا ب�أن يبينِّ االتفاق ال�ضماين املبلغ الأق�صى الذي ميكن
�أن يُطالَب به مبقت�ضى احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة.
 -27ويف حني يجب حتديد املانح والدائن امل�ضمون حتديدا دقيقا ،تختلف من دولة �إىل �أخرى درجة
الدقة املطلوبة يف حتديد االلتزام امل�ضمون واملوجودات املرهونة .فبع�ض الدول ي�شرتط �أن يحتوي
االتفاق ال�ضماين على و�صف تف�صيلي لكل من املوجودات املنفردة التي �سترُ هن باحلق ال�ضماين .ومزية
الو�صف املحدد هي اليقني ،لكن عيبه هو عدم املرونة يف معاجلة معامالت متويلية هامة تتعلق بكميات
متغرية من االلتزامات امل�ضمونة وجمموعات متغرية من املوجودات املرهونة ،ت�شمل املوجودات الآجلة
(مثل الت�سهيالت االئتمانية املتجددة التي ي�ستند فيها مبلغ االئتمان �إىل قيمة املخزون �أو امل�ستحقات
يف �أي وقت معينّ ) .وعلى �أي حال ،ف�سواء اقت�ضت الت�رشيعات �أم مل تقت�ض حتديد هوية الطرفني وعلى
و�صف االلتزام الذي يراد �ضمانه واملوجودات التي يراد رهنها ب�صفتها احلد الأدنى ملحتويات االتفاق
ال�ضماين ،ميكن �أن ترتتب على عدم معاجلة هذه العنا�رص يف االتفاق ال�ضماين نزاعات ب�ش�أن نطاق
يت�سن حتديد العنا�رص الناق�صة بو�سيلة �أخرى.
املوجودات املرهونة وااللتزام امل�ضمون ،ما مل
َّ
 -28ويف بع�ض الدول يجب �أن يبني االتفاق ال�ضماين �أي�ضا بتف�صيل كبري عددا من امل�سائل الإ�ضافية
التي حتكم العالقة بني املانح والدائن امل�ضمون .وميكن �أن تت�صل هذه امل�سائل الإ�ضافية مبوا�ضيع
مثل واجب العناية من جانب الطرف الذي توجد يف حيازته املوجودات املرهونة ،والإقرارات املتعلقة
باملوجودات املرهونة ،وحق املانح يف الت�رصف يف املوجودات املرهونة ،وواجبات املانح فيما يتعلق ب�أي
عائدات تجُ نى من هذا الت�رصف ،وما �إىل ذلك .بيد �أنه يف دول �أخرى ال تكون نف�س هذه التفا�صيل
�إلزامية وميكن ،يف حال عدم وجود ن�ص يف االتفاق ال�ضماين يتناولها ،تطبيق قواعد احتياطية من �أجل
تو�ضيح العالقة بني الأطراف (فيما يتعلق بحقوق طريف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،انظر الف�صل
ال�ساد�س؛ وفيما يتعلق مب�سائل �إنفاذ احلق ال�ضماين ،انظر الف�صل الثامن).
 -29وهناك نظم ع�رصية عديدة للمعامالت امل�ضمونة ال تفر�ض متطلبات تف�صيلية حتكم املحتوى
الإلزامي لالتفاق ال�ضماين ،ال�رضوري لنفاذه بني الطرفني .وبدال من ذلك تتبنى هذه النظم الر�أي
الذي مفاده �أن ترويج االئتمان امل�ضمون يتي�رس على �أف�ضل وجه ب�إتاحة حرية ت�رصف وا�سعة للطرفني
لت�صميم اتفاقهما .ولكي يكون االتفاق ال�ضماين نافذا بني الطرفني ،ال يتعني �أن يُبني �سوى حد �أدنى
من املعلومات .ورهنا بتناول هذه املتطلبات مبزيد من الإي�ضاح يف الأبواب �ألف� 5-إىل �ألف 7-من
هذا الف�صل ،يو�صي الدليل ب�أن يكون االتفاق ال�ضماين نافذا بني الطرفني مادام ي�ؤكد �رصاح ًة نية
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الطرفني �إن�شاء حق �ضماين ،ويعينّ على وجه التحديد املانح والدائن امل�ضمون ،ويبني االلتزام امل�ضمون
واملوجودات املراد رهنها (انظر التو�صية .)14

� -4شكل االتفاق ال�ضماين
 -30تتخذ النظم القانونية �أي�ضا مواقف خمتلفة ب�ش�أن املتطلبات اخلا�صة ب�شكل االتفاق ال�ضماين
النافذ ووظيفة هذه املتطلبات .وبوجه خا�ص ،ال ت�شرتط بع�ض النظم القانونية وجود اتفاق �ضماين
مكتوب ،بينما ت�شرتط نظم قانونية �أخرى وجود نوع ما من �أنواع الكتابة .ويف دول قليلة ،تكفي كتابة
ب�سيطة ودون توقيع� .أما يف دول �أخرى فتلزم كتابة موقع عليها .ويف دول �أخرى غري هذه وتلك يجب
�أن يكون االتفاق ال�ضماين م�ستندا مكتوبا وموثقا �أو م�ستندا معادال .ويف العادة ،ت�ؤدي الكتابة وظيفة
تنبيه الطرفني �إىل العواقب القانونية املرتتبة على اتفاقهما و�إثبات االتفاق وت�ضمن ،يف حالة امل�ستندات
املوثقة ،حماية الأطراف الثالثة من تقدمي تاريخ االتفاق ال�ضماين على �سبيل االحتيال .وميكن �أن يخدم
ال�شكل الكتابي �أي�ضا �أغرا�ضا �أخرى �إىل جانب كونه �رشطا من �رشوط النفاذ بني الطرفني .فهو مثال ،يف
دول عديدة� ،رشط للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة وللأولوية بني املطالبني املتناف�سني .ويف العديد من هذه
الدول ،ميكن �أن يكون ال�شكل الكتابي �أي�ضا �رشطا للح�صول على حيازة املوجودات املرهونة �أو لال�ستظهار
باالتفاق ال�ضماين يف حالة الإنفاذ ،يف �إطار �إجراءات الإع�سار �أو خارجها.
 -31ويف بع�ض الدول ،تلزم �شهادة تثبت التاريخ �صادرة من �سلطة عمومية فيما يتعلق باحلقوق
ال�ضمانية غري احليازية ،با�ستثناء القرو�ض مببالغ �صغرية التي ي�سمح فيها بالإثبات بوا�سطة �شهود .ومع
�أن هذا الت�صديق قد يعالج م�شكلة تقدمي التاريخ على �سبيل االحتيال ،فهو ميكن �أن يثري م�شكلة فيما
يتعلق بالوقت والتكلفة الالزمني للمعاملة .ويف نظم قانونية �أخرى ،يلزم الت�صديق على التاريخ �أو توثيق
االتفاق ال�ضماين فيما يتعلق ب�أنواع خمتلفة من احلقوق ال�ضمانية غري احليازية (انظر ،مثال ،املواد 65
املوحد لتنظيم �ش�ؤون الأوراق املالية الذي و�ضعته منظمة مواءمة قوانني
و 70و 94و 101من القانون
ّ
الأعمال يف �أفريقيا) .ويف بع�ض تلك الدول ،يلزم هذا الت�صديق بدال من الت�سجيل� .إال �أنه عندما يكون
الت�سجيل الزما ،ال يُ�شرتط ت�صديق �إ�ضايف على تاريخ االتفاق ال�ضماين.
 -32ويف دول عديدة ،وحر�صا على توفري الوقت والتكاليف ،تُبقى متطلبات ال�شكل الإلزامية يف حد
�أدنى .فتكفي الكتابة الب�سيطة (التي ت�شمل ،مثال ،الأحكام وال�رشوط العامة الواردة يف فاتورة) ما دامت
تدل� ،إما مبفردها �أو مقرتنة مبجرى ت�رصفات الطرفني ،على نية املانح �أن مينح حقا �ضمانيا .وهذا هو
املوقف املو�صى به يف الدليل ،ات�ساقا مع فكرة تب�سيط عملية �إن�شاء احلق ال�ضماين بقدر الإمكان ،حيث
�إن هذا التب�سيط هو �أحد �أهداف الدليل الرئي�سية (انظر الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية  ،1والتو�صية
 .)15وت�شمل الكتابة اخلطابات الإلكرتونية (انظر التو�صية .)11
 -33والعديد من الدول التي ت�شرتط عموما �أن يربم االتفاق ال�ضماين كتابة �أو �أن يثبت كتابة ي�سمح
با�ستثناء احلاالت التي يكون فيها االتفاق بني الطرفني م�صحوبا بنقل احليازة الفعلية للموجودات
املرهونة �إىل الدائن امل�ضمون .ففي هذه احلالة يجوز �أن يكون االتفاق ال�ضماين �شفويا ويو�صي الدليل
باتباع هذا النهج (انظر التو�صية  .)15غري �أنه �إذا �أُن�شئ احلق ال�ضماين باتفاق �شفوي وبنقل احليازة
ثم رغب الدائن امل�ضمون ،يف وقت الحق ،يف التخلي عن احليازة� ،سيلزم �إبرام اتفاق كتابي لكي ي�ستمر
احلق ال�ضماين يف الوجود بعد �إعادة احليازة �إىل املانح (لالطالع على �آثار هذه امل�س�ألة فيما يتعلق
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بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
الفقرات  122-120و 157و.)158

 -5طرفا االتفاق ال�ضماين
  -34االتفاق ال�ضماين هو اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون .ومبا �أن النتيجة املحتملة لإن�شاء احلق
ال�ضماين هي �أن الدائن امل�ضمون قد ي�ستويل على املوجودات املرهونة ويت�رصف فيها ،ف�إن معظم الدول
يعترب �أن �إن�شاء احلق ال�ضماين هو فعل من �أفعال الت�رصف .ولهذا ال�سبب ،ت�شرتط تلك الدول �أن تكون
ملانح احلق ال�ضماين الأهلية القانونية للتخلي عن املوجودات التي يُن�ش�أ فيها احلق ال�ضماين .ويف حالة
الأ�شخا�ص الطبيعيني ،يعني ذلك �ضمنا �أن تنطبق انطباقاً تاماً القواعد املتعلقة بالق�صرّ وذوي الأهلية
املنقو�صة .وفيما يتعلق باملن�ش�آت التجارية ،يعني ذلك �أن تنطبق اللوائح املتعلقة باالقرتا�ض وما ي�شابهها
من قيود.
معينة من احلق
معينني لإن�شاء �أنواع ّ
 -35ويفر�ض بع�ض الدول قيودا �إ�ضافية على �صالحية �أ�شخا�ص ّ
ال�ضماين ،ولكن هذه القيود الإ�ضافية تت�صل عادة ب�أنواع املوجودات التي ميكن �أن يرهنها املانح �أو
�أنواع احلقوق ال�ضمانية التي يجوز �إن�شا�ؤها يف هذه املوجودات .ويتخذ الدليل موقف �أنه ال ينبغي �أن
تكون هناك قيود على �أهلية املانحني لإن�شاء حق �ضماين يف موجوداتهم املنقولة� ،إال �إذا كانت القوانني
العامة للدول تن�ص على قيود على �أهلية املانحني للتخلي عن املوجودات (انظر التو�صية  ،2الفقرة
الفرعية (ب)).
 -36ويف معظم احلاالت يكون مانح احلق ال�ضماين هو �أي�ضا املدين بااللتزام الذي يجري �ضمانه،
ولكن ال يلزم �أن يكون هذا هو احلال بال�رضورة .فالعديد من الدول ي�سمح ل�شخ�ص ثالث ب�أن مينح حقا
�ضمانيا يف موجوداته ل�صالح املدين .فمثال ميكن �أن مينح الأبوان حقا �ضمانيا يف موجوداتهم ل�ضمان
التزام تعاقد عليه ابنهما �أو ،وهذا �أ�شيع ،ميكن �أن متنح ال�رشكة الأم حقا �ضمانيا يف موجوداتها ل�ضمان
التزام �رشكتها الفرعية .ويف هذه احلاالت يكون ال�شخ�ص الثالث ولي�س املدين بااللتزام امل�ضمون هو
املانح مبوجب االتفاق ال�ضماين ،وهو الذي يجب �أن ميتلك الأهلية الالزمة .وبعبارة �أخرى ،ميكن �أن
تكون للمدين الأهلية لقطع االلتزام ولكن ال تكون له الأهلية ملنح احلق ال�ضماين .ف�ضال عن ذلك ،وحتى
�إذا كانت للمدين الأهلية ملنح �ضمان يف موجوداته وكان ال�شخ�ص الثالث الذي يرغب يف �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف موجوداته ال ميتلك الأهلية لذلك ،ال ميكن �إن�شاء احلق ال�ضماين.
 -37وب�ش�أن من يجوز �أن يكون دائنا م�ضمونا ،ا ُّتبعت تقليديا عدة نهوج .فبع�ض الدول يعترب احلقوق
ال�ضمانية ا�ستثناء ،ويحد من فئة الدائنني التي ميكن �أن ت�ستفيد من تلك احلقوق .فمثال يف بع�ض
يخول للدائنني الآخرين (االحتادات االئتمانية
احلاالت يُ�سمح للم�صارف ب�أن ت�أخذ ال�ضمان ولكن ال ّ
التعاونية و�رشكات الت�أمني و�صناديق املعا�شات التقاعدية واملقر�ضني اخل�صو�صيني) �أن يفعلوا ذلك .ويف
معينة من الدائنني (ال�ضمان الذي
معينة من احلق ال�ضماين �إال �أنواع ّ
دول �أخرى ال يجوز �أن ت�أخذ �أنواعا ّ
ي�أخذه املقر�ضون ومالكو العقارات وال�شاحنون ،مثالً) .ويف وقت �أقرب ،اختار معظم الدول نظما توفر
قواعد واحدة جلميع �أنواع الدائنني .فال�سماح جلميع مقدمي االئتمان ب�أخذ ال�ضمان ب�رشوط مت�ساوية
يي�رس التناف�س احلقيقي على االئتمان ،على �أ�سا�س ال�سعر ،ويخف�ض تكلفة االئتمان للمانحني .وعالوة
على ذلك ،قد يحدث يف العديد من املعامالت املعقدة ،عندما تمُ نح قرو�ض كبرية جماعيا من عدة
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مقر�ضني (مثال ،القرو�ض امل�شرتكة)� ،أن ال يكون الدائن مبوجب االتفاق ال�ضماين هو املقر�ض الوحيد،
�أو ال يكون مقر�ضا على الإطالق ،و�إمنا يكون طرفا ثالثا يت�رصف كوكيل �أو �أمني ويحوز احلق ال�ضماين
نيابة عن جميع املقر�ضني .ويتخذ الدليل ،ات�ساقا مع هدفه املتمثل يف ترويج االئتمان امل�ضمون ،موقف
�أنه ال ينبغي �أن تكون هناك �أي قيود على �أنواع الدائنني الذين يجوز �أن يح�صلوا على حق �ضماين .فمثال
ينبغي �أن تكون للمقر�ضني ،املحليني والأجانب وامل�صارف و�رشكات الت�أمني و�صناديق املعا�شات التقاعدية
و�سائر املقر�ضني نف�س احلقوق ،وال ينبغي �أن يكون �أي نوع من ال�ضمان متاحا لنوع معينّ واحد فقط
من الدائنني (كالبائع �أو امل�ؤجر) مع ا�ستبعاد الأنواع الأخرى من الدائنني (كاملقر�ض) (انظر التو�صية ،2
الفقرة الفرعية (ب)).

 -6االلتزامات امل�ضمونة باالتفاق ال�ضماين
  -38احلقوق ال�ضمانية تابعة لاللتزام الذي ت�ضمنه ،وتتوقف على ذلك االلتزام .وهذا يعني �أن �صحة
االتفاق ال�ضماين و�أحكامه يتوقفان على �صحة االتفاق املن�شئ لاللتزام امل�ضمون و�أحكامه .وفيما يتعلق
على وجه اخل�صو�ص مبعامالت القرو�ض املتجددة ،يكون احلق ال�ضماين تابعا مبعنى �أنه ،على الرغم
ال�سلف املقبلة وااللتزامات املتغرية ،فهو ال ميكن �إنفاذه �إذا مل تُدفع دفعة من
من �أنه ميكن �أن ي�ضمن ُّ
يقدم القر�ض ال ميكن �إنفاذ احلق ال�ضماين مبا يتجاوز مبلغ االلتزام
القر�ض .وعالوة على ذلك ،فبعد �أن ّ
امل�ستحق فعال يف وقت الإنفاذ.
 -39ويف بع�ض النظم القانونية ال يجوز �أن تتعلق احلقوق ال�ضمانية غري احليازية �إال ب�أنواع حمددة
املقدمة
املقدمة ل�رشاء ال�سيارات �أو القرو�ض
من االلتزامات مبينة يف الت�رشيعات (منها ،مثال ،القرو�ض
ّ
ّ
�إىل املزارعني) .ويف الدول التي لديها نظام عام للحقوق ال�ضمانية احليازية وغري احليازية ،ال توجد
قيود من هذا القبيل .وهذا النهج ال�شامل ميكن �أن ين�رش املنافع الرئي�سية امل�ستمدة من التمويل امل�ضمون
(�أي ازدياد توافر االئتمان مع انخفا�ض تكلفته) على نطاق من املعامالت �أو�سع .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يعزز
هذا النهج االت�ساق ومعاملة كل الدائنني امل�ضمونني واملدينني على قدم امل�ساواة .و�إذا كانت هذه النظم
اخلا�صة �رضورية لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية حمددة فيمكن التقليل من الآثار ال�سلبية �إىل احلد الأدنى
�إذا �أن�شئت هذه النظم بطريقة وا�ضحة و�شفافة وقُ�رصت على نطاق �ضيق من املعامالت.
معينة من االلتزامات
معينة من احلقوق ال�ضمانية و�أنواع َّ
 -40والنظم القانونية التي ال تربط بني �أ�شكال َّ
ال حتد يف العادة من �أنواع االلتزام التي يجوز منح حق �ضماين ب�ش�أنها .وعالوة على ذلك ،فما مل يكن
معينة من االلتزام (مثال القرو�ض التي مينحها املقر�ضون
هناك نظام خا�ص للحقوق ال�ضمانية يف �أنواع ّ
ب�ضمان الرهون) ،ال ت�رسد الدول عادة يف الت�رشيعات كل �أنواع االلتزام التي ميكن �أن ت�ضمن .ونظرا
للوترية ال�رسيعة التي يجري بها �إن�شاء �أنواع جديدة من االلتزامات االئتمانية� ،سيكون من امل�ستحيل ا�شرتاع
قائمة ح�رصية ال يتجاوزها الزمن �رسيعا .غري �أن من ال�شائع �أن تقدم الدول قائمة �إر�شادية .وت�شمل هذه
القائمة يف العادة التزامات نا�شئة عن القرو�ض وعن �رشاء ال�سلع ،مبا فيها املخزون واملعدات ،باالئتمان.
 -41وتتخذ النظم القانونية مواقف خمتلفة حيال ما �إن كان ميكن �إن�شاء اتفاق �ضماين ل�ضمان
االلتزامات امل�رشوطة وكذلك االلتزامات غري امل�رشوطة ،و�إىل �أي مدى ميكن ذلك .ففي العديد من الدول،
يجوز �ضمان جميع االلتزامات امل�رشوطة ،ولكن يف دول �أخرى ال يجوز �أن يُ�ضمن بحق �ضماين �سوى
االلتزامات اخلا�ضعة ل�رشط ين�ش�أ الحقا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تختلف النظم القانونية �أي�ضا ب�ش�أن ما �إن
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كان االلتزام امل�ضمون يجب �أن يكون حمددا �أم ال يلزم �سوى �أن يكون قابال للتحديد .و�أخريا ،تتخذ الدول
مواقف خمتلفة ب�ش�أن ما �إن كان يجوز �إن�شاء اتفاق �ضماين ل�ضمان التزامات �آجلة ،و�إىل �أي مدى يجوز
ذلك .كما �أنها تختلف ب�ش�أن تعريف ما هو االلتزام الآجل فعال .فااللتزامات الآجلة ،يف بع�ض النظم،
هي االلتزامات التي يُ�سفر عنها عقد مل يتفق عليه الطرفان بعد .ويف نظم �أخرى ،تعامل حتى االلتزامات
املتعاقد عليها ولكنها مل ت�صبح م�ستحقة بعد وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين (لأن القر�ض مل يُدفع بعد �إىل
املقرت�ض �أو لأن القر�ض يتعلق بت�سهيل مت�صل بقر�ض متجدد) معاملة االلتزامات الآجلة.
 -42والتمييز بني االلتزامات احلالية وااللتزامات الآجلة هام يف النظم القانونية التي ال يجوز فيها،
لأ�سباب تتعلق باليقني وبحماية املدين� ،ضمان االلتزامات الآجلة� ،أو ال يجوز �ضمانها �إال حتى مبلغ
�أق�صى� ،أو ال يجوز �ضمانها �إذا كانت غري حم ّددة (مثال ،عندما يبني يف االتفاق ال�ضماين �أنه ي�شمل
"جميع االلتزامات احلالية والآجلة من �أي نوع التي قد تن�ش�أ بني الطرفني") .ويف النظم القانونية التي
تفر�ض حدودا على منح حقوق �ضمانية ل�ضمان التزامات �آجلة ،قد ال يكون بو�سع املدينني �أن ينتفعوا
معينة ،مثل ت�سهيالت القرو�ض املتج ّددة �أو القرو�ض ب�رشوط قابلة لال�ستبدال .ويف نظم
من معامالت ّ
قانونية �أخرى ميكن �ضمان االلتزامات الآجلة دون قيد .ويف تلك النظم يكفي اتفاق �ضماين واحد
ل�ضمان كل من االلتزامات احلالية والآجلة .ونتيجة لذلك ،ال ي�ستلزم كل متديد يف �أجل االئتمان �أو زيادة
يف مبلغه تعديل احلق ال�ضماين املقابل له �أو حتى �إن�شاءه من جديد ،مما يحتمل �أن يكون له �أثر �إيجابي
على توافر االئتمان وتكلفته .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلق ال�ضماين ،و�إن جاز �إن�شا�ؤه �ضمانا اللتزام �آجل،
ف�إنه ال ميكن �إنفاذه �إال عندما ين�ش�أ االلتزام ويحدث تق�صري يف ال�سداد.
 -43وتفر�ض النظم القانونية ا�شرتاطات خمتلفة ب�ش�أن الطريقة التي يجب التعبري بها يف االتفاق
ال�ضماين عن نوع االلتزام امل�ضمون ومبلغه .ففي بع�ض النظم القانونية ،يُلزم الطرفان ب�أن ي�صفا
حد �أق�صى للمبلغ الذي
حمددة .ومن ال�رضوري� ،أحيانا ،و�ضع ٍّ
االلتزامات امل�ضمونة يف اتفاقهما بعبارات ّ
يج�سد
ميكن �أن تُرهن به املوجودات ك�ضمان لاللتزام امل�ضمون� ،أو حتى لكي يخ َّف�ض مبلغ ال�ضمان حتى ّ
الر�صيد احلايل امل�ستحق الدفع عن ذلك االلتزام .واالفرتا�ض هو �أن ذلك الو�صف �أو احلد يف م�صلحة
املانح ،لأن املانح �سيكون حمميا من فرط املديونية .وعالوة على ذلك ،فالن�ص على حد �أق�صى للمبلغ
الذي ميكن به �إنفاذ احلق ال�ضماين يتيح للمانح �أن يقدم �ضمانا قويا للدائنني الآخرين ب�ش�أن مبلغ حق
امللكية غري املرهون الذي لديه يف املوجودات املرهونة .ونتيجة لذلك ،تكون لدى املانح مرونة �أكرب يف
ال�سعي �إىل احل�صول من مقر�ض �آخر على املزيد من االئتمان امل�ضمون ،ا�ستنادا �إىل نف�س املوجودات.
غري �أن هذه املقت�ضيات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل احلد من مبلغ االئتمان املتاح من الدائن الأ�صلي� ،أو قد حتمِ ل
الدائنني على ذكر مبلغ يتجاوز كثريا املبلغ الفعلي الذي يوافقون على �إقرا�ضه للمانح .و�إذا حدث ذلك
ف�سيرتتب عليه حرمان املانح من القدرة على �أن ي�ستخدم القيمة الكاملة ملوجوداته للح�صول على ائتمان
�إ�ضايف من دائنه احلايل �أو ائتمان جديد مع دائنني �آخرين.
 -44ويف املا�ضي ،كان معظم معامالت الإقرا�ض ينطوي على دفع االئتمان مرة واحدة .وفيما يتعلق
بهذه الأنواع من التمويل ،ال تن�ش�أ �صعوبة كبرية من املوقف الذي يتخذه العديد من النظم القانونية والذي
يجيز للمانح �أن يخف�ض ،عند ت�سديد كل ق�سط منه ،املبلغ الأق�صى الذي يمُ نح ال�ضمان يف حدوده .غري
�أن املعامالت التمويلية الع�رصية مل تعد يف كثري من الأحيان من هذا النوع .وبدال من ذلك ،فهي تتوقع يف
�أحيان كثرية دفع مبالغ يف �أوقات خمتلفة تبعا الحتياجات املانح (مثال ،الت�سهيالت االئتمانية املتجددة
التي يح�صل عليها املانح ل�رشاء خمزون) .وميكن �أن يتم ذلك ال�شكل من التمويل على �أ�سا�س ح�ساب
جار ،يتغري ر�صيده يوميا .و�إذا كان املبلغ الأق�صى املبني لاللتزام امل�ضمون يخ َّف�ض مع كل ق�سط ي�سدده
ال�سلف ،ما مل يمُ نَحوا �ضمانا �إ�ضافيا .و�ستكون هذه
املانح ،ف�سيثني ذلك املقر�ضني عن تقدمي املزيد من ُ
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النتيجة مت�سمة بعدم الكفاءة �إىل حد بعيد ،لأنها �ستزيد من التكلفة والوقت الالزمني للمانح القتناء
املوجودات اجلديدة الالزمة لت�سيري �أعماله التجارية .ولهذا ال�سبب ،ال ينبغي للدول التي ت�شرتط �أن
يحتوي االتفاق ال�ضماين على بيان للمبلغ الأق�صى �أن ت�شرتط �أي�ضا �أن يخ َّف�ض املبلغ املبني لدى ت�سديد
الأق�ساط املدفوعة.
 -45و�أخريا ،حتاول نظم قانونية قليلة �أن تتحكم يف االئتمان عن طريق فر�ض حدود للمبلغ الذي ميكن
�أن ترهن به املوجودات ،يح�سب ب�صيغة ما .فمثال قد يحدد املبلغ الأق�صى كن�سبة مئوية من االئتمان
املقدم �إىل املانح (مثال 125 ،يف املائة من االلتزام الأويل املدين به �أو من املبلغ الأق�صى امل�سموح به
ّ
مفر من �أن تكون هذه الأنواع
مبوجب ت�سهيل ائتماين �أو من املبلغ غري امل�سدد يف �أي وقت معينّ ) .وال ّ
امل�سبقة على املبلغ املراد �ضمانه اعتباطية ،ويتع ّذر عادة �ضبطها بدقة كي تفي
من القيود الت�رشيعية
ّ
باالحتياجات االئتمانية للمانحني املنفردين .وف�ضال عن ذلك فهي حتتاج عادة ،يف حالة االلتزامات
جت�سد التغريات التي حتدث يف العالقة االئتمانية بني املانح والدائن
املتقلّبة� ،إىل تعديالت م�ستمرة كي ّ
امل�ضمون .بيد �أنه ،يف هذه احلالة �أي�ضا ،ال تنطبق هذه االنتقادات يف احلاالت التي يجوز فيها لطريف
بحرية على املبلغ الأق�صى الذي ترهن به املوجودات ويبقى فيها هذا املبلغ
االتفاق ال�ضماين �أن يتفاو�ضا ّ
ثابتا ،على الرغم من نق�صان املبلغ امل�ستحق مبوجب االتفاق ال�ضماين �أو تقلّبه.
 -46ولكل الأ�سباب املذكورة �أعاله ،ال ت�شرتط نظم قانونية كثرية (منها نظم قانونية ت�شرتط �أن ين�ص
االتفاق ال�ضماين على مبلغ �أق�صى ترهن به املوجودات) �أو�صافا حمددة لاللتزامات امل�ضمونة ،وت�سمح
بحرية على املبلغ املراد �ضمانه .ويف هذه النظم القانونية ،يجوز �أن يكون االلتزام
للطرفني ب�أن يتفاو�ضا ّ
امل�ضمون حاليا �أو �آجال ،م�رشوطا �أو غري م�رشوط ،وحمددا �أو قابال للتحديد على �أ�سا�س االتفاق
ال�ضماين �أو ال�سجالت التي يحتفظ بها الطرفان ،كلما لزم حتديده (كما هو احلال ،مثال ،يف الوقت
الذي يُنفِ ُذ فيه الدائن امل�ضمون حقه ال�ضماين) .وباملثل ،يجوز �أن يكون االلتزام امل�ضمون حمددا �أو
متقلّبا ،ويجوز �أن ي�شمل جميع املبالغ امل�ستحقة على املدين للدائن امل�ضمون .وبالنظر �إىل الهدف املتمثل
يف تي�سري االئتمان امل�ضمون ،يو�صي الدليل بهذا النهج الوا�سع �إزاء االلتزامات التي يجوز �أن ي�ضمنها
احلق ال�ضماين (انظر التو�صية .)16
 -47كما تتخذ الدول مواقف خمتلفة حيال ما �إن كان يجب ذكر املبلغ الفعلي لاللتزام امل�ضمون (مبا
فيه �سعر الفائدة� ،أو تكلفة ائتمانية �أخرى) يف االتفاق ال�ضماين ذاته ،وما �إن كان يجب �أن يُعبرَّ عن ذلك
املبلغ بعملة ما ،ويف هذه احلالة ما هي العملة التي يجب التعبري بها عنه .فمثال ،ت�شرتط بع�ض الدول �أن
يبني االتفاق ال�ضماين لي�س فقط نوع االلتزام اجلاري �ضمانه بل �أي�ضا مبلغه (�أي املبلغ الفعلي لالئتمان
الذي يجري تقدميه) .وال ت�شرتط دول �أخرى �إال ذكر نوع االلتزام ،مع ترك التفا�صيل التفاق القر�ض �أو
االئتمان .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شرتط بع�ض الدول �أن يُعبرَّ عن االلتزام بعملة ما (مثال 100 000 ،يورو
�أو  200 000دوالر) ،بينما ت�سمح دول �أخرى للطرفني بالتعبري عن االلتزام بال�سداد كيفـ ــما �شاءا (مثال
� 500 000أوقية من الذهب) .ويف م�ستهل القرن احلادي والع�رشين ،ال تفر�ض دول كثرية �أي قيود على
العملة التي يجوز التعبري بها عن مبلغ االلتزام امل�ضمون غري القيود املنطبقة على االلتزامات عموما.
 -48وعندما يحدث تق�صري من جانب املدين (�أو ي�صبح مع�رسا) ويجري الت�رصف يف املوجودات
املرهونة ،ميكن دفع العائدات بعملة (دوالر الواليات املتحدة ،مثال) غري العملة املعُبرّ بها عن االلتزام
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الت�رصف يف املوجودات
امل�ضمون (اليورو ،مثال) .ويف هذه احلاالت ،يلزم حتويل العائدات املت�أتية من
ّ
املرهونة بحيث يُعبرَّ بنف�س العملة عن االلتزام امل�ضمون وتلك العائدات .غري �أن �سعر ال�رصف يرتك عادة
للعقد الذي ين�ش�أ منه االلتزام امل�ضمون ،وللقانون املنطبق (مثال ،يف حال عدم وجود اتفاق ،يُ�ستخدم �سعر
ال�رصف ال�سائد يف املكان الذي حتدث فيه �إجراءات الإنفاذ �أو الإع�سار).

 -7املوجودات اخلا�ضعة التفاق �ضماين
 -49من اجلوانب الأ�سا�سية لالتفاق ال�ضماين حتديد املوجودات التي �سترُ هن باحلق ال�ضماين .ويُطلب
من الدول عادة �أن تعالج �أربع م�سائل منف�صلة لدى تقرير الكيفية التي ينبغي بها حتديد املوجودات التي
�سرتهن باحلق ال�ضماين .فامل�س�ألة الأوىل هي ما �إن كان يجوز �أن ين�ص االتفاق ال�ضماين على �إن�شاء حق
�ضماين يف موجودات ال ميلكها املانح� ،أو مل ميلكها بعد .وامل�س�ألة الثانية هي ما �إن كان ينبغي �أن ال يُ�سمح
معينة من املوجودات بحق �ضماين .وامل�س�ألة الثالثة هي كيف ميكن و�صف املوجودات (�أي ما
برهن �أنواع ّ
تقرر
�إن كان يجب و�صف كل منها على حدة �أم يجوز و�صفها و�صفا عاما) .و�أخريا ،يجب على الدول �أن ّ
ما �إن كان ينبغي �أن يُ�سمح للمانح ب�إن�شاء حق �ضماين ي�شمل عموما جميع موجوداته (وهو حق �ضماين
ي�سمى يف دول كثرية با�سم "رهن املن�ش�آت" �أو "الرهن العائم").
ّ
 -50ومن املهم ،قبل بحث هذه امل�سائل الأربع ،الت�شديد على نقطة �أ�سا�سية .فالدول جميعها تتخذ
موقف �أن طريف االتفاق ال�ضماين يعتزمان ،عندما حتدد املوجودات التي �سرتهن باحلق ال�ضماين ،رهن
املوجودات �إىل املدى الكامل حلقوق املانح يف املوجودات .فمثال �إذا كان االتفاق ال�ضماين يرهن قطعة
من املعدات ميلكها املانح ف�إن ما يُرهن هو كامل حق امللكية الذي يتمتع به املانح .ف�إذا ازدادت قيمة
املوجودات خالل فرتة �رسيان االتفاق ال�ضماين ،تبقى املوجودات مرهونة بقيمتها الكاملة يف حدود مبلغ
االلتزام غري امل�سدد .وات�ساقا مع مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني (انظر التو�صية  ،)10يتاح دائما للطرفني �أن
يُدرجا ن�صا يف اتفاقهما على �أن املوجودات �سرتهن جزئيا فقط (مثال ،فقط �إىل حد م�صلحة غري جمز�أة
تبلغ  50يف املائة) �أو على �أن املوجودات �سرتهن مببلغ حمدود فقط (مثال ،فقط بقيمتها يف وقت منح
احلق ال�ضماين)� .إال �أن احلق ال�ضماين يرهن كامل املوجودات ،وكامل حقوق املانح يف املوجودات ،وكامل
قيمة املوجودات يف الوقت الذي ي�صبح فيه من ال�رضوري �إنفاذ احلق ال�ضماين ،ما مل يدرج الطرفان
ن�صا حمددا على غري ذلك.

(�أ)  املوجودات الآجلة
 -51يف معظم النظم القانونية يجب �أن يكون املانح هو مالك املوجودات املراد رهنها �أو �أن يكون لـه
حق ملكية حمدود (مثل حق اال�ستخدام) يف املوجودات املرهونة� .أي �أنه ال ميكن �إبرام االتفاق ال�ضماين
�إىل �أن تكون للمانح حقوق بالفعل يف املوجودات التي يرد يف االتفاق �أنه ي�شملها .وهذا يبعث فورا
على الت�سا�ؤل عما �إذا كان بالو�سع �أن ي�شمل االتفاق ال�ضماين ما يلي�( :أ) موجودات لي�س للمانح �إال
حق تعاقدي فيها (فمثال ،يف كثري من النظم القانونية لي�ست للم�ست�أجر �أي حقوق ملكية يف املوجودات
امل�ؤجرة)؛ و(ب) املوجودات الآجلة (�أي املوجودات التي يحتازها املانح �أو املوجودات التي قد تن�ش�أ بعد
�إبرام االتفاق ال�ضماين).
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 -52وتنطلق معظم الدول ،لدى تناول هاتني امل�س�ألتني ،من مبد�أ �أنه ال ميكن للمانح �أن مينح الدائن
عطي).
امل�ضمون حقوقا �أكرث من احلقوق التي ميلكها املانح �أو قد يكت�سبها يف امل�ستقبل (من ال ميلك ال يُ ِ
وهذا يعني �أنه �إذا مل يكن للمانح �سوى حق تعاقدي ال�ستخدام املوجودات ف�إن �أي حق �ضماين مينحه ال
ميكن �أن يرهن حقه التعاقدي يف اال�ستخدام .فمثال ،ال يجوز مل�ست�أجر �أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف حقوقه
كم�ست�أجر �إال مبقت�ضى اتفاق الإيجار ولي�س يف املوجود امل�ؤجر مبا�رشة .ورهنا بالقواعد التي تعتمدها
الدول ب�ش�أن مدى التف�صيل الالزم لو�صف املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ضماين ،يعني ذلك �أن االتفاق
يحدد املوجودات على �أنها حقوق املانح كم�ست�أجر مبوجب عقد الإيجار ،ال على �أنها
ال�ضماين يجب �أن ّ
املوجود امل�ؤجر ذاته .كما �أنه يعني باملثل �أنه �إذا مل يكن للمانح �إال حق حمدود يف املمتلكات (حق االنتفاع
يرهن �إال حق االنتفاع.
مثال) ف�إن احلق ال�ضماين لن َ
 -53وتواجه الدول بقدر متزايد م�س�ألة ما �إن كان بالو�سع �أن ي�شمل االتفاق ال�ضماين املوجودات الآجلة.
ويف بع�ض الدول ،ال يجوز ا�ستخدام املوجودات الآجلة� ،أيا كان نوعها ،ك�ضمان .وي�ستند هذا النهج جزئيا
�إىل مفاهيم تقنية يف قانون امللكية (مثال ،ما ال يوجد ال ميكن �أن يُنقل �أو يُرهن) .كما �أنه ي�ستند �إىل
�شاغل مفاده �أن ال�سماح بت�رصفات وا�سعة النطاق يف املوجودات الآجلة قد ي�ؤدي ،عن غري ق�صد� ،إىل
�إفراط املديونية ،و�إىل جعل املانح معتمدا اعتمادا مفرطا على دائن واحد ،مبا مينع املانح من احل�صول
على ائتمان م�ضمون �إ�ضايف من م�صادر �أخرى .وهناك حجة �أخرى تثار حلظر �إن�شاء حقوق �ضمانية يف
املوجودات الآجلة ،وهي �أنه �إذا ُ�سمح بهذه احلقوق فقد يقلل ذلك بقدر كبري من �إمكانية ح�صول دائني
التذرع مبفاهيم تقنية يف قانون امللكية
املانح غري امل�ضمونني على �سداد مطالباتهم .غري �أنه ال ينبغي
ّ
لإقامة عقبات �أمام تلبية احلاجة العملية ال�ستخدام املوجودات الآجلة ك�ضمان للح�صول على ائتمان.
وعالوة على ذلك فاملانحون التجاريون ي�ستطيعون حماية م�صاحلهم ب�أنف�سهم ولي�سوا يف حاجة �إىل قيود
قانونية على قابلية احلقوق يف املوجودات الآجلة للنقل .وف�ضال عن ذلك ف�إن ال�سماح برهن املوجودات
الآجلة يتيح للمانحني الذين لهم موجودات حالية غري كافية �أن يح�صلوا على االئتمان ،وهذا يحتمل �أن
يع ّزر �أعمالهم التجارية و�أن يعود بالنفع على جميع الدائنني ،ومن بينهم الدائنون غري امل�ضمونني .و�إذا
معينون قد يحتاجون �إىل حماية من رهن املوجودات الآجلة رهنا غري حكيم ،فينبغي
كان هناك مانحون ّ
�أن يكون ذلك م�س�ألة تتناولها قوانني �أخرى ،مثل قانون حماية امل�ستهلك.
 -54ويجوز ،يف نظم قانونية �أخرى� ،أن يتفق الطرفان على �إن�شاء حق �ضماين �سريهن موجودات �آجلة.
ويف هذه احلاالت ،ين�ش�أ احلق ال�ضماين يف وقت االتفاق بني الطرفني ،ولكن احلق ال�ضماين ال يرهن
املوجودات الآجلة فعليا حتى ي�صبح املانح مالكها �أو تدخل هذه املوجودات حيز الوجود .وت�أخذ اتفاقية
الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات بهذا النهج (انظر املادة  ،8الفقرة  ،2واملادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ)).
وال�سماح با�ستخدام املوجودات الآجلة ك�ضمان لالئتمان �أمر هام ،ال �سيما ل�ضمان املطالبات التي تن�ش�أ
يف �إطار معامالت القرو�ض املتجددة امل�ضمونة مبجموعة متجددة من املوجودات .واملوجودات التي عادة
تطبق عليها هذه التقنية ت�شمل املخزون ،املع ّد بطبيعته للبيع واال�ستبدال ،وامل�ستحقات ،التي ي�ستعا�ض
ما ّ
عنها ،بعد حت�صيلها ،مب�ستحقات جديدة .واملزية الرئي�سية لهذا النهج هي �إمكانية �أن ي�شمل اتفاق
�ضماين واحد جمموعة متغرية من املوجودات التي ينطبق عليها الو�صف الوارد يف االتفاق ال�ضماين.
وبغري ذلك �سيلزم تعديل االتفاقات ال�ضمانية ب�صفة م�ستمرة �أو الدخول يف اتفاقات �ضمان جديدة ،وهذه
نتيجة �ست�ؤدي �إىل ازدياد تكاليف املعامالت ونق�صان مقدار االئتمان املتاح ،ال �سيما يف حالة ت�سهيالت
االئتمان املتجدد.
 -55ويو�صي الدليل ب� ّأن االتفاق ال�ضماين يجوز �أن ي�شمل املوجودات الآجلة .وحيثما ين�ص االتفاق
ال�ضماين على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات تكون للمانح ،وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين ،حقوق فيها
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�أو �صالحية رهنها ،ين�ش�أ احلق ال�ضماين يف هذه املوجودات وقتئذ� .إال �أنه حيثما ين�ص االتفاق ال�ضماين
على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات يتوقع املانح احل�صول م�ستقبال على حقوق فيها �أو على �صالحية
رهنها ،ف�إن احلق ال�ضماين ين�ش�أ عندئذ �إذا ح�صل املانح ،وعندما يح�صل ،على هذه احلقوق �أو على
�صالحية الرهن (انظر التو�صيتني  13و.)17

(ب)  املوجودات امل�ستثناة
معينة من احلقوق ال�ضمانية تفر�ض قيودا
 -56يف بع�ض النظم القانونية ،توجد قوانني خا�صة ب�أنواع ّ
على �أنواع املوجودات التي يجوز ا�ستخدامها ك�ضمان� ،أو على اجلزء من قيمة املوجودات الذي يجوز
يربر ب�أ�سباب تتعلّق بال�سيا�سات العمومية ،ذلك الذي مينع �إن�شاء
رهنه .ومن الأمثلة على القيد الذي َّ
حق �ضماين يف ا�ستحقاقات العمالة (كالأجور واملعا�شات التقاعدية مثال) التي تقل قيمتها عن حد �أدنى
معينة من املانحني �أن
معينّ  .ويف نظم قانونية �أخرى ،تُفر�ض قيود على الأغرا�ض التي يجوز لفئات ّ
ين�شئوا حقا �ضمانيا يف موجوداتهم من �أجلها .فمثال ،ال يُ�سمح للمانحني ب�أن ين�شئوا حقا �ضمانيا يف
ال�سلع املنـزلية ما مل يُن�ش�أ احلق ال�ضماين لت�أمني �سداد ثمن �رشاء تلك املوجودات .ويف نظم قانونية غري
معينة من احلقوق ال�ضمانية .ويف بع�ض
هذه وتلك ،تكون لبع�ض املانحني �أهلية حمدودة لإن�شاء �أنواع ّ
النظم القانونية ،على �سبيل املثال ،قد يمُ نع من ال يديرون من�ش�أة جتارية من منح حقوق �ضمانية غري
حيازية ،وال يجوز لهم �سوى �أن مينحوا حقوقا �ضمانية حيازية (من نوع رهن الوفاء) .وباملثل قد ال
يُ�سمح لنف�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أن مينحوا حقا �ضمانيا يف موجودات �آجلة �أو حقا �ضمانيا يف فئة من
املوجودات� .أي �أنه ال يجوز لهم �إن�شاء حقوق �ضمانية �إ ّال يف موجوداتهم القائمة و�إال حيثما يو�صف كل
من تلك املوجودات على حدة.
 -57وكل هذه القيود ،التي عادة ما يق�صد منها حماية املانحني ،ترتتب عليها �أي�ضا النتيجة غري
املق�صودة املتمثلة يف منع املانحني من ا�ستغالل القيمة الكاملة ملوجوداتهم للح�صول على االئتمان.
ولذلك يجب �أن يُوا َزن بعناية بني الآثار الإيجابية وال�سلبية لهذه القيود .ويقيم بع�ض النظم القانونية هذا
التوازن ال ب�إدراج هذه القيود يف الت�رشيعات العامة التي تن�شئ نظام احلقوق ال�ضمانية بل ب�صوغ قواعد
حمددة ت�ضع قيودا منا�سبة على �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية وتُدرج يف ت�رشيع خا�ص (مثل ت�رشيع حماية
موجه يعزز الأهداف
امل�ستهلكني) .ومزية هذا النهج �أنه ميكّن الدول من ت�صميم هذه القيود ب�أ�سلوب ّ
ال�سيا�ساتية املت�صلة مبا�رشة بحماية املانحني الذين يُعتربون بحاجة �إىل هذه احلماية.

(ج) حتديد املوجودات يف االتفاق ال�ضماين
 -58يف بع�ض النظم القانونية ،يلزم �أن تُعينّ املوجودات املرهونة تعيينا حمددا يف االتفاق ال�ضماين.
ويف حني �أن الق�صد من هذا اال�شرتاط هو حماية املانح من الإفراط يف االلتزام مبوجوداته للدائنني
يحد �أي�ضا من توافر االئتمان امل�ضمون يف حاالت عديدة .فمثال ،قد ال يكون تعيني
امل�ضمونني ،ف�إنه ّ
املوجودات املحدد �أمرا عمليا وال حتى ممكنا بالن�سبة ملوجودات مثل املخزون ،و�إىل درجة ما امل�ستحقات.
وملعاجلة هذه امل�س�ألة ،توجد لدى نظم قانونية عديدة قواعد ت�سمح للأطراف بو�صف املوجودات املراد
رهنها بعبارات عامة .كما �أن التعيني املحدد ،املطلوب عادة ،يُنقل من البنود املنفردة �إىل املجموع ،الذي
يحدد بدوره حتديدا كافيا.
يجب �أن َّ
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -59وميكن �أن تتخذ هذه الأو�صاف لفئات من املوجودات �أ�شكاال عديدة .فقد ين�ص الطرفان ،مثال،
على �أن احلق ال�ضماين يرهن "كل املخزون"� ،أو "كل املخزون املوجود يف امل�ستودع رقم � ،"2أو "كل املراكب
ال�رشاعية والزوارق"� ،أو "كل الآالت الطابعة"� ،أو "كل امل�ستحقات" .ولي�س املهم نوع املوجودات (معدات،
خمزون ،م�ستحقات) وال مدى الفئة �أو نطاقها ("كل املوجودات يف املوقع �ألف باء جيم" �أو "كل املراكب
ال�رشاعية والزوارق" مقابل "كل املركبات املائية") .وبدال من ذلك ،ال ت�شرتط النظم القانونية التي جتيز
الو�صف العام �سوى �أن يكون الو�صف الوارد يف االتفاق ال�ضماين كافيا لتمكني جميع الأطراف ذات امل�صلحة
من �أن متيز على نحو معقول ،يف �أي وقت معينّ  ،ما هي املوجودات املرهونة مبوجب االتفاق ال�ضماين.
 -60ومن املمكن ،يف بع�ض النظم القانونية ،تعيني املوجودات املرهونة بو�صف ي�ستخدم عبارات على
عال جداً من التعميم .ففي هذه النظم القانونية ،يكفي حتى الو�صف الذي ي�شري �إىل "كل
م�ستوى ٍ
املوجودات" �أو �إىل "كل املوجودات احلالية والآجلة" .والغاية من ذلك هي احلد من تعقيد وتكلفة
�إن�شاء احلق ال�ضماين ،بال�سماح للطرفني بو�صف املوجودات املرهونة ب�أب�سط لغة ممكنة .بيد �أنه ،مثلما
لوحظ ،ف�إن هذا التعيني العام للموجودات املرهونة ال يُ�سمح به ،يف العديد من النظم القانونية التي
جتيز التعيني بالإ�شارة �إىل فئة من املوجودات ،حيثما يكون املانح �أحد امل�ستهلكني �أو حتى تاجرا �صغريا
منفردا .ويو�صي الدليل ب�أن االتفاق ال�ضماين يجب �أن ي�صف املوجودات املرهونة على نحو ي�سمح يف
حدود املعقول بالتعرف عليها (انظر التو�صية  ،14الفقرة الفرعية (د) ،والتو�صية  .)17ويعني ذلك �أنه،
رهنا بالت�أكد من �أن يكون تعيني املوجودات املرهونة وا�ضحا و�ضوحا كافيا وممتثال لقيود ال�سيا�سات
العمومية التي قد ترغب الدول يف فر�ضها من �أجل حماية امل�ستهلكني ،يكفي الو�صف العام للموجودات
احلالية والآجلة على ال�سواء.

(د)  احلقوق ال�ضمانية يف كل موجودات املانح
 -61مثلما ذُكر �آنفاً ،ال ي�سمح بع�ض الدول للمانحني ب�إن�شاء حق �ضماين يف موجودات مو�صوفة بعبارات
عامة .ويف املقابل ،ت�سمح دول عديدة �أخرى بذلك .وال غرو ،فحتى يف بع�ض النظم القانونية التي ت�سمح
بالتعيني العام لفئات من املوجودات املرهونة ،ال بل �إنها ت�سمح بالتعيني العام لفئات من املوجودات
احلالية والآجلة ،ال يُ�سمح للمانحني ،يف كثري من الأحيان ،ب�إن�شاء حق �ضماين يف كل موجوداتهم (�أي
بو�صف فائق العمومية مثل "كل املوجودات احلالية والآجلة") .ويف نظم قانونية �أخرى ،يُ�سمح للمانحني
معينة من قيمتها الكلية .وعادة
ب�إن�شاء حق �ضماين يف كل موجوداتهم ،ولكن مبا ال يتجاوز ن�سبة مئوية ّ
ما ت�ؤدي هذه القيود التي تهدف �إىل توفري بع�ض احلماية للمانحني والدائنني غري امل�ضمونني �إىل احلد
من االئتمان املتاح للمدينني و�إىل زيادة تكلفته.
 -62ويف املقابل ،ال يفر�ض بع�ض النظم القانونية �أي قيود على نطاق احلق ال�ضماين .ويُ�سمح للمانحني
ب�إن�شاء حق �ضماين غري احتيازي يف كل موجوداتهم ،مبا فيها املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة،
واملوجودات املنقولة واملمتلكات غري املنقولة (رغم �أن قواعد خمتلفة قد تطبق على ال�ضمان يف املمتلكات
غري املنقولة) ،واملوجودات احلالية والآجلة .و�أهم جانبني لهذا احلق ال�ضماين يف كل املوجودات هما،
�أوال� ،أنه ي�شمل كل موجودات املانح يف اتفاق �ضماين واحد ،وثانياّ � ،أن للمانح حق الت�رصف يف موجودات
معينة من موجوداته املرهونة (كاملخزون) يف ال�سياق املعتاد لعمل من�ش�أته (وميتد احلق ال�ضماين تلقائيا
ّ
املت�رصف فيها) .وت�أخذ النظم القانونية بنهوج خمتلفة �إزاء كل من هذين اجلانبني
املوجودات
عائدات
�إىل
َّ
للحقوق ال�ضمانية يف كل املوجودات.
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 -63ففي العديد من النظم القانونية ،تكون العنا�رص الأ�سا�سية ،من حيث امل�ضمون وال�شكل على ال�سواء،
لإن�شاء حق �ضماين ي�شمل كل املوجودات� ،أكرث �شدة من تلك ال�سارية على احلقوق ال�ضمانية العادية.
ويف نظم قانونية �أخرى تكون �رشوط �إن�شاء هذا احلق ال�ضماين ،ما دام االتفاق ال�ضماين ال يرهن
ممتلكات غري منقولة ،مطابقة ل�رشوط �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية العادية يف املوجودات املنقولة .وحيثما
تُرهن ممتلكات غري منقولة �أي�ضا ،يلزم �أن يراعي االتفاق املتطلبات املو�ضوعية وال�شكلية لإن�شاء رهن
يف املمتلكات غري املنقولة .وب�ش�أن حق املانح يف الت�رصف يف املوجودات املرهونة على الرغم من احلق
ال�ضماين ،يق�ضي معظم النظم القانونية ب�أنه يجوز للمانح �أن يفعل ذلك ب�إذن الدائن امل�ضمون .وتق�ضي
بع�ض النظم القانونية ب�أنه يف هذه احلاالت ال يعود احلق ال�ضماين يرهن املوجودات ،بينما تق�ضي
ت�رصفات املانح
�أخرى ب� ّأن احلق ال�ضماين يظل راهنا للموجود .غري �أن بع�ض النظم القانونية تعترب �أن
ّ
يف املوجودات املرهونة ،و�إن �أذن بها الدائن ،منافية لفكرة احلق ال�ضماين .ومن �أجل تب�سيط �إن�شاء احلق
مقدم االئتمان الت�شغيل امل�ستمر للمن�ش�أة ،يو�صي الدليل
ال�ضماين يف كل موجودات املن�ش�أة ،حيثما مي ِّول ّ
بال�سماح ب�إبرام اتفاقات �ضمانية ت�شمل كل املوجودات يف وثيقة واحدة (انظر التو�صية .)17

' '1رهون املن�ش�آت
 -64مفهوم "احلقوق ال�ضمانية يف كل املوجودات" ،املو�صى به يف الدليل ،لي�س مفهوما جديدا .ففكرة
احلق ال�ضماين يف كل املوجودات قائمة منذ زمن طويل يف بع�ض الدول يف �شكل ما ي�سمى "رهن
املن�ش�آت" .فمثل احلق ال�ضماين يف كل املوجودات ،يجوز �أن يطال رهن املن�ش�أة كل موجوداتها (وي�شمل
�أحيانا حتى املمتلكات غري املنقولة) .فقد ي�شمل ،على �سبيل املثال ،الإيراد النقدي واملخزون اجلديد
واملعدات اجلديدة واملوجودات الآجلة للمن�ش�أة .وعادة ما ين�ص االتفاق ال�ضماين املن�شئ لرهن املن�ش�أة
يحرر من الرهن .وامليزة
على �أن املخزون احلايل الذي يتم الت�رصف فيه يف �سياق العمل املعتاد للمن�ش�أة َّ
الرئي�سية لرهن املن�ش�آت هي �أنه يتيح للمن�ش�أة التي لها قيمة كبرية كمن�ش�أة كاملة �أن حت�صل على مزيد
من االئتمان بتكلفة �أقل.
 -65ومن ال�سمات املثرية لالهتمام يف بع�ض �أ�شكال رهن املن�ش�آت �إمكانية تعيني مدير للمن�ش�أة ،عند
�إنفاذ الرهن من جانب الدائن امل�ضمون �أو من طرف دائن �آخر .وهذا ما قد ي�ساعد على اجتناب
الت�صفية وعلى تي�سري �إعادة تنظيم املن�ش�أة ،ما يعود ب�آثار مفيدة على الدائنني وقوة العمل واالقت�صاد
يعينهم الدائن امل�ضمون قد يحابونه �أحيانا .وقد يت�سنى تخفيف ح ّدة هذه
عموما� .إال �أن املديرين الذين ّ
حد ما �إذا تولّت تعيني املدير والإ�رشاف عليه حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وميكن التو�سع على
امل�شكلة �إىل ٍ
نحو مفيد يف هذه ال�سمة املت�صلة بالإنفاذ من �سمات رهن املن�ش�آت بحيث ت�شمل احلقوق ال�ضمانية يف
كل املوجودات .وبعبارة �أخرى ،ميكن �أن ين�ص قانون املعامالت امل�ضمونة على تعيني مدير �إما باالتفاق
بني املانح والدائن امل�ضمون و�إما من جانب املحكمة .وعندئذ يكون هذا املدير م�س�ؤوال عن �إنفاذ احلق
ال�ضماين خارج نطاق الإع�سار ،رهنا بقانون الإع�سار ،حتى يف حالة الإع�سار.
معينة يف املمار�سة العملية .و�أحد هذه العيوب � ّأن الدائن
 -66بيد �أن رهون املن�ش�آت قد تعتورها عيوب ّ
امل�ضمون عادة ما يكون �أو ي�صبح اجلهة الرئي�سية �إن مل تكن الوحيدة التي توفر االئتمان للمن�ش�أة .وبغية
معاجلة هذه امل�شكلة ،جل�أ بع�ض البلدان �إىل و�ضع قيود على نطاق رهون املن�ش�آت ،حمتفظا بن�سبة مئوية
من قيمة املن�ش�أة ل�صالح الدائنني غري امل�ضمونني يف حالة الإع�سار .و�إن هذا القيد (وغالباً ما يُ�شار
�إليه باعتباره "ا�ستبقاء") قد يكون له �أثر �سلبـي على توافر االئتمان ،وذلك باحلد فعليا من املوجودات
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املتاحة لال�ستخدام ك�ضمان لالئتمان .ويتمثل عيب حمتمل �آخر لرهون املن�ش�آت يف � ّأن حائز الرهن قد
يتخلف ،يف املمار�سة العملية ،عن ر�صد الأن�شطة التجارية التي تقوم بها املن�ش�أة ر�صدا كافيا� ،أو عن
املرتهن م�ضمون �ضمانا وافيا .وبغية معادلة
امل�شاركة الفعالة يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،لأن الدائن
ِ
املوقف املفرط القوة للدائن املرتهن ،ميكن منح املن�ش�أة املدينة حق املطالبة بالإعفاء من ال�ضمان املغاىل
فيه مغاالة كبرية.

'  '2الرهون الثابتة والعائمة
 -67يف دول �أخرى ،يتخذ ال�ضمان ال�شامل يف كل املوجودات �شكل مزيج من الرهن الذي يكون ثابتا
وعائما .ويعطى الدائن امل�ضمون "رهنا ثابتا" على املوجودات (مثل املعدات) التي ال يجوز للمانح
الت�رصف فيها من دون ر�ضا الدائن امل�ضمون .ومن ناحية �أخرى ،مينح الدائن امل�ضمون "رهنا عائما"
يخول ب�ش�أنه للمانح ،يف �سياق العمل املعتاد للمن�ش�أة ،حق الت�رصف (يف املخزون ،مثال) .وتحُ ظر عمليات
الت�رصف من وقت تخلّف املدين ،وعند ذلك يتبلور الرهن العائم لي�صبح رهنا ثابتا .وميكن �أن تقع
الرهون الثابتة والرهون العائمة على كل موجودات املن�ش�أة �أو جلها .وتكون �أهمية التمييز بينهما عادة
معينة ذات �أولوية ل�صالح دائنني �آخرين� ،أو الجتزاء ل�صالح
هي �أن الرهن العائم يخ�ضع ملطالبات ّ
الدائنني غري امل�ضمونني عموما ،بينما ال يخ�ضع الرهن الثابت لذلك.

'  '3املغاالة يف ال�ضمان االحتياطي
 -68تت�صل م�س�ألة املغاالة يف ال�ضمان االحتياطي باالهتمامات املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف كل
املوجودات ،ولكنها تتميز عنها .وتن�ش�أ م�شكلة املغاالة يف ال�ضمان يف احلاالت التي تكون فيها قيمة
املوجودات املرهونة �أكرب كثريا من مقدار االلتزام امل�ضمون .ويف حني � ّأن الدائن امل�ضمون ال ي�ستطيع �أن
يطالب ب�أكرث من االلتزام امل�ضمون زائدا الفوائد وامل�رصوفات (ورمبا التعوي�ضات ،عند التق�صري) ف�إن
املغاالة يف ال�ضمان االحتياطي قد تنجم عنها م�شاكل .فقد تكون موجودات املانح مرهونة �إىل حد يتعذّر
معه على املانح بل ي�ستحيل عليه (على الأقل ،يف غياب اتفاق الدائنني على تخفي�ض الرتبة) �أن يح�صل
على ائتمان م�ضمون من دائن �آخر مينح حقا �ضمانيا من الرتبة الثانية يف املوجودات املرهونة ذاتها.
ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن الإنفاذ من جانب دائني املانح غري امل�ضمونني قد يكون م�ستبعدا� ،أو على الأقل �أكرث
�صعوبة ،لأن جميع موجودات املانح مرهونة ،ما مل توجد قيمة زائدة ميكن حتديدها بو�ضوح بعد الوفاء
بجميع االلتزامات امل�ضمونة.
 -69وقد �أوجدت املحاكم حلوالً �شتى لهذه امل�شكلة .ومن هذه احللول �إعالن بطالن �أي حق �ضماين يرهن
قيمة موجود ما مبا يزيد كثريا عن االلتزام امل�ضمون م�ضافا �إليه الفوائد وامل�رصوفات والتعوي�ضات،
وهناك حل �آخر يتمثل يف �إعطاء املانح حق املطالبة بالإعفاء من هذا ال�ضمان الزائد .ويقت�ضي حل
ثالث من الدائن امل�ضمون التفاو�ض بح�سن نية ،مع املانح ،بناء على طلب املانح ،من �أجل التخلي عن
بع�ض ال�ضمان الزائد .وقد يجدي هذا احلل يف املمار�سة العملية �إذا �أمكن حتديد هام�ش منا�سب جتاريا
ومنحه للدائن امل�ضمون ،وهو ما قد ال يكون �سهال يف جميع احلاالت .ويف حني �أن م�شكلة املغاالة يف
ال�ضمان متثل �شاغال حقيقيا ف�إن الرد املنا�سب على هذا ال�شاغل يحتمل �أن يختلف من دولة �إىل �أخرى،
وقد يكمن �أحيانا يف تنظيم هذه املمار�سات يف قانون �آخر .ولهذا ال�سبب ،ال يو�صي الدليل بتفوي�ض
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املحاكم ال�سلطة لإعالن بطالن احلق ال�ضماين �أو للحد من نطاق احلق ال�ضماين بوا�سطة �إعالن ق�ضائي
بوجود مغاالة يف ال�ضمان االحتياطي.

' '4خامتة
 -70حاملا ي�سمح النظام القانوين ،كما هو مو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،)17ب�إن�شاء حقوق
�ضمانية غري حيازية يف كل موجودات املانح احلالية والآجلة مبوجب نظام يجيز للمانح الت�رصف يف
معينة يف �سياق العمل املعتاد ملن�ش�أته ،قد يُ�ستغنى عن العديد من الأدوات املحددة التي
موجودات مرهونة ّ
�صممتها الدول لل�سماح للمن�ش�آت باحل�صول على االئتمان مبنح حقوق �ضمانية يف املن�ش�أة ككل� .أي �أنه،
يف العديد من النظم القانونية ،كانت املفاهيم وامل�صطلحات التي من قبيل "رهون املن�ش�آت" و"الرهون
الثابتة والعائمة" هامة لأنها كانت ت�ؤدي دورا يف متويل املن�ش�آت مل يكن ب�إمكان احلقوق ال�ضمانية غري
احليازية العادية �أن ت�ؤديه .غري �أنه حيثما تختار الدول �إن�شاء نظام وظيفي ومتكامل و�شامل ملنح احلقوق
ال�ضمانية غري احليازية وتتيح للمانحني �أي�ضا رهن كل موجوداتهم احلالية والآجلة يف نف�س االتفاق،
تقل كثريا احلاجة �إىل هذه الأدوات القائمة� ،إن مل تنعدم .وبينما ال يو�صي الدليل ب�أن تتخلى الدول عن
رهون املن�ش�آت والرهون الثابتة والعائمة ف�إنه يو�صي ب�أن تعتمد الدول مفهوم احلقوق ال�ضمانية يف كل
املوجودات ،وهو مفهوم ي�ؤدي نف�س الوظائف التي ت�ؤديها هذه الأدوات التقليدية (انظر التو�صية .)17

(هـ) م�س�ؤولية الدائن امل�ضمون عما ت�سببه املوجودات املرهونة من خ�سارة �أو تلف
 -71يف حني �أن امل�س�ؤولية عن اخل�سارة �أو التلف اللذين ت�سببهما املوجودات املرهونة (نتيجة لإخالل
بالعقد �أو لفعل �ضار) لي�ست م�س�ألة تت�صل باملعامالت امل�ضمونة ف�إن من املهم تناولها لأنها قد ت�ؤثر يف
توافر االئتمان وتكلفته .ومن الق�ضايا املهمة ،على وجه اخل�صو�ص ،امل�س�ؤولية عن ال�رضر البيئي الذي
ت�سببه املوجودات املرهونة ،لأن العواقب املالية على الدائن امل�ضمون وامل�سا�س ب�سمعته قد يتجاوزان كثريا
قيمة املوجودات املرهونة .وبع�ض القوانني يعفي الدائنني امل�ضمونني من امل�س�ؤولية �رصاحة ،بينما حتد
معينة (مثال ،عندما ال تكون املوجودات املرهونة يف حيازة
قوانني �أخرى من هذه امل�س�ؤولية يف ظروف ّ
الدائن امل�ضمون �أو حتت �سيطرته) .وعندما ال يوجد مثل هذه الإعفاءات من امل�س�ؤولية �أو التقييدات
عليها ،فقد يكون من اخلطر اجل�سيم على الدائن امل�ضمون تقدمي االئتمان .وعالوة على ذلك ،ففي حال
توافر الت�أمني ،يحتمل �أن يكون مكلفا ومن ثم ال بد من �أن يزيد تكلفة االئتمان زيادة كبرية .و�سيتعني على
الدول �أن تقرر ،لدى �سن قانون للمعامالت امل�ضمونة ،كيفية املوازنة بني هذه االعتبارات املتناف�سة بحيث
ال يكون لها �أثر �سلبـي على توافر االئتمان امل�ضمون وتكلفته.

� -8إن�شاء احلق ال�ضماين يف العائدات
(�أ) نطاق احلق ال�ضماين يف العائدات
 -72يجب �أن يعالج النظام القانوين الذي يحكم احلقوق ال�ضمانية م�س�ألتني متمايزتني فيما يتعلق
بالعائدات .وال تن�ش�أ امل�س�ألة الأوىل �إال حيث يت�رصف املانح فعليا يف العائدات املرهونة بحق �ضماين.
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وال�س�ؤال املطروح هو �إذا كان الدائن امل�ضمون يحتفظ باحلق ال�ضماين �إن نقلت املوجودات امل�ضمونة
من املانح �إىل �شخ�ص �آخر (�أو ،بعبارة �أخرى� ،إذا كان يحق للدائن امل�ضمون "�أن يالحق" املوجود املرهون
يف حوزة املنقول �إليه) يف املعاملة التي تدر العائدات .ولي�ست هذه امل�س�ألة متعلقة ،على وجه التحديد،
بالعائدات .والأحرى �أنها تتعلق بنطاق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة .ويو�صي الدليل
ب�أن يظل احلق ال�ضماين نافذا كاملعتاد على املنقول �إليه الذي ينقل �إليه املانح املوجود املرهون (انظر
التو�صيتني  31و 79والف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات ،18-15
وكذلك الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،الفقرات .)89-60
 -73وتت�صل امل�س�ألة الثانية بحقوق الدائن امل�ضمون فيما يتعلق بعائدات الت�رصف يف املوجود املرهون.
فبع�ض النظم القانونية ال يعطي الدائنني امل�ضمونني حقا تلقائيا يف العائدات ،بغ�ض النظر عما �إن
كانت هذه العائدات ثمارا طبيعية �أو مدنية �أو �إيرادات �أو منتجات ت�صنيع �أو عائدات ت�رصف .ويجب �أن
ين�ص االتفاق ال�ضماين �رصاحة على �أن احلق ال�ضماين ينطبق على هذه العائدات .ومتنح نظم قانونية
�أخرى الدائن امل�ضمون حقا يف الثمار الطبيعية �أو املدنية �أو الإيرادات ،ولكن فقط عندما يكون الدائن
امل�ضمون حائزا فعال للموجودات املرهونة الأ�صلية .ومتنح نظم قانونية غري هذه وتلك حقا تلقائيا يف
جميع الثمار الطبيعية �أو املدنية �أو الإيرادات ومنتجات الت�صنيع ،ولكن لي�س يف عائدات الت�رصف.
وال�سبب يف ذلك هو �أن احلق ال�ضماين للدائن هو يف املوجودات املرهونة الأ�صلية و�أن الدائن امل�ضمون
ميكن �أن يكون حمميا حماية كافية مادام بو�سعه �أن يطالب بحق املالحقة .وتعتمد نظم قانونية قليلة
هذا املوقف العام ،ولكنها تق�ضي ب�أنه �إذا فقد الدائن امل�ضمون حقه يف مالحقة املوجودات املرهونة
التي تكون يف حوزة املحال �إليه ،ب�إعمال مفهوم احللول احلقيقي ،جاز نقل احلق ال�ضماين املفقود �إىل
عائدات الت�رصف (فمثال ،يجوز ،يف العديد من النظم القانونية ،ملن ي�شرتي موجودات منقولة يف �سياق
عمل البائع املعتاد حيازة املوجودات املرهونة خالية من �أي حق �ضماين .وختاما ،تق�ضي نظم قانونية
عديدة ب�أن احلق ال�ضماين ينتقل تلقائيا �إىل العائدات بجميع �أنواعها ،مبا يف ذلك عائدات العائدات،
حتى يف احلاالت التي يجوز فيها رغم ذلك للدائن امل�ضمون �أن يطالب بحق �ضماين يف املوجودات
املرهونة الأ�صلية التي بيعت.
 -74ويقال �إن مربر احلق ال�ضماين يف العائدات يكمن يف ا�ستقراء توقعات الأطراف .ف�أوال� ،سيتوقع
الدائن امل�ضمون يف العادة �أن يكون له حق �ضماين لي�س فقط يف املوجودات نف�سها بل �أي�ضا يف كل ما
تدره ،مبا يف ذلك الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات .وثانيا� ،سيتوقع الدائن
تنتجه املوجودات �أو ّ
امل�ضمون ،يف العادة� ،أن ال يت�رصف املانح يف املوجودات املرهونة دون �إذن من الدائن امل�ضمون .ف�إذا مل
يح�صل الدائن امل�ضمون على حق يف العائدات ،ميكن �أن ي�ؤدي الت�رصف غري امل�أذون به يف املوجودات
الدين� ،أو
املرهونة الأ�صلية �إىل عدم قدرة الدائن امل�ضمون على التعويل على تلك املوجودات ل�ضمان َّ
نق�صان تلك القدرة كثريا .وي�ص ُدق ذلك حتى يف احلاالت التي يبقى فيها احلق ال�ضماين يف املوجودات
املرهونة الأ�صلية بعد الت�رصف فيها بنقلها �إىل طرف ثالث .وال�سبب يف ذلك هو �أن النقل غري امل�أذون به
للموجودات املرهونة يحتمل �أن يزيد من �صعوبة حتديد مكان املوجودات .وت�ستحق هذه امل�سائل املزيد
من التحليل.
 -75وبدءا مبناق�شة احلالة النمطية املتعلقة بعائدات الت�رصف� ،إذا كان حق الدائن امل�ضمون يف
العائدات حقا امتالكيا ،فلن يتكبد الدائن امل�ضمون �أي خ�سارة ب�سبب �أي ت�رصف �أو حدث �آخر مماثل،
ل ّأن احلق االمتالكي تنجم عنه �آثار جتاه الأطراف الثالثة .ومن الناحية الأخرى ،قد ي�ؤدى منح الدائن
امل�ضمون حقا امتالكيا يف العائدات �إىل �إحباط التوقعات امل�رشوعة للأطراف التي ح�صلت على حقوق
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متيز
�ضمانية يف تلك املوجودات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية .بيد �أنه يف النظم القانونية التي ّ
الإن�شاء عن النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ال حتدث هذه النتيجة �إال �إذا ا�ستطاع الدائن املتمتع بحق
ملكية يف العائدات �أن يحافظ على �أولويته على الدائنني الذين يطالبون بحق يف العائدات بو�صفها
موجودات مرهونة �أ�صلية .وهكذا ،يكون لدى املمولني املحتملني يف تلك النظم حتذير م�سبق باحتمال
وجود حق �ضماين يف موجودات املقرت�ض منهم املحتمل (مبا يف ذلك عائدات تلك املوجودات) وميكنهم
اتخاذ اخلطوات الالزمة ال�ستبانة العائدات وتعقب �أثرها واحل�صول عند االقت�ضاء على اتفاقات حلول
�أو اتفاقات �أخرى بني الدائنني.
 -76ويلزم �إجراء حتليل خمتلف اختالفا طفيفا يف احلاالت التي ال تكون فيها العائدات املعنية عائدات
ت�رصف بل ثمار طبيعية ومدنية �أو �إيرادات �أو منتجات ت�صنيع .ويف احلالة الأخرية ،تتوقع الأطراف
ّ
يف الأحوال العادية ا�ستخدام املواد اخلام يف عملية الت�صنيع .وبناء عليه ،تكون امل�س�ألة ذات ال�صلة
بال�سيا�سات هي ما �إن كان ينبغي للدولة �أن تعتمد قاعدة تق�ضي ب�أن ين�ص االتفاق ال�ضماين �رصاحة على
� ّأن احلق ال�ضماين ي�ؤخذ لي�س فقط يف املواد اخلام بل �أي�ضا يف �أي منتج ي�صنع من تلك املواد .وبدال من
حتول عادة �إىل منتجات م�ص ّنعة ف�إن املنتجات
ذلك ،ميكن �أن يكون االفرتا�ض هو �أنه مبا �أن املواد اخلام َّ
الناجتة ينبغي �أن تكون م�شمولة تلقائيا باحلق ال�ضماين ما مل ين�ص االتفاق ال�ضماين على خالف ذلك.
وال ي�شرتط معظم الدول على الطرفني �إدراج ن�ص ب�أن احلق ال�ضماين ميتد �إىل املنتجات امل�صنوعة من
املواد اخلام ،ما دام بالإمكان �أن ي�ستبان بو�ضوح �أنها نتجت من تلك املواد اخلام.
 -77وي�شرتط العديد من النظم القانونية على الأطراف �أن تبينّ يف االتفاق ال�ضماين �إن كانت الثمار
الطبيعية م�شمولة باالتفاق �أم ال .وتق�ضي نظم قانونية �أخرى ب�أن الثمار الطبيعية تكون م�شمولة تلقائيا
ما مل يدرج الطرفان ن�صا بخالف ذلك .والنهج املعتمد ،ات�ساقا مع التوجه العام للدليل بتقدمي تو�صيات
تتفق مع املمار�سة العادية للأطراف يف املعامالت التمويلية ،هو اعتبار الثمار الطبيعية ب�أنها عائدات
وهي بالتايل م�شمولة تلقائيا باحلق ال�ضماين كعائدات يف املوجودات املرهونة الأ�صلية (انظر م�صطلح
"عائدات" الذي يت�ضمن الثمار الطبيعية ،املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري).
 -78و�أخريا ،فيما يتعلق بالثمار املدنية �أو الإيرادات ،ت�شري دواعي الكفاءة االقت�صادية عادة �إىل � ّأن احلق
ال�ضماين يف مطالبة ب�سداد ر�أ�س املال (مثل ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستحقات) ينبغي �أن ي�شمل
�أي�ضا احلق يف الفوائد امل�ستحقة الدفع .وذلك ل ّأن املدفوعات عن ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستحقات
كثريا ما تكون مدفوعات ممزوجة بني ر�أ�س املال (الأ�صيل) والفائدة .وال ينبغي �أن ي�سمح القانون بف�صل
الفائدة عن االلتزام الأويل� ،إال حيثما يكون من ال�سهل التمييز بني �سداد ر�أ�س املال ودفع الفائدة وحيثما
يكون الطرفان قد اتفقا على عدم امتداد احلق ال�ضماين يف املبلغ الر�أ�سمايل �إىل الفائدة التي يدرها.
وحيثما تتدفق �إيرادات من �إيجار موجودات مرهونة �أ�صلية �أو الرتخي�ص با�ستعمالها ،ينبغي �أن تنطبق
معينة من املوجودات �ست�ستخدم لإدرار �إيرادات و�أن قيمة
نف�س النتيجة .فالأطراف تتوقع �أن �أنواعا ّ
املوجودات يحتمل �أن ت�ستهلك لدى القيام بذلك .وال�سماح ب�أن ي�شمل احلق ال�ضماين دفعيات الإيجار
منطقي لأنها ت�شكل ،من وجهة النظر االقت�صادية ،عائدا يتلقاه املانح نظري ا�ستهالك املوجودات املرهونة
الأ�صلية .وهنا �أي�ضا يو�صي الدليل ،لأن املق�صود منه تقدمي تو�صيات جت�سد املمار�سة العادية لأطراف
املعامالت التمويلية ،ب�أن تعامل الثمار املدنية �أو الإيرادات على غرار العائدات فتكون م�شمولة تلقائيا
باحلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية (انظر التو�صية .)19

 86

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

(ب) �إن�شاء احلق ال�ضماين يف العائدات
 -79تبينّ املناق�شة الواردة يف الفقرات ال�سابقة مبا�رشة � ّأن هناك �أ�سبابا عملية تدعو العديد من النظم
مد احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املرهونة �إىل خمتلف �أ�شكال العائدات (مبا يف ذلك
القانونية �إىل ّ
عائدات العائدات) من خالل قواعد تنطبق يف غياب اتفاق على خالف ذلك .ويف نظم قانونية �أخرى،
ال يوجد فيها حق تلقائي يف العائدات� ،سواء بالن�سبة لعائدات الت�رصف �أو فيما يتعلق بواحدة �أو �أكرث من
فئات الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات �أو املنتجات امل�صنوعة ،يُ�سمح للأطراف عادة ب�أن تُدرج ن�صا
على �أنها �ست�أخذ حقوقا �ضمانية يف كل �أنواع املوجودات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية .وميكن يف
هذه النظم �أن تكون لدى الأطراف حرية �إدراج ن�ص مثال على �إن�شاء حق �ضماين يف كل موجودات املانح
تقريبا (النقدية واملخزون وامل�ستحقات وال�صكوك القابلة للتداول والأوراق املالية واملمتلكات الفكرية).
وبهذه الطريقة ،ت�صبح العائدات نف�سها موجودات مرهونة �أ�صلية ،وتكون م�شمولة باحلق ال�ضماين
للدائن حتى دون وجود قاعدة قانونية تعطي تلقائيا حقا يف العائدات .ويف القليل من هذه النظم
متد باتفاق بينها بع�ض احلقوق ال�ضمانية القائمة على حق امللكية
القانونية ،يجوز للأطراف �أي�ضا �أن ّ
(مثال ،حقوق االحتفاظ بحق امللكية) �إىل العائدات.
 -80وب�رصف النظر عما �إن كان احلق يف العائدات ين�ش�أ تلقائيا من احلق يف املوجودات املرهونة
الأ�صلية �أم يجب �أن يُذكر �رصاحة يف االتفاق ال�ضماين ،ال توجد �أي �إجراءات �إ�ضافية تُفر�ض على
الأطراف التي ت�سعى �إىل املطالبة بحق يف �أي من هذه الأ�شكال من العائدات .وال�رشط الوحيد هو
�أنه ينبغي ،يف احلالة الأخرية� ،أن ين�ص االتفاق ال�ضماين على وجود حق يف العائدات و�أن يبينّ �أنواع
حتدد
العائدات املق�صود �أن تكون م�شمولة بنف�س احلق ال�ضماين ،بينما يكفي يف احلالة الأوىل �أن
َّ
املوجودات املرهونة الأ�صلية حتديدا وا�ضحا.
 -81وحتى عندما ميتد احلق ال�ضماين تلقائيا �إىل العائدات ،يجوز للأطراف �أن تدرج ن�صا يف
معينة من العائدات �أو �إىل العائدات
االتفاق ال�ضماين على �أن احلق ال�ضماين ال ميتد �إىل �أنواع ّ
عموما .وال�سبب الرئي�سي للن�ص يف القانون على امتداد احلق ال�ضماين تلقائياً �إىل العائدات هو �أن
ذلك يت�سق مع التوقعات العادية للأطراف .ويتخذ الدليل ،متا�شيا مع هدفه العام املتمثل يف تي�سري
االئتمان امل�ضمون ،املوقف املتمثل يف �أن نظام املعامالت امل�ضمونة ينبغي �أن يعتمد قواعد تقلل �إىل
احلد الأدنى من احلاجة �إىل �أن تبني الأطراف �رصاحة ماذا �ستكون النتيجة املطلوبة عادة .ويوفر مبد�أ
ا�ستقاللية الطرفني (انظر التو�صية  )10حماية كافية للأطراف التي ترغب يف ق�رص احلق ال�ضماين
على املوجودات املرهونة الأ�صلية .ولذلك ،يو�صي الدليل ب�أن ميتد احلق ال�ضماين يف املوجودات
املرهونة ،تلقائيا� ،إىل عائداتها القابلة للتحديد ،دون �أن تكون الأطراف بحاجة �إىل �أن تقت�ضي ذلك يف
اتفاقها ال�ضماين (انظر التو�صية .)19

(ج) نطاق احلق ال�ضماين يف العائدات
 -82حيثما ميتد احلق ال�ضماين تلقائيا �إىل العائدات ،يلزم حتديد املدى الذي ميكن فيه املطالبة
باحلق ال�ضماين يف هذه العائدات .ففي احلالة التي تكون فيها العائدات يف �شكل ثمار طبيعية ومدنية
�أو �إيرادات ،تكون العائدات موجودات مرهونة �إ�ضافية ،ومن املنطقي �أن جتوز املطالبة باحلق ال�ضماين
فيها حتى و�إن كان ذلك ي�ؤدي �إىل ا�ستطاعة الدائن امل�ضمون �أن يطالب باحلق ال�ضماين يف موجودات
تزيد قيمتها الإجمالية على قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية.
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 -83بيد �أنه توجد يف بع�ض الدول اعتبارات �سيا�ساتية �إ�ضافية حيثما تكون العائدات هي عائدات
ت�رصف من جانب املانح �أو من جانب حائز �آخر يف املوجودات املرهونة الأ�صلية .وهناك ثالثة نهوج
ممكنة .فبع�ض الدول تق�ضي قوانينها ب�أن الدائن امل�ضمون يجب �أن يختار �إما �إنفاذ حقوقه يف
املوجودات املرهونة الأ�صلية �أو يف العائدات .وال يعتمد الدليل هذا املوقف ،لأن احلق يف العائدات
يق�صد منه �أن يحمي الدائن امل�ضمون من تدهور املوجودات املرهونة الأ�صلية مادياً �أو فقدان قيمتها
بعد الت�رصف فيها.
 -84وتق�ضي قوانني دول �أخرى بجواز �إنفاذ احلق ال�ضماين يف حدود قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية
يف وقت الت�رصف فيها .فمثال �إذا كانت قيمة املوجودات  1 000يورو عندما مت بيعها ،ولكن قيمة
العائدات كانت  1 500يورو ،يقت�رص احلق ال�ضماين التلقائي يف العائدات على  1 000يورو .وباملثل ،يف
هذا املثال� ،إذا ح�صل الدائن على  400يورو من بيع املوجودات املرهونة الأ�صلية ،فال يجوز له �أن يطالب
�إال مببلغ  600يورو من العائدات كحد �أق�صى .واملربر ال�سيا�ساتي لهذه النتيجة هو �أن احلق يف العائدات
مق�صود منه �أن يحمي الدائن امل�ضمون من تدهور املوجودات املرهونة الأ�صلية مادياً �أو فقدان قيمتها
بعد الت�رصف ،ولي�س منح الدائن امل�ضمون ربحا عر�ضيا غري متوقع على ح�ساب الدائنني الآخرين .و�إذا
رغبت الأطراف يف �أن حت�صل على مبالغ من العائدات �إىل املدى الكامل لاللتزام امل�ضمون ،ف�سيكون
بو�سعها �أن تفعل ذلك ب�أن تدرج نوع املوجودات املتلقاة كعائدات يف و�صف املوجودات املرهونة الأ�صلية يف
االتفاق ال�ضماين (وت�سجيل الإ�شعار� ،إذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يتحقق بالت�سجيل).
 -85وتق�ضي قوانني دول غري هذه وتلك ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه ال�ضماين يف املوجودات
املرهونة الأ�صلية ويف عائدات الت�رصف فيها مبا ي�صل �إىل قيمة االلتزام غري امل�سدد ،حتى عندما يفوق
املح�صل قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية وقت الت�رصف فيها .ومربر هذه النتيجة هو �أن الن�ص
املبلغ
ّ
على حق يف العائدات ال يحد �إال بقيمة االلتزامات غري امل�سددة هو جمرد انعكا�س ملا من �ش�أنه �أن يكون
النية العادية للطرفني� .أي �أنه ،فور الن�ص على حق تلقائي يف العائدات ،يكون االفرتا�ض هو �أن عائدات
الت�رصف لي�ست جمرد موجودات ي�ستعا�ض بها عن قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية عندما يت�رصف فيها
املانح ،بل هي ،مبعنى من املعاين ،موجودات مرهونة �إ�ضافية .وعليه فما مل يُدرج الطرفان ن�صا على خالف
ذلك يف االتفاق ال�ضماين ،ينبغي �أن يكون بو�سع الدائن امل�ضمون �أن ينفذ حقه ال�ضماين على املوجودات
املرهونة الأ�صلية وكذلك العائدات ،مبقدار ال يحده �إال مبلغ االلتزام غري امل�سدد وقت الإنفاذ .وال ي�ضع
الدليل �أي قيد على احلق ال�ضماين يف العائدات غري القيد الذي يح ِّدده مقدار االلتزام امل�ضمون.

 -9العائدات املمزوجة
 -86عندما ال تكون املوجودات التي ت�شكل عائدات املوجودات املرهونة حمفوظة مبعزل عن غريها من
موجودات املانح ،تن�ش�أ م�س�ألة ما �إن كان احلق ال�ضماين يف العائدات حمفوظا .وتتوقف الإجابة عن هذا
ال�س�ؤال عادة على ما �إن كانت املوجودات التي تتكون منها العائدات قابلة للتحديد .فالعائدات التي
تكون يف �شكل موجودات ملمو�سة حمفوظة مع موجودات املانح الأخرى هي عائدات ميكن حتديدها
كعائدات ب�أي طريقة تكفي لإثبات � ّأن املوجودات امللمو�سة هي عائدات .ويف هذا ال�صدد ،تق�ضي
قوانني العديد من الدول ب�أن نف�س املبد�أ الذي يحكم احلفاظ على حق الدائن امل�ضمون يف املوجودات
املرهونة الأ�صلية التي ُمزجت يف كتلة �أو منتج ينبغي �أن ينطبق �أي�ضا على املوجودات امللمو�سة التي
ت�شكل العائدات املمزوجة.
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 -87و�سيو�ضح مثاالن هذه النقطة .فانظر �أوال حالة املانح الذي يتلقى �شحنة من خ�شب الت�شييد
كعائدات من بيع �أثاث م�صنوع .وبعد ذلك يمُ زج هذا اخل�شب مع غريه من الأخ�شاب واملواد لإعداد �أثاث
معينا من الغازولني على �سبيل
تام ال�صنع (منتج م�صنوع) .ثم انظر احلالة التي يتلقى فيها املانح مقدارا ّ
املقاي�ضة بنفط خام مت بيعه ،ويكو ُن هذا الغازولني ممتزجاً يف �صهريج بغازولني �آخر ميلكه املانح .ففي
كلتا احلالتني ،ينبغي �أن يطال احلق ال�ضماين العائدات املمزوجة� ،أي �أنه ينبغي �أن يكون يف و�سع الدائن
امل�ضمون �أن يطالب بحق �ضماين يف ن�سبة من قيمة الأثاث �أو بحق �ضماين يف ن�سبة من الغازولني املوجود
يف ال�صهريج .وما دام با�ستطاعة الدائن امل�ضمون �أن يثبت �أن تلك الكمية من اخل�شب �أو الغازولني مت
تلقيها كعائدات ،ال يلزم اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية لإن�شاء احلق ال�ضماين يف هذه العائدات امللمو�سة
املمزوجة (�أو احلفاظ على ذلك احلق) (انظر املناق�شة الواردة يف الفقرات � 90إىل � 92أدناه).
 -88ويف املقابل� ،إذا كانت املوجودات التي تتكون منها العائدات موجودات غري ملمو�سة ،مثل امل�ستحقات
�أو احلقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ومل تكن حمفوظة مبعزل عن موجودات املانح
الأخرى من النوع نف�سه ،فيمكن حتديد هذه املمتلكات غري امللمو�سة على �أنها عائدات مادام بالو�سع
اقتفاء �أثرها و�صوال �إىل املوجودات املرهونة الأ�صلية .وعلى �سبيل املثال ،ما دام با�ستطاعة الدائن
معينا من النقد قد �أودع كعائدات مت�أتية من الت�رصف يف املوجودات املرهونة،
امل�ضمون �أن يثبت � ّأن مبلغا ّ
فيمكن �أن ين�ش�أ حق يف املطالبة بهذه العائدات .وال�صعوبة هنا هي � ّأن النقود تدخل وتخرج با�ستمرار من
احل�سابات امل�رصفية ،ومن ال�صعب معرفة ما هي الن�سبة املئوية التي ن�ش�أت فعال كعائدات من بني النقود
املودعة يف ح�ساب م�رصيف يف �أي وقت معينّ .
 -89ولدى العديد من الدول قواعد مع ّقدة متاما و�ضعت يف �إطار املمار�سة امل�رصفية حتدد احلاالت
التي ميكن فيها اقتفاء �أثر الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف .ومن الأمثلة على القواعد املختلفة القتفاء
الأثر ما يلي�( :أ) قاعدة "ما يدخل �أوال ،يخرج �أوال" ،التي تفرت�ض �أن �أول الأموال التي ت�صبح جزءا من
كتلة ممزوجة هي �أول الأموال التي تُ�سحب من الكتلة؛ (ب) قاعدة "ما يدخل �آخرا ،يخرج �أوال" ،التي
تفرت�ض �أن �آخر الأموال التي ت�صبح جزءا من كتلة ممزوجة هي �أول الأموال التي تُ�سحب من الكتلة؛
(ج) قاعدة "�أدنى ر�صيد و�سيط" ،التي تفرت�ض ،بالقدر املمكن� ،أن امل�سحوبات من الكتلة املمزوجة لي�ست
من عائدات املوجودات املرهونة .وحتمي دول عديدة احلق ال�ضماين بالن�ص على � ّأن العائدات القابلة
للتحديد تتكون من كل الأموال املودعة كعائدات ،مادام ر�صيد احل�ساب �أكرب من املبلغ املودع كعائدات.
ويف �إطار قاعدة �أدنى ر�صيد و�سيط ،تتقرر العائدات القابلة للتحديد ،حيثما يكون املبلغ الكلي املتبقي
يف احل�ساب �أقل من املبلغ الكلي للعائدات املودعة يف احل�ساب ،ب�أن ي�ؤخذ �أدنى ر�صيد و�سيط (�أي �أدنى
ر�صيد يف ال�صندوق منذ �أن �أودعت العائدات لأول مرة) ويُ�ضاف �إليه �أي نقود �أخرى تكون يف �شكل
عائدات �أ�ضيفت �إىل املجموع منذ ت�سجيل الر�صيد الأدنى .وكما يف حالة العائدات امللمو�سة املمزوجة
تتبع م�صدر العائدات غري امللمو�سة ،يتخذ الدليل موقف �أنه ال يلزم �أن يتخذ الطرفان
فما دام بالو�سع ّ
�أي خطوات �أخرى لإن�شاء احلق ال�ضماين يف هذه العائدات غري امللمو�سة املمزوجة (�أو احلفاظ على
ذلك احلق) (انظر التو�صية .)20

 -10املوجودات امللمو�سة املمزوجة يف كتلة
 -90يف املا�ضي مل تكن نظم املعامالت امل�ضمونة تواجه م�شكلة احلفاظ على حتديد املوجودات املرهونة.
فبالنظر �إىل �أنه مل يكن من املمكن �أخذ احلقوق ال�ضمانية �إ ّال يف موجودات حمددة فرديا ،كان من النادر
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�أن يحدث امتزاج للموجودات املثلية .غري �أنه يُ�سمح للأطراف الآن يف نظم قانونية عديدة ب�إن�شاء حق
�ضماين يف فئة عامة من املوجودات (عادة ما تكون مثلية) .فيمكن ،مثال� ،إن�شاء احلق ال�ضماين يف
موجودات مو�صوفة بعبارة "كل املخزون احلايل من �أقم�شة 'اجلينـز'؛ وبدال من ذلك ،ميكن �أن ي�أخذ البائع
حقا �ضمانيا يف كل �أقم�شة 'اجلينـز' التي يبيعها �إىل م�شرت معينّ  .ويف كلتا هاتني احلالتني ،ميكن �أن تكون
املوجودات اخلا�ضعة للحق ال�ضماين ممتزجة بطريقة حتول دون �إمكانية حتديدها حتديدا منف�صال عن
املوجودات الأخرى من نف�س النوع غري اخلا�ضعة للحق ال�ضماين.
 -91وهناك نهجان ممكنان لتحديد ما المتزاج املوجودات املثلية يف كتلة من �أثر يف احلقوق ال�ضمانية
يف املوجودات التي ن�ش�أت قبل االمتزاج .فبع�ض النظم القانونية يق�ضى ب�أنه فور امتزاج املوجودات
ال تعود قابلة للتحديد ،وي�ضيع ما للدائن من حق �ضماين فيها .وهذا النهج ي�ضع على كاهل الدائن
امل�ضمون عبء منع االمتزاج بالت�أكد من قيام املانح بحفظ املوجودات املرهونة مبعزل عن غريها من
املوجودات ذات الطبيعة املماثلة .وتق�ضي نظم قانونية �أخرى ببقاء احلق ال�ضماين وجواز املطالبة به يف
املوجودات املمزوجة ،بنف�س ن�سبة م�ساهمة املوجودات املرهونة يف القيمة الكلية للموجودات املمزوجة.
ووفقا لهذا النهج� ،إذا كان لدائن م�ضمون حق �ضماين يف ما قيمته  100 000يورو من النفط ممزوجا
مبا قيمته  50 000يورو من النفط يف نف�س ال�صهريج ،يعترب � ّأن احلق ال�ضماين يرهن ثلثي � ّأي كمية من
النفط تكون باقية يف ال�صهريج عندما ي�صبح من ال�رضوري �إنفاذ احلق ال�ضماين.
 -92ومبا � ّأن الدليل ي�أخذ باملبد�أ العام الداعي �إىل حماية احلقوق ال�ضمانية بقدر الإمكان ،فهو يو�صي
باعتماد النهج الثاين .وهذا معناه �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات املمزوجة يحفظ بنف�س الن�سبة التي
ت�ساهم بها يف الكتلة املوجودات املرهونة واملوجودات غري املرهونة باحلق ال�ضماين .وبعبارة �أخرى ،ما �أن
يُن�ش�أ حق �ضماين يف املوجودات املرهونة ،ال يعود من ال�رضوري اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية حلفظ ذلك
احلق ال�ضماين �إذا ما مزجت املوجودات املرهونة ،يف نهاية املطاف ،مبوجودات مماثلة من نف�س النوع
لي�ست خا�ضعة للحق ال�ضماين (انظر التو�صية .)22

 -11املوجودات امللمو�سة املمزوجة يف منتج
 -93كثريا ما يتم ت�صنيع املوجودات امللمو�سة لإنتاج منتج ما .وعندما يتم على هذا النحو ت�صنيع �أحد
تتبع احلق ال�ضماين يف املواد اخلام و�صوال �إىل املنتج
املوجودات امللمو�سة ،تن�ش�أ م�س�ألة ما �إن كان بالو�سع ّ
التام ال�صنع .وقد عوجلت م�س�ألة "منتجات الت�صنيع" هذه يف املناق�شة الواردة �أعاله ب�ش�أن العائدات .بيد
�أن الت�صنيع ينطوي يف كثري من الأحيان على مزج عدة موجودات يف منتج جديد .وعليه فحيثما تخلط
املوجودات امللمو�سة �أو متزج على هذا النحو مبمتلكات ملمو�سة �أخرى بحيث تفقد هويتها امل�ستقلة يف
املنتج ،يلزم حتديد الظروف التي ميكن فيها املطالبة باحلق ال�ضماين يف املوجودات الأ�صلية يف املنتج
يتحول �إىل خبز.
الذي مت �إنتاجه .فمثال قد ي�ؤخذ حق �ضماين يف دقيق يُتوخى �أن
ّ
 -94وكما يف حالة املوجودات امللمو�سة املمزوجة يف كتلة ،يوجد نهجان �أ�سا�سيان م َّتبعان يف خمتلف
النظم القانونية .ففي بع�ض النظم القانونية ،ي�سقط احلق ال�ضماين مبجرد �أن تفقد املوجودات (�أي
الدقيق) هويتها كدقيق .و�إذا رغب الطرفان يف انتقال احلق ال�ضماين �إىل املنتَج (�أي اخلبز) فال بد لهما
من �إدراج ن�ص يف اتفاقهما ال�ضماين على � ّأن احلق ال�ضماين الأ�صلي يرهن الدقيق وكذلك �أي ُمنتَج قد
يتحول �إليه هذا الدقيق .وتتخذ نظم قانونية �أخرى موقف �أن احلق ال�ضماين ينتقل تلقائيا �إىل املنتج
ّ
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امل�صنوع ،ما دام بالو�سع �إثبات �أن هذا املنتج ناجت من املواد اخلام اخلا�ضعة للحق ال�ضماين .ومع ذلك
فمن �أجل منع الدائن امل�ضمون من احل�صول على ربح عر�ضي عندما تكون للمنتج الناجت قيمة تزيد على
قيمة املواد اخلام امل�ساهم بها ،تكون القيمة الق�صوى التي متكن املطالبة بها مبوجب احلق ال�ضماين،
يف هذه النظم القانونية ،مقت�رصة عادة على قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية مبا�رشة قبل �أن ت�صبح
جزءا من املنتج.
 -95وبالنظر �إىل � ّأن ما تتوقعه الأطراف عادة هو � ّأن املواد اخلام �ست�ص ّنع ،يتخذ الدليل موقف �أنه
ينبغي �أ ّال يكون من ال�رضوري الن�ص يف االتفاق ال�ضماين على انتقال احلق ال�ضماين �إىل املنتج امل�ص ّنع.
فاملنتج احلا�صل هو ،مبعنى من املعاين ،العو�ض عن احلق ال�ضماين �أو البديل له يف املواد اخلام التي مل
تعد موجودة (انظر التو�صية .)22

� -12إن�شاء احلق ال�ضماين يف ملحق �أو ا�ستمراره فيه
 -96قد يكون موجود منقول ملحقا مبوجود منقول �آخر �أو مبمتلك غري منقول ،بكيفية ال يفقد معها
هويته ،وي�صبح ملحقا .ويف هذه احلاالت ،يلزم حتديد �أثر هذا التو�صيف ملوجود ما باعتباره ملحقا
على ما يلي�( :أ) قدرة املانح على �إن�شاء حق �ضماين يف امللحق؛ (ب) ما �إن كان احلق ال�ضماين الذي كان
يخ�ضع له املوجود املنقول الأ�صلي قبل الإحلاق يظل حمفوظا.
 -97ويف بع�ض النظم القانونية ،ال ميكن �إن�شاء حق �ضماين يف ملحق �أ�صبح بالفعل ملحقا مبوجود
منقول �أو ممتلك غري منقول .ولكي يكون احلق ال�ضماين نافذا ،يتعني �أن يُن�ش�أ قبل الإحلاق .ويف هذه
النظم القانونية ،يجوز �أن ي�ستمر احلق ال�ضماين يف املوجود املنقول �إذا �أ�صبح ملحقا مبوجود منقول �أو
ممتلك غري منقول ،ب�رصف النظر عن تكلفة �أو �صعوبة �إزالة امللحق من املوجود املنقول �أو املمتلك غري
املنقول الذي �أحلق به ،وب�رصف النظر عما �إن كان امللحق قد �أ�صبح جزءا ال يتجز�أ من املوجود املنقول
�أو املمتلك غري املنقول� .أي �أنه على الرغم من �أن امللحق قد ي�شكل جزءا كبريا من املوجود املنقول ،يف
�إحدى احلالتني� ،أو قد يعترب ممتلكا غري منقول ما دام باقيا كملحق باملمتلك غري املنقول ،يف احلالة
الأخرى ،ف�إن هذه النظم القانونية حتفظ احلق ال�ضماين بعد الإحلاق.
 -98ويف نظم قانونية �أخرى ،يجوز لي�س فقط �أن ي�ستمر احلق ال�ضماين يف املوجود املنقول �أو املمتلك
غري املنقول بعد الإحلاق بل يجوز �أي�ضا �إن�شاء حق �ضماين يف موجود يكون ملحقا بالفعل� ،سواء �أكان
ملحقا ملوجود منقول �آخر �أم ملمتلك غري منقول .ويف هذه النظم القانونية ،لي�ست لتكلفة �إزالة امللحق �أو
�صعوبة �إزالته �أي �صلة بتقرير ما �إذا كان يجوز �إن�شاء احلق ال�ضماين .ففي كلتا احلالتني ،يهم يف تقرير
الأولوية بني املطالبني املتناف�سني ما �إذا كان يف الو�سع �أن يُزال امللحق ب�سهولة من املوجود املنقول �أو
املمتلك غري املنقول الذي �أحلق به دون الت�سبب يف �أ�رضار ،ولكنه ال يهم فيما يتعلق مب�س�ألة ما �إذا كان
يجوز �إن�شاء احلق ال�ضماين .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن املانح يجوز له ،يف هذه النظم القانونية� ،إما �أن ين�شئ
رهنا على ملحق ملمتلك غري منقول مبوجب القانون الذي يحكم الرهون يف املمتلكات غري املنقولة �أو �أن
ين�شئ حقا �ضمانيا مبوجب القانون الذي يحكم احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة.
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 -99ويو�صي الدليل ،بالنظر �إىل توخيه تي�سري �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية ،باعتماد ثاين النهجني الآنفي
الذكر .فاحلقوق ال�ضمانية التي تُن�ش�أ قبل الإحلاق يجوز �أن ت�ستمر بعد الإحلاق ،ويجوز �إن�شاء حقوق
�ضمانية يف امللحقات حتى بعد �أن يحدث الإحلاق .وامل�س�ألة الرئي�سية هي تقرير ما �إن كان يجب اتخاذ
�أي خطوات �إ�ضافية لكي ي�ستمر احلق ال�ضماين بعد الإحلاق� ،أو من �أجل �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات
هي ملحقات بالفعل ،عالوة على اخلطوات الالزمة لإن�شاء احلق ال�ضماين العادي .ومبا �أن الدليل مييز
بني الإن�شاء (النفاذ بني الطرفني) والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،ف�إنه يتخذ موقف �أنه ال ينبغي
ا�شرتاط اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية من �أجل ا�ستمرار احلق ال�ضماين �أو �إن�شائه يف ملحق مبوجودات
منقولة �أو ممتلكات غري منقولة (انظر التو�صية 21؛ وفيما يتعلق مب�سائل الأولوية ،انظر الف�صل اخلام�س
الفقرات .)116-110

� -13إن�شاء احلق ال�ضماين يف كتلة �أو منتج �أو ا�ستمراره فيهما
 -100مثلما لوحظ �أعاله ،ميكن �أن يكون �أحد املوجودات امللمو�سة ممزوجا بواحد �أو �أكرث من املوجودات
امللمو�سة الأخرى ،بحيث يفقد هويته .ويف هذه احلالة ،يكون ال�س�ؤال هو ما �إن كان احلق ال�ضماين الذي
كان يخ�ضع له املوجود امللمو�س الأ�صلي قبل املزج يظل حمفوظا .واملوقف العام الذي تتخذه معظم النظم
القانونية هو � ّأن احلق ال�ضماين يظل حمفوظا يف الكتلة �أو املنتج بعد املزج ،على افرتا�ض � ّأن بع�ض
ويتحول احلق
املوجودات املمزوجة ،على الأقل ،ميكن حتديده بو�صفه من املوجودات املرهونة الأ�صلية.
ّ
ال�ضماين يف املوجودات التي كانت �أ�صال منف�صلة �إىل حق �ضماين يف املنتج �أو الكتلة.
 -101غري �أنه ،على خالف النهج العام املتخذ �إزاء �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف امللحقات ،ال يجوز
يف معظم النظم القانونية �إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة بعد مزجها يف كتلة �أو منتج� .أي
�أنه يف حني ميكن دائما اعتبار امللحق متمتعا بهوية م�ستقلة ،ا�سمية على الأقل ،فلي�س ذلك هو احلال
بالن�سبة �إىل املوجودات املمزوجة .فحني ميزج النفط يف �صهريج �أو يُخبز الدقيق ،تختفي الهوية امل�ستقلة
للموجودات املرهونة الأ�صلية .ولهذا ال�سبب ،ال ميكن عموما �إن�شاء حق �ضماين منف�صل يف موجودات
ملمو�سة مزجت بالفعل يف منتج �أو كتلة.
 -102ويتبع الدليل النهج املعتمد يف معظم النظم القانونية .فهو ال يتوخى جواز �إن�شاء حقوق �ضمانية
منف�صلة يف املوجودات امللمو�سة التي مزجت بالفعل يف منتج �أو كتلة .بيد �أنه هنا �أي�ضا يكون ال�س�ؤال
الرئي�سي هو ما �إن كان يلزم اتخاذ خطوات �إ�ضافية للحفاظ على نفاذ احلق ال�ضماين بني الطرفني
عندما متتزج املوجودات املرهونة الأ�صلية الحقا يف كتلة �أو منتج .ولنف�س الأ�سباب ال�سيا�ساتية التي حتبذ
ا�ستمرار احلق ال�ضماين يف امللحق دون حاجة �إىل اتخاذ خطوات �إ�ضافية ،يو�صي الدليل بعدم ا�شرتاط
اتخاذ خطوات �إ�ضافية يف حالة املزج (انظر التو�صية .)22

باء -مالحظات تخ�ص موجودات مع ّينة
 -1نفاذ الإح ــالة الإجمالية للم�ستحقات و�إحالة م�ستحق �آجل �أو جزء من م�ستحق
�أو م�صلحة غري جمز�أة فيه
 -103ت�ستخدم م�ستحقات املن�ش�أة على نطاق وا�سع كموجود ل�ضمان �أداء التزام .وعادة ما ي�سمى �إن�شاء
احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات �إحالة ،رغم �أنه يف بع�ض الدول ما زال مييز بني رهن امل�ستحقات رهن
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وفاء ،من ناحية ،و�إحالة امل�ستحقات ،من الناحية الأخرى .وبالنظر �إىل تطابق طبيعة قدرة املحال �إليه
والدائن املرتهن رهن وفاء على حت�صيل �سداد امل�ستحقات ،فهناك اجتاه �آخذ يف الن�شوء �صوب �إخ�ضاع
الإحالة لنف�س القواعد �سواء �أكانت تتعلق بالنقل التام للم�ستحقات� ،أم بنقل امل�ستحقات لأغرا�ض
ال�ضمان� ،أم بحق �ضماين يف امل�ستحقات .وحتكم هذه القواعد املتماثلة �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه
حد ما يخ�ضع لأحكام
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،بالرغم من �أن �إنفاذ النقل التام ال يزال �إىل ٍ
ربر هذا االجتاه �أ�سا�سا ب�أن من ال�صعب متاما يف كثري من الأحيان على الأطراف الثالثة
خمتلفة .ويُ َّ
ربر باحلاجة �إىل وجود قواعد وحيدة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
�أن حتدد طبيعة الإحالة ،كما �أنه يُ َّ
جم�سد يف
وللأولوية حتكم كل �أنواع املعامالت التمويلية املتعلقة ب�إحالة امل�ستحقات .وهذا االجتاه
ّ
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات (انظر املادة  ،)2وهو املوقف املو�صى به يف الدليل (انظر
التو�صية .)3
 -104بيد � ّأن النظم القانونية تختلف فيما يتعلق بال�رشوط الدقيقة جلعل الإحالة نافذة .فت�شرتط
بع�ض النظم القانونية وجود كتابة تثبت الإحالة� ،أو توجيه �إخطار فعلي �إىل املدين بامل�ستحق .وال ت�شرتط
نظم قانونية �أخرى �سوى ال�شكل الكتابي لكي ت�صبح الإحالة نافذة بني املحيل واملحال �إليه .وال تُ�شرتط
�إجراءات �أخرى ،مثل الت�سجيل �أو �إخطار املدين بامل�ستحق� ،إال جلعل الإحالة نافذة جتاه الأطراف
الثالثة �أو لتمكني املحال �إليه من حت�صيل امل�ستحقات .ويتخذ الدليل موقف �أن امل�ستحقات هي مثل �أي
املعينة اخلا�صة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين
موجودات �أخرى و�أنه ،نتيجة لذلك ،ال ينبغي �أن تكون الإجراءات ّ
يف امل�ستحقات خمتلفة عن تلك املنطبقة على املوجودات امللمو�سة.
 -105وتختلف النظم القانونية �أي�ضا فيما يتعلق بنفاذ �إحاالت امل�ستحقات الآجلة وامل�ستحقات غري
املعينة على وجه التحديد ،كما تختلف فيما يتعلق بنفاذ �إحالة �أجزاء من امل�ستحقات �أو م�صلحة غري
ّ
جمز�أة فيها .ومع ذلك ،فاالجتاه الع�رصي هو �إقرار �صحة جميع تلك الأنواع من الإحاالت �رشيطة �أن
يكون يف الو�سع تبينُّ �أن امل�ستحقات (�أو الأجزاء �أو الفوائد) م�شمولة بالإحالة ،واالقت�ضاء ب�أن �إحالة
امل�ستحقات الآجلة تكون نافذة دون حاجة �إىل �إحالة جديدة لكل من امل�ستحقات الآجلة (انظر املادة 8
من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات) .ومربر هذه النتيجة هو �أنه مادام املحيل واملحال �إليه
متفقني ب�ش�أن نطاق امل�ستحقات املحالة فال يلزم فر�ض �أي �إجراءات �إ�ضافية لكي تكون الإحالة نافذة
بينهما .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،)23ات�ساقا مع اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات.

 -2نفاذ �إحالة �أي م�ستحق تجُ رى رغم وجود �رشط
بعدم الإحالة
 -106يف بع�ض النظم القانونية ،تُعطي القيود التعاقدية على �إحاالت امل�ستحقات قوة النفاذ من �أجل
حماية م�صلحة الطرف الذي يُن�ص على القيد ل�صاحله (�أي املحيل �أو املدين بامل�ستحق) .ويف نظم
قانونية �أخرى ،ال تعطي القيود التعاقدية على �إحاالت امل�ستحقات قوة النفاذ ،وذلك بغية احلفاظ على
حرية املحيل �أو املانح يف الت�رصف ،وحقوق املحال �إليه (�أو الدائن امل�ضمون) ،وخ�صو�صا �إذا كان املحال
�إليه على غري علم بالقيد التعاقدي .ويف نظم قانونية غري هذه وتلك ،ال تعطى للقيود التعاقدية على
�إحاالت امل�ستحقات �سوى قوة نفاذ حمدودة (بني طريف االتفاق).
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 -107وتتخذ اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات النهج الأخري ،من �أجل دعم قابلية امل�ستحقات
للإحالة .ومربر هذا النهج هو �أنه يعزز التمويل بامل�ستحقات ،الذي يحتمل بدوره �أن يزيد قدرة املحيل
معينون بحاجة �إىل حماية يف
على تقدمي االئتمان �إىل املدين بامل�ستحق .و�إذا كان دائنون مب�ستحقات ّ
حاالت خا�صة (مثال� ،أنواع معينة من امل�ستهلكني املدينني)� ،أو �إذا كانت هناك �أ�سباب تتعلق بال�سيا�سات
العمومية تدعو �إىل عدم القابلية للإحالة (مثال ،فر�ض القيود على �إحالة م�ستحقات الأجور واملعا�شات
التقاعدية والرعاية االجتماعية) ،فينبغي �أن تقرر هذه القيود يف قانون �آخر (وال تُتاح مبقت�ضى القانون
املو�صى به يف الدليل؛ انظر التو�صية .)18
 -108ومبوجب الفقرة  1من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،تكون الإحالة نافذة
املفعول بالرغم من وجود قيد تعاقدي على الإحالة متفق عليه بني املحيل ("املانح" يف م�صطلحات
الدليل) واملدين ("املدين بامل�ستحق" يف م�صطلحات الدليل) .بيد �أن مفعول هذا احلكم حمدود من
املعرفة تعريفا وا�سعا (انظر املادة ،9
ناحيتني .ف�أوال ،يقت�رص تطبيقه عموما على امل�ستحقات التجارية
ّ
الفقرة  ،3من االتفاقية) .وال ينطبق على ما ي�سمى "امل�ستحقات املالية" ،حيث يكون املدين بامل�ستحقات
م�ؤ�س�سة مالية ،فحتى الإبطال اجلزئي لل�رشط املانع للإحالة ميكن �أن ي�ؤثر يف االلتزامات التي ت�أخذها
امل�ؤ�س�سة املالية على عاتقها جتاه الأطراف الثالثة .ومن �ش�أن هذه النتيجة �أن تخلق �آثارا �سلبية على
ممار�سات مالية هامة ،مثل املمار�سات املتعلقة ب�إحالة امل�ستحقات النا�شئة من الأوراق املالية �أو العقود
املالية �أو مبوجبها (وهي م�ستثناة من نطاق الدليل؛ انظر التو�صية  ،4الفقرات الفرعية (ج)(-هـ)).
 -109والقيد الثاين على القاعدة الواردة يف الفقرة  2من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
امل�ستحقات هو �أنه �إذا كان هذا القيد التعاقدي �صحيحا مبقت�ضى القانون املنطبق خارج نطاق االتفاقية
ف�إن �صحته ال تبطل فيما بني املحيل واملدين بامل�ستحق .وتكون للمدين حرية املطالبة بتعوي�ضات من
املحيل لإخالله بالعقد� ،إذا كان هذا احلق مكفوال يف القانون املنطبق خارج نطاق االتفاقية ،ولكن ال
املقا�صة (انظر املادة  ،18الفقرة  .)3وي�ضاف
يجوز لـه تقدمي هذه املطالبة �ضد املحال �إليه على �سبيل
ّ
�إىل ذلك �أن جمرد علم املحال �إليه ("الدائن امل�ضمون" يف م�صطلحات الدليل) بوجود القيد ال يكفي
لإبطال العقد الذي ين�ش�أ عنه امل�ستحق املحال (انظر املادة  ،9الفقرة .)2
 -110وهذا النهج ير ّوج معامالت التمويل بامل�ستحقات ،لأنه يزيل عن كاهل املحال �إليه العبء الذي
ميكن �أن يكون مكلفا و�أن ي�ستغرق كثريا من الزمن ،املتمثل يف اال�ضطرار �إىل فح�ص كل من العقود التي
ن�ش�أت عنها امل�ستحقات املحالة ،للت�أكد مما �إن كانت �إحالة امل�ستحقات قد حظرت �أو �أخ�ضعت ل�رشوط.
ويو�صي الدليل ب�أن يُ َّتبع يف هذه امل�سائل نف�س النهج امل َّتبع يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات
(انظر التو�صية .)24

� -3إن�شاء حق �ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن م�ستحقا
�أو �صكا قابال للتداول �أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر
� -111إذا �أن�ش�أ مانح حقا �ضمانيا يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجودات غري ملمو�سة �أخرى
ل�صالح دائن م�ضمون ،تن�ش�أ م�س�ألة ما �إن كان الدائن امل�ضمون يتمتع �أي�ضا ،تلقائيا ودون �أي �إجراء �إ�ضايف
من جانب املانح �أو الدائن امل�ضمون ،ب�أي حق �شخ�صي (كال�ضمان �أو الكفالة) �أو حق ملكية (كاحلق
ال�ضماين يف املمتلكات املنقولة الأخرى �أو الرهن على املمتلكات غري املنقولة) ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو
ال�صك القابل للتداول �أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر.
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 -112و�إن�شاء احلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر
�سيمنح تلقائيا �أي�ضا للدائن امل�ضمون ،يف معظم النظم القانونية ،حق التمتع الكامل بك ّل جمموعة حقوق
املانح املتعلقة بذلك امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو ذلك املوجود غري امللمو�س .وعليه ،ف�إذا كان
االلتزام ب�سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر م�ضمونا يف حد ذاته
بحق �ضماين يف موجود ما للمدين ،فينبغي �أن ينال الدائن امل�ضمون �أي�ضا حق التمتع مبا للمانح من
حقوق تتعلق باحلق ال�ضماين يف ذلك املوجود (انظر التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (�أ)).
 -113وتنطبق القاعدة املبينة يف الفقرة ال�سابقة ب�رصف النظر عما �إن كان املانح مقيدا باتفاق مع
املدين بامل�ستحق� ،أو املدين مبوجب ال�صك القابل للتداول� ،أو املدين ب�أي موجود غري ملمو�س �آخر ،مينع
املانح من �إن�شاء حق �ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو يف
احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية الذي ي�ضمن ال�سداد �أو القيام على نحو �آخر ب�أداء امل�ستحقات �أو ال�صك
القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر (انظر التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (د)) .بيد �أن �أي �شيء
وارد يف هذه احلكم ال ينبغي �أن مي�س م�س�ؤولية املانح عن الإخالل بذلك االتفاق ،با�ستثناء �أنه ال يجوز
للطرف الآخر يف االتفاق �أن يلغي ،بحجة ذلك الإخالل وحده ،االتفاق الذي ن�ش�أ منه ما ي�ضمن االتفاق
من م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجود غري ملمو�س �آخر �أو حق �شخ�صي �أو حق ملكية (انظر
التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (هـ)).
 -114غري �أنه مبا � ّأن حقوق الدائن امل�ضمون فيما يتعلق باحلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية تنبع من حقوق
املانح ،فال ميكن �أن تزيد حقوق الدائن امل�ضمون فيما يتعلق بذلك احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية على
حقوق املانح فيما يتعلق بذلك احلق.
 -115وعندما يكون امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى م�ضمونة
بتع ّهد م�ستقل ف� ّإن احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون ال ميتد �إىل احلق يف ال�سحب مبقت�ضى التعهد
امل�ستقل ،بل ميتد فقط �إىل العائدات املت�أتية مبقت�ضى هذا التعهد (انظر التو�صية  ،25الفقرة الفرعية
(ب)) .وهذا يتفق مع الفكرة الواردة يف الدليل ب�أنه ال يجوز للم�ستفيد من تعهد م�ستقل �أن يحيل حق
م�سمى �آخر.
ال�سحب دون موافقة الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو �أي �شخ�ص
ّ
 -116وتوجد عدة �أ�سباب عملية ت�ؤيد التو�صية الداعية �إىل �أن يكون للدائن امل�ضمون حق �ضماين
تعهد م�ستقل .فال�سبب الأول هو �أن هذه النتيجة ال تزيد
يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى ّ
معينة يف وثائق قر�ضه التي حترر
على �أن تزيل حاجة الدائن امل�ضمون �إىل اتخاذ خطوات �إ�ضافية ّ
ميز الدليل بني احلق التبعي واحلق امل�ستقل (وهذا متييز وارد يف قوانني
مع املانح .ذلك لأنه حتى لو ّ
عدد من الدول) ف� ّإن ذلك التمييز لن مينع الدائن امل�ضمون من احل�صول على حق �ضماين يف حق
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل .ولن يزيد ذلك التمييز على �أن يُلزم الدائن امل�ضمون
باتخاذ اخلطوات ال�شكلية املتمثلة يف �أن يدرج يف اتفاقه ال�ضماين مع املانح ن�صا �رصيحا ب�إن�شاء حق
�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل .و�إزالة احلاجة �إىل هذه ال�شكليات
يعزز هدف الدليل املتمثل يف احلد من تكاليف االئتمان و�إتاحة املزيد منه عن طريق تخفي�ض تكاليف
املعامالت.
 -117وال�سبب الثاين هو � ّأن من �ش�أن قاعدة الإن�شاء التلقائي حلق �ضماين يف العائدات املت�أتية مبقت�ضى
تعهد م�ستقل �أن تكون قاعدة معقولة يف املمار�سة العملية ،باعتبارها تتفق مع التوقعات العادية للأطراف.
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فالدائن امل�ضمون الذي يعترب م�ستحقات املانح موجودات مرهونة �سيتوقع عادة �أن يكون لـه ،ب�رصف
النظر عن الطريقة التي جرى بها �سداد امل�ستحقات املدين بها (على �سبيل املثال� ،سواء مبا�رشة من
قبل املدينني بامل�ستحقات �أم بال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل يكفل واحدا �أو �أكرث من امل�ستحقات)،
حق �ضماين يف املبلغ امل�سدد باعتباره عائدات امل�ستحقات .والواقع � ّأن الدائن امل�ضمون قد يكون على
ا�ستعداد يف بع�ض احلاالت لأن يقدم ائتمانا �إىل مقرت�ض معينّ ب�سعر �أقل �إذا كان هذا الدائن يعلم � ّأن
حقه ال�ضماين يف امل�ستحقات املدين بها للمقرت�ض ي�شمل حقا �ضمانيا يف احلق يف تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل .ومن �ش�أن �أي قاعدة تتفق مع التوقعات العادية لدى الطرفني �أن جتتنب
املفاج�أة غري املن�صفة و�أن توجد قدرا �أكرب من اليقني لدى الدول التي ت�شرتع تو�صيات الدليل .و�ستجعل
مقدمي االئتمان �أكرث ثقة يف تقدمي االئتمان ،وتع ّزز بالتايل هدف الدليل املتمثل يف الت�شجيع
زيادة اليقني ِّ
على زيادة توافر االئتمان امل�ضمون (انظر التو�صية  ،1الفقرة (�أ)).
 -118وال�سبب الثالث هو � ّأن هذه التو�صية ال مت�س ب�أي طريقة حقوق الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو �أي
م�سمى �آخر مبقت�ضى التعهد امل�ستقل .ولي�س على الكفيل/امل�صدر وال �أي مث ِّبت �أو �أي �شخ�ص
�شخ�ص
ّ
م�سمى �آخر �أي التزام بقبول طلب ت�سديد �صادر عن �أي �شخ�ص عدا امل�ستفيد من التعهد امل�ستقل ،ولي�س
ّ
عليه �أي التزام بال�سداد لأي �شخ�ص ،عدا امل�ستفيد ،دون موافقة الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو �أي �شخ�ص
م�سمى.
ّ
ويقيد الدليل التو�صية الآنفة الذكر يف عدد من اجلوانب الهامة .فالقيد الأول هو �أنها ال مت�س
-119
ّ
�أي حق يف ممتلكات غري منقولة ميكن مبوجب قانون غري قانون املعامالت امل�ضمونة �أن يحال منف�صال
عن امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى التي يكفلها هذا احلق.
وتتناول هذه التو�صية �أداة قد توجد يف بع�ض الدول ت�سمح ملالك املمتلكات غري املنقولة ب�إن�شاء حق
(رهن) يف املمتلكات غري املنقولة حتى و�إن كان هذا احلق ال يكفل يف وقت الإن�شاء �أي التزام .ويجوز
للمالك �أن يحيل ذلك احلق بعدئذ �إىل دائن ،ويجوز للدائن ،بدوره� ،أن يحيل هذا احلق �إىل دائن �آخر.
وعلى غرار التعهد امل�ستقل ،يبدو احلق يف املمتلكات غري املنقولة حقاً م�ستق ً
ال يف حد ذاته من �أي
التزام.
 -120والقيد الثاين هو �أنه ،ات�ساقا مع اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،ال تنطبق هذه التو�صية
معينة من امل�ستحقات �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
�إ ّال على �أنواع ّ
(انظر التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (و)) ،مثل امل�ستحقات التجارية (كامل�ستحقات التي تثبت بيع الب�ضائع
وتقدمي اخلدمات).
 -121والقيد الثالث هو �أن هذه التو�صية ال مت�س �أيا من التزامات املانح جتاه املدين بامل�ستحقات �أو
جتاه املدين مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى (انظر التو�صية ،25
الفقرة الفرعية (ز)).
 -122و�أخريا ،ال مت�س هذه التو�صية �أي ا�شرتاط مبقت�ضى قانون غري قانون املعامالت امل�ضمونة يت�صل
ب�شكل �أو ت�سجيل �إن�شاء حق �ضماين يف �أي موجودات يكفل �سداد �أو �أداء �أي م�ستحق �أو �صك قابل للتداول
�أو موجودات غري ملمو�سة �أخرى ،ولكن فقط ما دام ال يوجد �إخالل بالإن�شاء التلقائي حلق التمتع بهذا
احلق ال�ضماين (انظر التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (ح)).
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� -4إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�رصيف
  -123الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف هي �شكل خا�ص من �أ�شكال امل�ستحقات واجب ال�سداد ل�صاحب
احل�ساب .وامل�رصف هو املدين بامل�ستحقات ،التي تتقلّب قيمتها وفقا للمبلغ املودع يف احل�ساب .وتو�صف
امل�ستحقات عند عامة النا�س ،ب�أنها احلق يف احل�صول على �سداد الأموال املودعة يف احل�ساب .ورهنا
ب�أي قيود على ال�سحب قد تفر�ض يف االتفاق الذي يفتح مبوجبه احل�ساب ،يجب �أن تدفع الأموال املودعة
يف احل�ساب �إىل �صاحب احل�ساب عند الطلب .ويف معظم اتفاقات احل�سابات ،يُن�ص على �أنه ال يجوز
ل�صاحب احل�ساب �أن يحيل احلق يف تقا�ضي ال�سداد �أو �أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف حق تقا�ضي ال�سداد.
وت�شابه هذه القيود كثريا ،يف هدفها و�شكلها ،القيود التعاقدية على �إحالة امل�ستحقات.
 -124ومثلما ذكر �آنفاً (انظر الفقرات  ،)110-106ففي بع�ض النظم القانونية تُعطى قوة نفاذ كاملة
لهذه القيود التعاقدية .ويف نظم قانونية �أخرى ،ال تعطى لهذه القيود �أي قوة نفاذ �أو ال تعطى �سوى قوة
نفاذ حمدودة .واملوقف املو�صى به يف الدليل هو �أن �إحالة امل�ستحقات تكون نافذة فيما بني املحيل واملحال
�إليه على الرغم من وجود اتفاق يحد من حق املحيل يف �إحالة امل�ستحقات (انظر التو�صية  ،24الفقرة
الفرعية (�أ)) .والنهج الذي ي�أخذ به الدليل ،لنف�س الأ�سباب ال�سيا�ساتية ،هو �أن احلق ال�ضماين املن�ش�أ
على نحو �سليم يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف يكون نافذا على الرغم من �أي
اتفاق يرد فيه �أنه يحد من حق �صاحب احل�ساب يف �إن�شاء حق �ضماين (انظر التو�صية .)26
 -125غري �أنه على الرغم من �أن احلق ال�ضماين قد يكون نافذا فيما بني �صاحب احل�ساب والدائن
امل�ضمون ،ف�إن هذا ال يعني �أن الدائن امل�ضمون يح�صل تلقائيا على �أي حقوق ميكن �أن يُ�ستند �إليها جتاه
امل�رصف .فالطابع اخلا�ص للمعامالت امل�رصفية يتطلب وجود قاعدة حتمي امل�صارف عموما من �أن تكون
ملزمة ب�سداد �أموال �إىل �أي �شخ�ص غري �صاحب احل�ساب� ،أو ب�أداء �أي التزام �آخر (مثل توفري معلومات
عن احل�ساب) قد ين�ش�أ مبوجب االتفاق ال�ضماين .وال يكون امل�رصف ملزما ب�سداد الأموال املودعة
يف احل�ساب �إىل الدائن امل�ضمون �إال حني يوافق امل�رصف �رصاحة على االتفاق ال�ضماين .وات�ساقا مع
ال�سيا�سة العامة املتمثلة يف مراعاة املمار�سات املتخ�ص�صة املوجودة يف القطاعني املايل وامل�رصيف ،يو�صي
الدليل �أي�ضا باتباع هذا النهج فيما يت�صل بالتزامات امل�رصف جتاه الدائن امل�ضمون (انظر التو�صية .)26

� -5إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تعهد م�ستقل
 -126جمال خطابات االعتماد والتعهدات امل�ستقلة هو ،مثل ميدان الأعمال امل�رصفية ،جزء بالغ
التخ�ص�ص من القانون التجاري الع�رصي ،توجد فيه قواعد وممار�سات را�سخة .وجزء كبري من هذا
القانون وهذه املمار�سات عرب وطني �أو م�شرتك بني معظم الدول .فمثال ،يوجد مبد�أ م�سلَّم به عموما يحكم
التعهدات امل�ستقلة مفاده �أن احلق يف طلب ال�سداد ("ال�سحب") مبقت�ضى التعهد ال يجوز �أن يحال دون
امل�سمى مبوجب التعهد امل�ستقل (انظر مثال اتفاقية الأمم
موافقة الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
()1
املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة ،والأعراف واملمار�سات املوحدة املتعلقة
باالعتمادات امل�ستندية ،وقواعد املمار�سات ال�ضامنة الدولية ،والقواعد املوحدة للكفاالت امل�ستحقة عند
الطلب) .وبالنظر �إىل القبول الوا�سع النطاق لهذا املبد�أ ،ف�إن الدليل يو�صي به (انظر التو�صية .)27
( )1من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.97.V.12
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مييز �أي�ضا بني حق ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل وحق تقا�ضي عائدات ال�سحب
� -127إال �أن الدليل ّ
مبقت�ضى تعهد م�ستقل .وكما يف حالة القيود على �إمكانية �إحالة امل�ستحقات وحق احل�صول على تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،يعترب الدليل �أنه يجوز للم�ستفيد من التعهد امل�ستقل �أن ين�شئ حقا
�ضمانيا فيما يتعلق بحقوقه .وحتى �إذا كان حق ال�سحب مبقت�ضى التعهد غري قابل يف حد ذاته للإحالة
مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق واملمار�سة� ،أو حتى �إذا كان ال يجوز �أن يُ�ستند جتاه امل ُ�صدر �إىل �أي
�إحالة مزعومة للحق يف ال�سحب ،ف�إن الدليل يرتئي �أنه ال �شيء يف القانون �أو املمار�سة اللذين يحكمان
التعهدات امل�ستقلة مينع امل�ستفيد من التعهد امل�ستقل من �إن�شاء حق �ضماين يف حقِّه يف تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى التع ُّهد .وتبعا لذلك يقدم الدليل تو�صية بهذا املفاد (انظر التو�صية .)27

� -6إن�شاء حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجود
ملمو�س م�شمول مب�ستند قابل للتداول
 -128عندما ي�صدر م�ستند قابل للتداول ،مثل �سند �شحن �أو �إي�صال م�ستودع ،متعلق مبوجودات ملمو�سة،
ويكون م�ستحق الأداء ،يج�سد هذا امل�ستند حق ملكية املوجودات امللمو�سة املحددة .ونتيجة لذلك ،يجوز
�أن ينتقل احلق يف املوجودات املحددة بوا�سطة نقل ملكية امل�ستند القابل للتداول .ويرتتب على هذا املبد�أ
يج�سد املوجودات �أن �إن�شاء احلق ال�ضماين يف امل�ستند القابل للتداول يكون له
الذي مفاده �أن امل�ستند
ّ
�أي�ضا مفعول �إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة نف�سها� ،رشيطة �أن يتم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف
امل�ستند بينما تكون املوجودات م�شمولة بامل�ستند (انظر التو�صية  .)28ولهذا الغر�ض ،تكون املوجودات
م�شمولة بامل�ستند �إذا كانت يف حيازة ُم�صدر امل�ستند �أو وكيل يت�رصف نيابة عن ُم�صدر امل�ستند وقت �إن�شاء
م�سبقة �أخرى
احلق ال�ضماين .وفيما عدا ا�شرتاط �أن تكون احليازة لدى امل ُ�صدر ،ال توجد �أي �رشوط
َّ
لإن�شاء حق �ضماين يف امل�ستند القابل للتداول يكون نافذاً بني الأطراف خالف ال�رشوط التي نوق�شت
�أعاله (انظر الفقرات � 33-12أعاله).

جيم -التو�صيات 28-13
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين هو حتديد ال�رشوط التي يجب ا�ستيفا�ؤها لكي
ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا بني الطرفني.
*

 -1تو�صيات عامة

�إن�شاء احلق ال�ضماين
 -13ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات يُن�ش�أ باتفاق يُربم بني املانح والدائن
امل�ضمون .ويف حالة املوجودات التي تكون للمانح ،وقت �إبرام االتفاق ،حقوق فيها �أو �صالحية رهنها ،ين�ش�أ
احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات يف ذلك الوقت� .أما يف حالة املوجودات التي يح�صل املانح ،بعد ذلك الوقت،
على حقوق فيها �أو على �صالحية رهنها ،فين�ش�أ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات عندما يح�صل املانح على
حقوق فيها �أو على �صالحية رهنها.
املعدلة بالتو�صيات
* تنطبق التو�صيات العامة على احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات التي ي�شملها الدليل ،بال�صيغة
ّ
معينة.
التي تخ�ص موجودات ّ
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احلد الأدنى ملحتوى االتفاق ال�ضماين
 -14ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن االتفاق ال�ضماين يجب �أن:
(�أ) يُبينِّ عزم الطرفني على �إن�شاء احلق ال�ضماين؛
(ب) يحدد هويتي الدائن امل�ضمون واملانح؛
(ج) ي�صف االلتزام امل�ضمون؛

(د)
(هـ) يُبينِّ احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي ميكن �إنفاذ احلق ال�ضماين من �أجله� ،إذا ر�أت الدولة
� ّأن تبيانه مفيد من �أجل تي�سري الإقرا�ض التبعي.
بالتعرف عليها؛
ي�صف املوجودات املرهونة على نحو ي�سمح يف حدود املعقول
ّ

�شكل االتفاق ال�ضماين
 -15ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن االتفاق ال�ضماين يجوز �أن يكون �شفويا �إذا كان م�شفوعا بحيازة الدائن
امل�ضمون للموجودات املرهونة .وبخالف ذلك ،يجب �أن يربم االتفاق �أو يثبت بكتابة تبني ،بذاتها �أو على �ضوء
م�سار الت�رصفات بني الطرفني ،نية املانح �إن�شاء حق �ضماين.

�ضمن بحق �ضماين
االلتزامات التي يجوز �أن تُ َ

 -16ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يجوز �أن ي�ضمن �أي نوع من االلتزامات ،احلا�رض منها
املحدد منها والقابل للتحديد ،امل�رشوط منها وغري امل�رشوط ،الثابت واملتغري.
والآجل،
َّ

املوجودات التي يجوز �أن تخ�ضع حلق �ضماين
 -17ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يجوز �أن ي�شمل �أي نوع من املوجودات ،مبا يف ذلك
�أجزاء املوجودات واحلقوق غري املج َّز�أة يف املوجودات .ويجوز �أن ي�شمل احلق ال�ضماين املوجودات التي رمبا
ال تكون وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين قد ن�ش�أت بع ُد� ،أو رمبا ال يكون املانح قد امتلكها بعد �أو مل تكن قد �آلت
�إليه �صالحية رهنها بعد .ويجوز �أي�ضا �أن ي�شمل جميع موجودات املانح .وينبغي احلد من �أي ا�ستثناءات من
وحمددة.
هذه القواعد و�أن تبينّ يف القانون بطريقة وا�ضحة
ّ
 -18ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن هذا القانون ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيات  ،25-23ال يُلغِ ي �أحكام
�أي قانون �آخر حتد من �إن�شاء �أو �إنفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع حمددة من املوجودات� ،أو من �إمكانية نقلها.

امتداد احلق ال�ضماين �إىل العائدات
 -19ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة ي�شمل عائداتها القابلة للتحديد
(مبا يف ذلك عائدات العائدات) ،ما مل يتفق الطرفان يف االتفاق ال�ضماين على خالف ذلك.

العائدات املمزوجة
 -20ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه عندما تكون العائدات التي هي يف �شكل نقود �أو يف �شكل �أموال مودعة
يف ح�ساب م�رصيف قد ُمزجت مبوجودات �أخرى من نف�س النوع بحيث مل تعد هذه العائدات قابلة للتحديد،
ينبغي مع ذلك �أن يعامل مبلغ العائدات قبل مزجها باملوجودات الأخرى مبا�رشة باعتباره عائدات قابلة
للتحديد بعد املزج .غري �أنه �إذا كان املبلغ الإجمايل للموجودات �أقل من مبلغ العائدات ،يف �أي وقت بعد املزج،
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فيجب معاملة املبلغ الإجمايل للموجودات يف الوقت الذي يكون فيه مبلغها يف حده الأدنى� ،إ�ضافة �إىل مبلغ
�أي عائدات ُمزجت باملوجودات الحقا ،باعتباره عائدات قابلة للتحديد.

�إن�شاء احلق ال�ضماين يف ملحق وا�ستمراره فيه
 -21ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون ملحقا وقت
�إن�شاء احلق ال�ضماين �أو �أن ي�ستمر يف املوجودات امللمو�سة التي ت�صبح ملحقا فيما بعد .ويجوز �إن�شاء حق
�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة مبوجب هذا القانون �أو مبوجب القانون الذي يحكم املمتلكات غري
املنقولة.

امتداد احلق ال�ضماين �إىل الكتلة �أو املنتج
 -22ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي ين�ش�أ يف موجودات ملمو�سة قبل �أن تمُ زج يف كتلة
�أو يف منتج ميتد �إىل هذه الكتلة �أو هذا املنتج .ويقت�رص املبلغ امل�ضمون باحلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل الكتلة
�أو املنتج على قيمة املوجودات املرهونة قبل �أن ت�صبح جزءا من الكتلة �أو املنتج مبا�رشة.
 -2تو�صيات تخ�ص موجودات مع ّينة

نفاذ الإحالة الإجمالية للم�ستحقات و�إحالة م�ستحق �آجل �أو جزء من م�ستحق �أو م�صلحة غري جمز�أة فيه
 -23ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أن تكون �إحالة م�ستحق تعاقدي غري معينّ حتديدا وم�ستحق �آجل �أو جزء من م�ستحق �أو م�صلحة
غري جم ّز�أة فيه ،نافذة بني املحيل واملحال �إليه وجتاه املدين بامل�ستحق ما دام من املمكن وقت الإحالة �أو وقت
ن�شوء امل�ستحق ،يف حالة امل�ستحقات الآجلة ،عزوه �إىل الإحالة التي يت�صل بها؛
(ب) �أن تكون �إحالة م�ستحق �آجل واحد �أو �أكرث نافذة دون حاجة �إىل عملية نقل جديدة لإحالة كل
()2
م�ستحق ،ما مل يُ ّتفق على خالف ذلك.

نفاذ �إحالة �أي م�ستحق تجُ رى رغم وجود �رشط بعدم الإحالة
 -24ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) تكون �إحالة امل�ستحق نافذة بني املحيل واملحال �إليه وجتاه املدين بامل�ستحق ب�رصف النظر عن �أي
اتفاق بني املحيل الأول �أو �أي حميل الحق واملدين بامل�ستحق �أو �أي حمال �إليه الحق يُق ِّيد ب�أي �شكل من الأ�شكال
حق املحيل يف �إحالة م�ستحقاته؛
(ب) لي�س يف هذه التو�صية ما مي�س ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تقع على عاتق املحيل لإخالله باالتفاق
املذكور يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ،ولكن ال يجوز للطرف الآخر يف ذلك االتفاق �أن يُلغي العقد
الأ�صلي �أو عقد الإحالة بحجة ذلك الإخالل وحده .وال يكون �أي �شخ�ص غري طرف يف ذلك االتفاق م�س�ؤوال
ملجرد �أنه كان على علم باالتفاق؛

(ج)

ال تنطبق هذه التو�صية �إال على �إحاالت امل�ستحقات:
'  '1النا�شئة عن عقد �أ�صلي يكون عقداً لتوريد �أو ت�أجري ب�ضائع �أو خدمات غري اخلدمات
املالية �أو عق َد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو

( )2بخ�صو�ص التو�صيات  ،25-23انظر املواد  10-8من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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'  '2النا�شئة عن عقد �أ�صلي لبيع �أو ت�أجري ممتلكات �صناعية �أو ممتلكات فكرية �أخرى �أو
معلومات امتالكية �أو الرتخي�ص با�ستخدامها؛ �أو
'  '3التي متثل التزاما بال�سداد على معاملة ُ�أجريت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو

'  '4التي ت�ستحق للمحيل عند الت�سوية ال�صافية للمدفوعات الواجبة ال�سداد عمال باتفاق
معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن م�ستحقا �أو �صكا قابال للتداول
�أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر
 -25ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) يتمتع تلقائيا �أي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجود
غري ملمو�س �آخر م�شمول بهذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد ذلك امل�ستحق �أو ال�صك
القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س �أو الوفاء به على نحو �آخر ?،دون �أن ي ّتخذ املانح �أو الدائن امل�ضمون
�أي �إجراء �آخر؛
ميتد احلق ال�ضماين تلقائيا �إىل احلق يف
(ب) �إذا كان احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية تع ّهدا م�ستقال،
ّ
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل ،ولكن ال ميتد �إىل احلق يف ال�سحب مبوجب ذلك التع ّهد
امل�ستقل؛

(ج) ال مت�س هذه التو�صية ب�أي حق يف ممتلكات غري منقولة يكون ،مبوجب قانون �آخر ،قابال للنقل
ب�شكل منف�صل عن �أحد امل�ستحقات �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو غري ذلك من املوجودات غري امللمو�سة التي
قد ي�ضمنها؛

(د) يتمتع �أي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجودات غري
ملمو�سة �أخرى يتناولـها هذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل
للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو �أداءه على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عن �أي اتفاق بني املانح واملدين
بامل�ستحق �أو امللتزم بال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر يق ِّيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق
املانح يف �إن�شاء حق �ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر� ،أو يف �أي
حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو
�أداءه على نحو �آخر؛

(هـ) لي�س يف هذه التو�صية ما مي�س ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تقع على عاتق املانح لإخالله باالتفاق
املذكور يف الفقرة الفرعية (د) من هذه التو�صية ،ولكن ال يجوز للطرف الآخر يف ذلك االتفاق �أن يلغي العقد
الذي ين�ش�أ عنه امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر� ،أو االتفاق ال�ضماين املن�شئ
للحق ال�ضماين ال�شخ�صي �أو احلق ال�ضماين يف املمتلكات بحجة ذلك الإخالل وحده .وال يكون �أي �شخ�ص
غري طرف يف ذلك االتفاق م�س�ؤوال ملجرد �أنه كان على علم باالتفاق؛

(و) ال ت�رسي الفقرتان الفرعيتان (د) و(هـ) من هذه التو�صية �إال على احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات
�أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى:
'  '1النا�شئة عن عقد �أ�صلي يكون عقداً لتوريد �أو ت�أجري ب�ضائع �أو خدمات غري اخلدمات
املالية �أو عق َد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
'  '2النا�شئة عن عقد �أ�صلي لبيع �أو ت�أجري ممتلكات �صناعية �أو ملكية فكرية �أخرى �أو معلومات
امتالكية �أو الرتخي�ص با�ستخدامها؛ �أو
'  '3التي متثل التزاما بال�سداد على معاملة �أجريت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو

'  '4التي ت�ستحق للمحيل عند الت�سوية ال�صافية للمدفوعات الواجبة ال�سداد عمال باتفاق
معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني؛
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(ز)  ال مت�س الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ب�أي واجبات على املانح جتاه املدين بامل�ستحق �أو
امللتزم بال�صك القابل للتداول �أو ب�أي موجود غري ملمو�س �آخر؛
(ح) ما مل يَنَل ذلك من الآثار التلقائية املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ويف
التو�صية  ،48ال مت�س هذه التو�صية ب�أي ا�شرتاط يقت�ضيه قانون �آخر ويت�صل ب�شكل �أو بت�سجيل �إن�شاء حق
�ضماين يف �أي موجودات ،ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجود غري ملمو�س �آخر غري م�شمول
بهذا القانون� ،أو الوفاء به على نحو �آخر.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -26ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف يكون
يقيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املانح يف �إن�شاء
نافذا ب�رصف النظر عن �أي اتفاق بني املانح وامل�رصف الوديع ّ
ذلك احلق ال�ضماين .غري �أنه لي�س على امل�رصف الوديع �أي واجب باالعرتاف بالدائن امل�ضمون ،وال يُفر�ض
()3
عليه بخالف ذلك وبدون موافقته �أي التزام فيما يتعلق باحلق ال�ضماين.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -27ينبغي �أن ين�ص القانون على جواز قيام امل�ستفيد من تعهد م�ستقل ب�إن�شاء حق �ضماين يف احلق يف
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،حتى �إذا مل يكن احلق يف ال�سحب مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل
حد ذاته قابال للإحالة مبقت�ضى القانون واملمار�سة اللذين يحكمان التع ّهدات امل�ستقلة .ولي�س �إن�شاء حق
يف ّ
�ضماين يف احلق يف تقا�ضي العائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل �إحالة للحق يف ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل.

امتداد احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �إىل املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بامل�ستند القابل للتداول
 -28ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ميتد �إىل املوجودات امللمو�سة
امل�شمولة بذلك امل�ستند� ،رشيطة �أن يكون امل ُ�صدر حائزا للب�ضائع ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،وقت �إن�شاء
احلق ال�ضماين يف امل�ستند.

( )3بخ�صو�ص حقوق امل�رصف الوديع وواجباته ،انظر التو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها).

ثالثا -نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة
�ألف-

مالحظات عامة
 -1مق ّدمة

 -1يتناول الف�صل الثاين من الدليل ال�رشوط الواجب ا�ستيفا�ؤها لإن�شاء احلق ال�ضماين� ،أي نفاذه
بني الدائن امل�ضمون واملانح .ويف بع�ض الدول ،ي�صبح احلق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة نافذا بني
الطرفني وجتاه الأطراف الثالثة على ال�سواء حاملا يربم االتفاق ال�ضماين دون حاجة �إىل �أن يتخذ الدائن
امل�ضمون (�أو �شخ�ص �آخر) �أي �إجراء �إ�ضايف .ولك ْن ،هناك دول �أخرى ت�شرتط اتخاذ �إجراء �إ�ضايف
لكي ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .والهدف من هذا الإجراء الإ�ضايف هو توفري
�شكل �إ�شعار علني ما بالوجود الفعلي� ،أو املحتمل ،حلق �ضماين يف موجودات ما .ومن الأمثلة على تلك
الإجراءات الإ�ضافية نقل حيازة املوجودات املرهونة �إىل الدائن امل�ضمون (مثال ،مبوجب رهن حيازة
تقليدي) �أو ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عمومي .وهذه الأنواع من ا�شرتاطات الإعالن ت�سهم ،بعدة طرائق ،يف
حت�سني كفاءة نظام املعامالت امل�ضمونة ويف حتقيق اليقني فيما يتعلق بالنظام و�إمكان التنب�ؤ مبعامالته.
فهي� ،أوال ،توفّر للدائن امل�ضمون املحتمل �أدلة مو�ضوعية على �أن موجودات املانح مرهونة فعال .وثانيا،
تنبه دائني املانح وامل�شرتيني املتوقعني و�سائر الأطراف الثالثة �إىل وجود حق �ضماين حمتمل،
مبا �أنها ّ
تنتفي احلاجة �إىل قواعد خا�صة حتمي الأطراف الثالثة من اخلطر املتمثل يف وجود حقوق �ضمانية
تر�سخ مرجعا زمنيا حمددا ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة لتحديد مرتبة
م�سترتة ("�رسية") .وهي ،ثالثاّ ،
الأولوية بني الدائن امل�ضمون وامل ُطالِب املناف�س.
 -2ويناق�ش الباب �ألف 2-من هذا الف�صل بع�ض م�سائل ال�سيا�سة العامة الأ�سا�سية املتعلقة بالتمييز
بني �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة .ويعالج �أي�ضا التمييز املفاهيمي الرئي�سي بني
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية� .أما الأبواب �ألف� 3-إىل �ألف 5-من الف�صل فتناق�ش بالتف�صيل
الأ�ساليب الرئي�سية الثالثة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة (�أي ت�سجيل �إ�شعار باحلقوق
ال�ضمانية يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية واحليازة والت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص ملوجودات معينة).
وتنظر الأبواب �ألف� 6-إىل �ألف 8-يف احلاالت التي يظل فيها احلق ال�ضماين النافذ جتاه الأطراف
الثالثة نافذا يف موجودات كانت يف البداية غري خا�ضعة للحق ال�ضماين (العائدات ،وامللحقات ،والكتل
�أو املنتجات) .ويتناول البابان �ألف 9-و�ألف 10-م�سائل �أخرى متعلقة باال�ستمرارية ،خا�صة يف حالة تغيري
مكان املوجودات �أو املانح� ،أو يف حالة زوال نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.
كر�س اجلزء باء من هذا الف�صل ملناق�شة و�سائل �شتى لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -3ويُ ّ
تنطبق على �أنواع حمددة من املوجودات .فيعالج الباب باء 1-احلاالت املهمة التي ينتفع فيها الدائن
امل�ضمون بحقوق م�ساعدة ل�ضمان �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجودات �أخرى غري ملمو�سة.
وي�ستعر�ض الباب باء 2-نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف احلق يف تقا�ضي مبالغ مودعة
يف ح�ساب م�رصيف .ويتناول الباب باء 3-م�س�ألة تقدير كيف ميكن حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة يف حالة احلق ال�ضماين الذي يرهن احلق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تعهد
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م�ستقل .و�أخريا ،يعالج الباب باء 4-نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف م�ستند قابل للتداول
�أو يف موجودات م�شمولة مب�ستند قابل للتداول.
 -4ويختتم الف�صل ،يف الباب جيم ،ب�سل�سلة تو�صيات ب�ش�أن طرائق حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ،والآثار القانونية املرتتبة على تطبيق تلك الطرائق.

 -2م�سائل ال�سيا�سات الأ�سا�سية
 -5تواجه الدول عدة خيارات �أ�سا�سية تتعلَّق بال�سيا�سة العامة عند و�ضع نظام يحكم �إنفاذ احلق
تقرر ما �إذا كان احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،من بينها اخليارات التالية� .أوال ،يجب عليها �أن ِّ
ال�ضماين النافذ بني الطرفني يكون نافذاً �أي�ضاً ب�صورة تلقائية جتاه الأطراف الثالثة� ،أم �أنه �سيلزم
ا�شرتاط �إجراء �إ�ضايف جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .وثانيا ،بافرتا�ض �أنه يلزم
اتخاذ �إجراء �إ�ضايف ،يجب عليها �أن حتدد من هم الأ�شخا�ص الآخرون (مثال ،الدائنون امل�ضمونون وغري
امل�ضمونني ،واحلائزون الالحقون ،وممثل الإع�سار) الذين �سيعتربون �أطرافا ثالثة لأغرا�ض القواعد
املتعلقة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وثالثا ،يجب على الدول �أن تُبينّ العالقة بني حتقيق نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة وحتديد الأولوية التي �سيحظى بها ذلك احلق ال�ضماين .ورابعا ،يجب
على الدول �أن حتدد ما هي �أنواع الإجراءات الأخرى التي �ستكفي جلعل حق �ضماين ما نافذا جتاه
الأطراف الثالثة .وتُعالج م�سائل ال�سيا�سات هذه بدورها يف هذا الباب.

(�أ)  التمييز بني الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
حق �ضماين بع�ض الدول التي تعتربه �رشطا
إجراء �إ�ضافيا لإ�شهار ّ
 -6توجد بني الدول التي ت�شرتط � ً
�رضوريا ال يقت�رص على حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،بل تعتربه �رشطا �رضوريا �أي�ضا لإن�شاء
احلق ال�ضماين ذاته .والفكرة هنا هي �أنه ال جدوى من التمييز بني النفاذ فيما بني الطرفني والنفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،طاملا �أن الهدف الرئي�سي من اتخاذ ال�ضمان هو احل�صول على حقوق ملكية
قابلة للإنفاذ جتاه املانح والأطراف الثالثة .وثمة دول �أخرى ال ت�شرتط الإجراء الإ�ضايف �إ ّ
ال لغر�ض
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة .فاحلق ال�ضماين ،كما هي احلال بني الطرفني ،ي�صبح
نافذا مبا�رشة عند دخول الطرفني يف االتفاق ال�ضماين ويف حالة املوجودات الآجلة عند اكت�ساب املانح
احلقوق يف املوجودات املرهونة �أو �صالحية رهنها .فالفكرة هي �أنه طاملا كان ا�شرتاط اتخاذ الإجراء
الإ�ضايف يهدف ح�رصا �إىل حتقيق توازن بني حقوق الدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة ،ال يوجد مربر
جلعل اتخاذه �رشطا م�سبقا لكي يتمكّن الدائن امل�ضمون من �إنفاذ حقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة
جتاه املانح (لالطالع على نظام ثالث هجني ،انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرة
 ،4والفقرة � 8أدناه).
 -7ويو�صي الدليل باتباع النهج الثاين مت�شيا مع النهج امل ّتبع يف معظم الدول التي ح ّدثت قوانينها
الفعال .وبالتايل ،حاملا تُ�ستوفى �رشوط
اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة ،و�سعيا �إىل ترويج االئتمان امل�ضمون ّ
�إن�شاء احلق ال�ضماين (التي يتناولها الف�صل الثاين) ،ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا بني املانح والدائن
امل�ضمون (�أي فيما بني الطرفني؛ انظر التو�صية  .)30ومع ذلك� ،إذا �أري َد �أن يكون احلق ال�ضماين
نافذا جتاه الأطراف الثالثة (جتاه الغري) ،فال بد �أي�ضا من ا�ستيفاء �رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
(املبينة) يف هذا الف�صل (انظر التو�صية .)29
َّ

الف�صل الثالث -نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالث ة

105

 -8ويف الدول التي ال تعرتف قوانينها العامة املتعلقة بامللكية بالتمييز بني �آثار النفاذ بني الطرفني
والنفاذ جتاه الغري على حقوق امللكية ،ف�إن اعتماد هذا النهج قد يثري بع�ض ال�شواغل املفاهيمية .ومع
ذلك ،ف�إن عدم التمييز يف هذا ال�صدد ميكن �أن ي�ضعف كفاءة نظام املعامالت امل�ضمونة .فمن جانب،
�إذا كان الإجراء الإ�ضايف الالزم لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مطلوبا �أي�ضا لإن�شاء حق �ضماين،
ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل �رشط �شكلي �آخر ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين من دون �أي مزية تعوي�ضية للمانحني
والدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة .ومن جانب �آخر� ،إذا مل يكن ال�رشط ال�شكلي الإ�ضايف مطلوبا،
ف�إن هذا النهج �سي�ؤدي �إىل �إن�شاء حق �ضماين �رسي (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين،
الفقرات  .)3-1ورمبا كان اخليار البديل هو اعتبار احلق ال�ضماين ،عند �إن�شائه ،نافذا جتاه جميع
الأطراف با�ستثناء الدائنني امل�ضمونني الآخرين .وهذا اخليار البديل ي�ؤدي عموما �إىل نف�س النتائج
التي ي�ؤدي �إليها ثاين النهجني املذكورين �أعاله مع بع�ض التباينات فيما يت�صل بحقوق الدائنني بحكم
الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرة  ،4والفقرات
� 14-9أدناه).

(ب) معنى "الأطراف الثالثة"
 -9تتخذ الدول نهوجا خمتلفة متاما �إزاء فئات الأطراف الثالثة التي ال ينطبق جتاهها نفاذ احلق
ال�ضماين ما مل يُتخذ الإجراء الإ�ضايف املطلوب .ويف بع�ض الدول ،ال ينطبق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ،مهما كانت و�ضعيتها� ،إال بعد اتخاذ الإجراء الإ�ضايف .وتعتمد دول �أخرى نهجا �آخر
�أكرث تقييدا .فتعامل احلق ال�ضماين باعتباره نافذا متاما جتاه فئات معينة من الأطراف الثالثة حال
�إن�شائه (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرتني  3و.)4
 -10ويف بع�ض الدول ،يكون احلق ال�ضماين نافذا حال �إن�شائه ،لي�س بني املانح والدائن امل�ضمون
فح�سب ،بل �أي�ضا جتاه دائني املانح غري امل�ضمونني وممثل الإع�سار (يق�صد مبمثل الإع�سار امل�شار �إليه
هنا ممثل الإع�سار الذي يعينّ الحقاً �إذا ما �أ�صبح املانح مع�رسا) .وي�ستند هذا النهج �إىل افرتا�ض �أن
الإ�شعار باحلق ال�ضماين ال ينبغي �أن تكون لـه �أهمية �إال للأطراف الثالثة التي ت�أخذ حقا �ضمانيا �أو
ت�شرتي موجودات مرهونة �أو تعطي قيمة بطريقة �أخرى نظرا العتمادها ب�شكل مبا�رش على حق ملكية
املانح يف املوجودات التي تبدو غري مرهونة .ويُفرت�ض �أن دائني املانح غري امل�ضمونني وممثليهم (ممثل
الإع�سار ،مثال) ال يعتمدون على وجود �أو غياب حقوق �ضمانية يف موجودات املانح ،لأن �إجراء توفري
االئتمان على �أ�سا�س غري م�ضمون بحد ذاته يعني �ضمنا قبول املجازفة واحتمال احل�صول على مرتبة
�أدنى من مرتبة الدائنني امل�ضمونني الذين قد يكت�سبون فيما بعد حقوقا �ضمانية يف موجودات املانح.
 -11ومع ذلك ،هناك عدة �أ�سباب ال�شرتاط اتخاذ الإجراء الإ�ضايف الالزم لنفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ،وحتى جتاه دائني املانح غري امل�ضمونني وممثل الإع�سار .ف�أوال ،يف حني �أن الدائنني
غري امل�ضمونني يبنون قرارهم ب�ش�أن الإقرا�ض على الو�ضع املايل العام للمانح ،ف�إن وجود حقوق �ضمانية
�أو عدمه قد يكون �أحد العوامل التي ي�ستند �إليها ذلك التقدير وقد ت�ستند �إليه �أي�ضا وكاالت الإبالغ
عن االئتمانات التي قد يعتمد الدائنون غري امل�ضمونني على خدماتها .وثانيا ،ف�إن ا�شرتاط الت�سجيل
العمومي يف الوقت املنا�سب �أو اتخاذ �إجراء �إ�ضايف مكافئ يقلل من احتمال �أن يكون هناك حق �ضماين
مزعوم ولكنه يف الواقع ترتيب قائم على تواط�ؤ بني مانح مع�رس ودائن مف�ضل بهدف �إبطال مطالبات
يتبينوا،
الدائنني الآخرين غري امل�ضمونني .وثالثا ،ميكِّن ذلك اال�شرتاط الدائنني بحكم الق�ضاء من �أن ّ
قبل ال�رشوع يف �إجراءات �إنفاذ مكلفة ،ما �إذا كانت موجودات املانح مرهونة فعال بقدر يجعل من �إجراء
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الإنفاذ �إجراء عقيما .ورابعا ،يقلّل اال�شرتاط كذلك تكاليف �إجراءات الإع�سار �إذ يتيح ملمثل الإع�سار
و�سيلة �سهلة للت�أكّد من موجودات املانح املع�رس التي يحتمل �أن تكون مرهونة .وهذه الأ�سباب جمتمعة توفر
حافزا مهما للدائنني امل�ضمونني جلعل حقوقهم ال�ضمانية نافذة بالكامل يف الوقت املنا�سب.
 -12وتعرتف دول �أخرى بحالة ا�ستثنائية بخ�صو�ص اال�شرتاطات امل�ألوفة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
ففي هذه الدول ،حتى ولو مل يتخذ الدائن امل�ضمون الإجراءات الالزمة جلعل حقه ال�ضماين نافذا
بالكامل جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن حقه ال�ضماين ميكن مع ذلك �أن يكون نافذا جتاه دائن م�ضمون
الحق �أو امل�شرتي الذي يكت�سب حقوقا يف موجودات مرهونة وهو على علم ب�إن�شاء احلق ال�ضماين �سلفاً.
وهناك �أ�سباب العتبار هذا التحفظ غري منا�سب متاما لنظام معامالت م�ضمونة مت�سم بالكفاءة� .أوال،
�إن �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لنظام فعال هو توفري يقني �سابق (�أي قبل �إبرام االتفاق ال�ضماين �أو اتفاق
ال�رشاء) ب�ش�أن ترتيب احلقوق املتناف�سة يف املوجودات املرهونة .وقاعدة النفاذ جتاه الأطراف الثالثة التي
تعتمد على التحقيق �أو التقا�ضي ب�أثر رجعي بخ�صو�ص وقائع معينة ،هي قاعدة منافية لذلك الهدف.
وذلك ف�ضال عن �إن �إثبات علم �شخ�ص �آخر وحتديد مدى علمه حتديدا دقيقا يثري م�سائل �إثباتية �صعبة.
وي�ضاف �إىل ذلك �أن جمرد العلم بوجود اتفاق �ضماين �سابق ال يعني �ضمنا وجود �سوء نية من جانب
الدائن امل�ضمون الالحق� ،أو امل�شرتي .و�إذا مل يتخذ الدائن امل�ضمون ال�سابق اخلطوات الالزمة جلعل
حقه ال�ضماين نافذا بالكامل جتاه الأطراف الثالثة ،فمن املعقول �أن يفرت�ض الدائن امل�ضمون الالحق،
�أو امل�شرتي� ،أنه وافق �ضمنيا على احتمال عدم نفاذ حقه جتاه الأطراف الثالثة.
 -13وترف�ض بع�ض الدول �أي�ضا توفري احلماية للمتلقي الالحق للموجودات املرهونة بناء على النظرية
القائلة ب�أنه ما بني الدائن امل�ضمون الذي يكون قد �أعطى بالت�أكيد قيمة حلقه ال�ضماين واملتلقي الذي
مل يفعل ذلك ،ينبغي حماية الدائن امل�ضمون ،على الرغم من �أنه مل يتخذ اخلطوات ال�رضورية لتحقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وهناك �أ�سباب مماثلة لتلك التي نوق�شت يف الفقرة ال�سابقة جتعل هذا
القيد غري منا�سب متاما لنظام معامالت م�ضمونة مت�سم بالكفاءة .فتحديد و�ضعية من �أحيلت �إليه
املوجودات املرهونة ي�ستدعي تقا�ضيا ب�أثر رجعي وهو �أمر مناف للأهداف املتمثلة يف توفري يقني �سابق
وقابلية للتنب�ؤ .عالوة على ذلك ،حتى لو مل يُطعن يف و�ضعية متلقي املوجودات املرهونة ،فقد يكون هذا
املتلقي قد غيرَّ موقفه اعتمادا على و�ضعية املوجودات املتمثلة يف كونها غري مرهونة (من خالل �إن�شاء
حق �ضماين ل�صالح دائن �آخر ،على �سبيل املثال).
 -14ويو�صي الدليل باتخاذ النهج الأول املذكور �آنفاً (انظر التو�صية  )29لتحقيق الكفاءة وال�شفافية
وقابلية التنب�ؤ يف نظام املعامالت امل�ضمونة .ويبقى احلق ال�ضماين غري نافذ جتاه جميع احلقوق التي
تكت�سبها �أطراف ثالثة يف املوجودات املرهونة يف هذه الأثناء بغ�ض النظر عن نوعها� ،إىل حني ا�ستيفاء
�رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .و�إذا كان هناك قانون �آخر �ساري املفعول يف دولة م�شرتعة ال يُعامل
دائني املانح غري امل�ضمونني �أو ممثل الإع�سار باعتبارهم �أطرافاً ثالثة ،ف�إن قانون املعامالت امل�ضمونة
ينبغي �أن ين�ص ب�شكل وا�ضح على �أن عدم ا�ستيفاء �رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يعني �أي�ضا عدم
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه هذه الفئات من املطالبني.

(ج)  العالقة بني النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية
 -15ت�ؤدي قواعد النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �إىل بع�ض النتائج املتعلقة بالأولوية مبعنى �أن احلق
ال�ضماين الذي مل يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ال ميكن �إقامته جتاه احلقوق التي تكت�سبها �أطراف
ثالثة يف املوجودات املرهونة نف�سها .ومع ذلك ،ف�إن حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ال يكون كافيا
دائما ل�ضمان �أولوية مطلقة على حقوق املطالبني املناف�سني .ويرد يف الف�صل اخلام�س �رشح �أوفى مفاده

الف�صل الثالث -نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

107

�أن الأولوية تعتمد على طبيعة وو�ضعية احلقوق التي يكون احلق ال�ضماين مناف�سا لها .مثال� ،إذا ُجعل
�أكرث من حق �ضماين واحد نافذا جتاه �أطراف ثالثة� ،سيكون من ال�رضوري و�ضع قاعدة لتقرير الأولوية
وترتيب الأولويات فيما بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة.
 -16وكقاعدة عامة ،يقر الدليل ب�أن للدائن امل�ضمون ،الذي امتثل ل�رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
فيما يت�صل بحقه ال�ضماين يف موجودات مرهونة معينة" ،احلق يف مالحقة" املوجودات املرهونة.
وذلك يعني بقاء احلق ال�ضماين نافذا جتاه الطرف الثالث الذي ينقل �إليه املانح احلقوق يف املوجودات
املرهونة (انظر التو�صية  ،31والفقرة � 89أدناه؛ انظر �أي�ضا الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين،
الفقرات .)89-72
 -17ومع ذلك ،وكما يرد �رشحه يف الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،ف�إن الدليل يقر ببع�ض
اال�ستثناءات من مبد�أ "حق املالحقة" .فمثال ،عندما يحدث نقل ملوجودات مرهونة خالل �سري عمل
املانح املعتاد ،ف�إن م�شرتي املوجودات املرهونة� ،أو م�ست�أجرها �أو املرخ�ص له بها ،يكت�سب عموما حقوقه
ال�ضمانية يف تلك املوجودات املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين حتى و�إن كان احلق ال�ضماين نافذا
جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صيات  31و81-79؛ انظر �أي�ضا الفقرة � 89أدناه والف�صل اخلام�س
ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،الفقرات .)89-60
 -18واخلال�صة هي �أنه ،حتى و�إن كان مفهوم النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ومفهوم الأولوية مفهومني
خمتلفني ،ال بد من مراعاة قواعد الأولوية التي تُعالج يف الف�صل اخلام�س لدى تقدير درجة احلماية
قر
جتاه الأطراف الثالثة ،والتي تمُ نح باالمتثال ل�شتى و�سائل حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،التي تُ ّ
يف هذا الف�صل .ومت�شيا مع املفهوم ال�شامل للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،املو�صى به يف هذا الف�صل ،ف�إن
نطاق مفهوم الأولوية الوارد يف الف�صل اخلام�س من الدليل وا�سع كذلك .وال يقت�رص الف�صل اخلام�س،
بالتايل ،على تناول قواعد لرتتيب املطالبات املتناف�سة للدائنني امل�ضمونني وغري امل�ضمونني يف موجودات
املانح فح�سب ،بل ينظر �أي�ضا يف ا�ستثناءات "حلق املالحقة" الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون يف نزاع بني
يرخ�ص لـه بها .ويف هذه
الدائن امل�ضمون ومناف�سه الذي تنقل �إليه موجودات مرهونة �أو ي�ست�أجرها �أو ّ
احلالة الأخرية ،ف�إن م�س�ألة "الأولوية" ذات ال�صلة لي�ست م�س�ألة ترتيب ،ولكنها تتعلق مبا �إذا كان املنقول
�إليه يح�صل على حق امللكية يف املوجودات املرهونة� ،أو كان امل�ست�أجر يح�صل على حق حيازة املوجودات
املرخ�ص بها ،يف كل حالة خالية من
املرخ�ص لـه يح�صل على حق ا�ستعمال املوجودات
امل�ست�أجرة� ،أو كان
ّ
ّ
احلق ال�ضماين الذي يكون خالفا لذلك نافذاً جتاه الأطراف الثالثة.

(د)  ا�ستعرا�ض طرائق حتقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة
 -19تاريخيا ،فر�ضت معظم الدول حظرا عاما على احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف املوجودات
املنقولة .ونتيجة لهذا النهج� ،أ�صبح الرهن احليازي التقليدي هو الأداة ال�ضمانية الوحيدة املتاحة ،مع
بدوري �إن�شاء الرهن وتزويد الأطراف الثالثة
قيام نقل حيازة املوجودات املرهونة �إىل الدائن امل�ضمون
َ
ب�إ�شعار �ضمني ب�أن املانح ال ميلك حقوق ملكية غري مرهونة يف املوجودات املعنية .ولكن ،مع تطور
االقت�صادات� ،أ�صبحت حدود هذا الرهن التقليدي �أكرث و�ضوحا .ف�أوال ،يحتاج املانح عادة �إىل �أن يظل
حائزا ملوجوداته التجارية لكي يوا�صل جتارته .وثانيا ،ال ميكن للرهن التقليدي �أن ي�شمل املوجودات
الآجلة ،نظرا لأنه ي�ستحيل عمليا نقل حيازة موجودات �آجلة يف وقت �إن�شاء الرهن .وثالثا ،ال ميكن للرهن
التقليدي �أن ي�شمل املوجودات غري امللمو�سة نظرا لأنه يتطلب نقل حيازة املوجودات املرهونة واملوجودات
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غري امللمو�سة غري قابلة للحيازة (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق االنطباق ،الفقرتني  57و .)58وبالتايل،
ال بد من تطوير �شكل ما للحق ال�ضماين غري احليازي .وقد ا�ستجابت الدول لهذا املطلب بطرائق �شتى
(انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق االنطباق ،الفقرات .)100-62
 -20وت�سمح بع�ض الدول للطرفني با�ستخدام الأداة اخلا�صة ببيع املانح موجوداته املنقولة �إىل الدائن
امل�ضمون (بدون نقل حيازتها) ،رهنا بحق املانح يف فك رهن احلق يف ملكية املوجودات لدى �سداد
االئتمان الذي ميثله �سعر البيع .وبهذا النهج يكفي اتفاق البيع (ال�ضماين) لإن�شاء احلق ال�ضماين ولنفاذه
جتاه الأطراف الثالثة على ال�سواء .وعلى الرغم من �أن هذا النهج ميتاز بب�ساطته الظاهرية ،ف�إنه ينطوي
على خماطر قانونية كبرية .فالأطراف الثالثة ،مبا فيها الدائنون امل�ضمونون املحتملون ،لي�ست لديهم
و�سائل مو�ضوعية للتحقق مما �إذا كانت املوجودات التي يف حيازة �شخ�ص ما خا�ضعة حلق �ضماين.
وعالوة على ذلك ،نظرا لطابع هذه الو�سيلة ال�رسي ،ف�إن الدول التي تعتمد هذا النهج ترى عادة �أن من
ال�رضوري حماية حقوق الأطراف الثالثة التي تتعامل مع املوجودات يف حيازة املانح من دون علم فعلي
بنقل حق امللكية �سلفاً (احلق ال�ضماين) ل�صالح دائن م�ضمون .ومبا �أن هذه املخاطر القانونية ت�ضعف
اليقني وقابلية التنب�ؤ باحلقوق ال�ضمانية ،ف�إنها ميكن �أن يرتتب عليها �أثر �سلبي على تكلفة االئتمان
امل�ضمون و�إمكان احل�صول عليه.
 -21وقد ا�ستجابت دول �أخرى للحاجة العملية لتمويل م�ضمون غري حيازي ب�إقرار الرهون االعتبارية
التي يكفي مبقت�ضاها جمرد احليازة اال�ستداللية �أو الرمزية .مثال ،يف �إطار هذا النهج يجوز للمانح
�إعالن �أنه يحوز املوجودات املرهونة ل�صالح الدائن امل�ضمون .وهذا النهج ينطوي على املخاطر القانونية
نف�سها املذكورة يف الفقرة ال�سابقة .وهناك دول �أخرى قامت ب�إ�صالح قوانينها لالعرتاف ب�أ�شكال جديدة
للحقوق ال�ضمانية غري احليازية دون �أن حت�سم ،يف الوقت نف�سه ،م�س�ألة الإ�شهار ب�صورة �شاملة .فهي
حتاول ،بدال عن ذلك ،احتواء الإ�رضار املحتمل بحقوق الأطراف الثالثة بفر�ض �رشوط �شكلية م�سبقة
خمتلفة ،مكلفة وم�ستهلكة للوقت ،بهدف احلد من نطاق انطباق هذه الأدوات اجلديدة على موجودات
بعينها .وقد ت�شمل هذه ،مثال ،ا�شرتاط �أن يودع ال�صك الذي منح ال�ضمان مبقت�ضاه يف مكتب كاتب عدل،
و�أن يكون متاحا لالطالع عليه يف ذلك املكتب فقط.
 -22وبدال من النهوج املذكورة �أعاله ،و�أحيانا بالإ�ضافة �إليها ،جل�أت بع�ض الدول �إىل تكييف وا�ستخدام
مفهوم الت�سجيل العمومي للحقوق ال�ضمانية من �سياق املمتلكات غري املنقولة كو�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة يف املوجودات املنقولة .وكما قيل من قبل ،ف�إن مزية ال�سجل العمومي الكربى تتمثل يف
�أنه مينح الدائنني امل�ضمونني املحتملني م�صدرا مو�ضوعيا للمعلومات عن احتمال �أن تكون موجودات
ينبه دائني املانح الآخرين ومن
ال�شخ�ص املعني مرهونة فعال .ومبا �أن ال�سجل العمومي ،عالوة على ذلكّ ،
ي�شرتون موجوداته �إىل احتمال وجود حق �ضماين و�أي حق �آخر واجب الت�سجيل ،ال تكون هناك حاجة
�إىل قواعد خا�صة حلماية الأطراف الثالثة �إزاء املخاطر الكامنة يف وجود حقوق �رسية يف موجودات ذلك
ال�شخ�ص .وهذه ال�سمة بدورها تع ّزز اليقني و�إمكانية التنب�ؤ فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية.
 -23ويف حني �أنه توجد �أنواع خمتلفة لنظام الت�سجيل يف الدول املختلفة ،ف�إن النهج ال�شائع يف الدول
التي اعتمدت ا�سرتاتيجية �إ�صالح �شاملة يتمثل يف �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية جلميع املوجودات
املنقولة .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،)32وذلك للأ�سباب التي تناق�ش بالتف�صيل
يف الباب التايل.
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 -24وحتى يف الدول التي اعتمدت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية ،قد توجد �أي�ضا و�سائل �أخرى خمتلفة
لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وفقا لطبيعة املوجودات املرهونة .مثال ،ما زالت جميع هذه الدول
تقريبا تعرتف ب�أن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة يجوز �أن يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة بنقل
حيازة املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون .ويف بع�ض هذه الدول ،ال يزال نقل احليازة يف حد ذاته ميثل حقا
�ضمانيا مميزا ومعروفا با�سم "الرهن" ،بينما توجد بلدان يُعترب فيها اتفاق الطرفني �إجراء كافياً لإن�شاء
احلق ال�ضماين ،ويُفهم نقل احليازة باعتباره طريقة بديلة للت�سجيل من �أجل حتقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة .وهذا النهج الأخري هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)34
 -25وقد اعتمدت بع�ض الدول كذلك ،بدال من احليازة �أو الت�سجيل العمومي ،قواعد متخ�ص�صة
متعلقة "بال�سيطرة" على املوجودات املرهونة تنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
يف �أنواع حمددة من املوجودات ،ال �سيما احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف واحلق يف
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل .ويف العديد من هذه الدول ميكن ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف املوجودات املنقولة امللحقة مبمتلكات غري منقولة،
وذلك بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة� ،إما كبديل للت�سجيل يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
�أو بالإ�ضافة �إىل هذا الت�سجيل .و�أخريا ،ميكن مبوجب قانون �آخر يف العديد من الدول ت�سجيل احلق
معينة ذات قيمة عالية يف �سجل حلقوق امللكية (مثال ،يف �سجل لل�سفن)،
ال�ضماين يف موجودات منقولة ّ
�أو الت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة بحق امللكية (مثال ،يف حالة ال�سيارات).
 -26ويف بع�ض الدول ،يُن�ش�أ �أي�ضا نظام منف�صل للم�ستحقات ،مبعنى �أنه ميكن حتقيق نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف م�ستحق من خالل �إخطار املدين بامل�ستحق بوجود احلق ال�ضماين.
بيد �أن هذا النهج يتعار�ض مع املمار�سات املالية احلديثة .فاملحيل لن يرغب ب�صفة عامة يف تنبيه زبائنه
(من املدينني بامل�ستحقات) �إىل وجود حق �ضماين يف م�ستحقاته ،لأن هذا قد يثري ت�سا�ؤال يف �أذهانهم
بخ�صو�ص و�ضع املحيل املايل .والواقع �أنه حتى عندما حتال امل�ستحقات �إحالة تامة ،كثريا ما يكون
املحال �إليه راغبا يف ترك مهمة التح�صيل للمحيل .وعلى �أي حال ،ال ميكن للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
من خالل �إخطار املدينني بامل�ستحقات �أن ي�ؤدي وظيفة ال�سجل ،لأنه �سيتعني على الأطراف الثالثة يف
هذه احلالة �أن تعتمد على املعلومات التي يوفرها املحيل عن هوية �أولئك املدينني .وعلى �ضوء هذه
املمار�سات ،يوجد اجتاه متزايد لإلغاء ا�ستخدام هذه الطريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
والدول التي اعتمدت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية تعترب على الدوام توجيه �إ�شعار �إىل املدين بامل�ستحق
جمرد �أ�سلوب للتح�صيل �أو الإنفاذ ال كطريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .ويف هذه الدول،
يُنظر �إىل الت�سجيل باعتباره يتيح و�سيلة �أجنع للمحال �إليهم ،مبا يف ذلك الدائنون امل�ضمونون ،لتقدير
املخاطر املتعلقة بالأولوية منذ بداية املعاملة ،وخ�صو�صا حيثما ت�شمل الإحالة جميع م�ستحقات املانح
احلالية والآجلة .عدا ذلك� ،سيتعر�ض املحال �إليهم خلطر فقدان �أولويتهم على �أ�سا�س قرار من �شخ�ص
حمال �إليه مناف�س بتوجيه �إ�شعار �إىل املدين بامل�ستحق.
 -27وهذه الو�سائل البديلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لي�ست مانعة بع�ضها لبع�ض يف معظم
الدول .فكما �أ�شري �أعاله ،على �سبيل املثال ،تن�ص قوانني معظم الدول على �أنه حيثما جاز جعل احلق
ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة بنقل احليازة �إىل الدائن امل�ضمون ،جاز �أي�ضا جعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل .وبالتايل ،حينما تكون �أنواع خمتلفة من املوجودات م�شمولة باالتفاق
ال�ضماين ذاته ،تن�ص قوانني معظم الدول على جواز ا�ستخدام و�سائل خمتلفة بح�سب اختالف املوجودات
(انظر التو�صية  .)36واال�ستثناء الوحيد من مبد�أ عدم املمانعة هذا ،الذي يعرتف به الدليل ،ينبع من
الطابع اخلا�ص للمعامالت التي ت�ستند �إىل خطابات اعتماد (ي�ستخدم الدليل م�صطلح "التعهد امل�ستقل"؛
انظر الفقرات � 153-149أدناه ،والتو�صية  .)35بيد �أنه يجوز ،عمليا ،يف الدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما
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للحقوق ال�ضمانية� ،أن يكون الت�سجيل طريقة ح�رصية لتحقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف
الثالثة يف �أنواع حمددة من املوجودات ،مبعنى �أنه ال توجد طريقة �أخرى لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة يف تلك الأنواع من املوجودات (كامل�ستحقات).
 -28وعلى الرغم من املبد�أ الذي ي�شرتط اتخاذ �إجراء �إ�ضايف لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ،ف�إن قوانني بع�ض الدول تن�ص على �أنه يف عدة حاالت ا�ستثنائية يكون احلق ال�ضماين
نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة دون �أن يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل الت�سجيل �أو �أخذ احليازة �أو اتخاذ
�أي �إجراء �آخر بهدف حتقيق �إ�شهار �إيجابي .وهناك مثال تعرتف به بع�ض الدول ويُناق�ش بالتف�صيل
يتج�سد يف احلق ال�ضماين ل�صالح م�رصف وديع يف حق املانح يف تقا�ضي
الحقا يف هذا الف�صل ،وهو
ّ
�أموال مودعة يف ح�سابه امل�رصيف (انظر الفقرات � 148-138أدناه) .ولك ْن ،كقاعدة عامة يف معظم
الدول ،ال ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا ُجعل نافذا جتاهها بطريقة م�صممة
لتوفري معلومات متاحة علنا.

 -3الت�سجيل يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -29بينما يعترب الت�سجيل العمومي طريقة مقبولة على نطاق وا�سع لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة ،ف�إن نظم الت�سجيل للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة تختلف اختالفا كبريا .ففي الكثري
من الدول ،تطورت �رشوط الت�سجيل ب�شكل متزايد على امتداد فرتة زمنية طويلة ،مما �أدى �إىل ت�شكيلة
من النظم غري املن�سقة داخل الدولة الواحدة ،جرى تنظيمها ا�ستنادا �إىل معايري متنوعة .قد تكون بع�ض
هذه النظم منظمة بح�سب نوع املعاملة (ك�سجالت االحتفاظ بحق امللكية و�سجالت ال�رشاء الت�أجريي على
�سبيل املثال) .وقد تكون نظم �أخرى منظمة بح�سب و�ضعية املانح (كال�رشكات �أو املن�ش�آت التجارية ،مثال)
�أو بح�سب هوية الدائن امل�ضمون (كامل�صارف على �سبيل املثال) .بل وقد تكون نظم �أخرى منظمة بح�سب
نوع املوجودات املرهونة (كاملعدات �أو الآالت �أو امل�ستحقات).
 -30وتتخذ الدول �أي�ضا نهوجا خمتلفة �إزاء �إجراءات الت�سجيل ،وخا�صة فيما يتعلق مبا يجب �أن يقدمه
الطرفان ال�ساعيان �إىل الت�سجيل .وت�شرتط بع�ض الدول ت�سجيل ملخ�ص �شامل للحقوق الواردة يف االتفاق
ال�ضماين .وتذهب دول غريها �إىل ما هو �أبعد من ذلك فت�شرتط ت�سجيل امل�ستندات ال�ضمانية كاملة �إىل
جانب ال�شهادات الر�سمية �أو الإقرارات الكتابية التي تثبت هوية امل�شاركني وموثوقية توقيعاتهم و�أهليتهم
القانونية.
 -31ويف ال�سنوات الأخرية من القرن الع�رشين ،على وجه اخل�صو�ص ،بد�أ عدد متزايد من الدول ين�شئ
�سجالت جديدة �أو يعيد تنظيم ال�سجالت القائمة لديه �إىل حد كبري �أو حتى ي�ستبدلها .فا�ستعا�ضت
الدول عن النظم القائمة التي كانت م�ش ّتتة وجم ّز�أة ب�سجل عام مركزي ي�شمل جميع احلقوق ال�ضمانية
يف املوجودات املنقولة ،ب�رصف النظر عن هوية الأطراف �أو طبيعة املوجودات املرهونة �أو �شكل املعاملة
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املن�شئة للحق ال�ضماين .وباملثل ،اختارت الدول التي �أن�ش�أت للمرة الأوىل �سجال للحقوق ال�ضمانية يف
املوجودات املنقولة دون ا�ستثناء �سجال عاما مركزيا.
 -32والدول التي قامت ب�إ�صالح نظم �سجالتها بهذه الطريقة فقد غيرّ ت �أي�ضا تقنيات الت�سجيل يف معظم
هذه النظم تغيريا جوهريا .وكان الهدف هو اال�ستعا�ضة عن ت�سجيل �إ�شعار ب�سيط ال يحتوي �إ ّال على قدر
�ضئيل من التفا�صيل الأ�سا�سية عن احلق ال�ضماين الذي يت�صل به ،بنظام �أكرث تعقدا لت�سجيل امل�ستندات
م�صدق على �صحته .وهذا يعني �أن االتفاق ال�ضماين املن�شئ للحق ال�ضماين
ال�ضمانية �أو ملخ�ص لها
ّ
ال يُ�سجل يف هذه النظم كما ال يتحقق النظام من وجوده �أو من حمتواه .ويو�صف هذا النوع من ال�سجالت
عادة ب�أنه �سجل قائم على الإ�شعار ،خالفا لل�سجل القائم على الوثائق.
 -33وميثل اعتماد ال�سجل القائم على الإ�شعار ،بالن�سبة للعديد من الدول ،ابتعادا كبريا عن مفهوم
ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية املقبول عموما .وحتى يف الدول التي ال يتم فيها ت�سجيل وثائق كاملة ،تتلخ�ص
فكرة ال�سجل القائم على الوثائق ب�شكل عام يف �أنه يوفر للباحثني دليال فعليا �أو افرتا�ضيا على الأقل
لإثبات وجود حق �ضماين ما ونطاق احلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف الت�سجيل� .أما يف نظام الت�سجيل القائم
على الإ�شعار ف�إن الت�سجيل ،خالفا لذلك ،ال يوفّر �سوى �إ�شعار ب�أن الدائن امل�ضمون قد يكون لديه حق
�ضماين يف املوجودات املذكورة يف الإ�شعار .وكما يُناق�ش بالتف�صيل يف الف�صل الرابع ب�ش�أن ال�سجل ،ف�إن
الت�سجيل قد ي�سبق ك ً
ال من �إبرام االتفاق ال�ضماين وحيازة املانح حقوقا يف املوجودات املرهونة امل َُّبينة يف
امل�سجل (انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن ال�سجل ،الفقرات .)101-98
الإ�شعار
َّ
 -34وعندما يُقرن نظام الت�سجيل القائم على الإ�شعار بالبيانات املحفوظة يف �سجل مركزي �شامل
وحمو�سب ،ف�إنه ي�ؤدي �إىل تب�سيط هائل لعبء الت�سجيل الواقع على عاتق الدائنني امل�ضمونني ويو ّفر
وفعالة من حيث التكلفة .ولهذه الأ�سباب ،يو�صي الدليل ب�أن تن�شئ
عملية ت�سجيل وبحث عالية الكفاءة ّ
الدول نظم ت�سجيل عمومية�( :أ) تكون مركزية وعامة و�شاملة جلميع احلقوق ال�ضمانية؛ (ب) ال تتطلب
�سوى ت�سجيل �إ�شعار يبينّ التفا�صيل الأ�سا�سية للحق ال�ضماين الذي يت�صل به .وبينما يعالج الف�صل
الرابع من الدليل تفا�صيل ت�صميم النظام وت�شغيله (انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن ال�سجل ،الفقرات )46-7
ف�إن هذا الف�صل ي�ؤيد الفكرة القائلة ب�أن ت�سجيل �إ�شعار بحق �ضماين يف مثل هذا ال�سجل ينبغي �أن
يُعتمد كطريقة متاحة ب�صفة عامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ملعظم �أنواع املوجودات املنقولة
(انظر التو�صية .)32

(ب)  الت�سجيل م�ستقل عن �إن�شاء احلق ال�ضماين
 -35لقد ذُكِ ر يف الفقرات ال�سابقة �أن الت�سجيل يف النظام القائم على الإ�شعار من النوع املو�صى به يف
الدليل يتم عن طريق ت�سجيل �إ�شعار ب�سيط ال يحتوي �سوى التفا�صيل الأ�سا�سية ب�ش�أن احلق ال�ضماين
�سجل فعليا ،وال يُبينَّ وجوده �أو
الذي يتعلق به الإ�شعار .فاالتفاق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار ال يُ َّ
حمتواه لل�سجل وال يتحقق هذا منه .وبالتايل ف�إن الت�سجيل ال يثبت �إن�شاء احلق ال�ضماين ،كما ال يلزم
لإن�شائه (انظر التو�صية .)33
 -36وبا�ستخدام هذا النهج ،ال ميكن من خالل البحث يف ال�سجل معرفة ما �إذا كان احلق ال�ضماين قد
دخل ح ِّيز الوجود بالفعل .ويعتمد وجوده على �إثبات (من خالل ا�ستعرا�ض �أدلة ووثائق غري مد ّونة يف
ال�سجل) ا�ستيفاء الطرفني ال�رشوط امل�ستقلة لإن�شاء احلق ال�ضماين (انظر التو�صيات  .)15-13وباملثل،
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يعتمد نطاق املوجودات املرهونة ن�سبياً على الو�صف املبني يف االتفاق ال�ضماين ولي�س يف الإ�شعار
املقدم يف االتفاق ال�ضماين يغطي نطاقا من املوجودات �أ�ضيق من
امل�سجل .مثال� ،إذا كان الو�صف
ّ
املقدم يف الإ�شعار امل�سجل ،كانت العربة بالو�صف الوارد يف االتفاق ال�ضماين .وال يخ�ضع مدى
الو�صف
ّ
امل�سجل �إال �إذا كان و�صف املوجودات املرهونة
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة للو�صف الوارد يف الإ�شعار
ّ
املقدم يف االتفاق ال�ضماين.
املقدم يف الإ�شعار امل�سجل �أ�ضيق نطاقا من الو�صف
ّ
ّ

كاف للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
(ج)  الت�سجيل بدون الإن�شاء غري ٍ
 -37من النتائج الهامة لنظام الت�سجيل القائم على الإ�شعار من النوع الذي يو�صي به الدليل �أن الت�سجيل
ال ي�ضمن وجود احلق ال�ضماين فعلياً .وبعبارة �أخرى ،ف�إن الت�سجيل القائم على الإ�شعار ،خالفا للنُهوج
التقليدية �إزاء الت�سجيل يف كثري من الدول ،ال يوفّر �أدلة ،ولو حتى افرتا�ضية ،على وجود احلق ال�ضماين.
وهذا يعني �أن الت�سجيل بحد ذاته ال ي�ؤدي �إىل نفاذ احلق ال�ضماين املبينَّ يف الإ�شعار جتاه الأطراف
الثالثة .فال تُكت�سب هذه الو�ضعية �إال �إذا ا�ستوفيت �أي�ضا �رشوط �إن�شاء احلق ال�ضماين (انظر التو�صيتني
 29و.)32
 -38وهذا النهج �إزاء الت�سجيل يزيد من مرونة نظام املعامالت امل�ضمونة وفعاليته� .أوال ،رغم �أن �إن�شاء
احلق �رشط �أ�سا�سي للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،فال حاجة لأن ي�سبق الت�سجيل .وكما �سبق �رشحه (انظر
الفقرة � 33أعاله) ،يجوز ت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين �إما قبل �إبرام االتفاق ال�ضماين �أو بعده ،وحتى
قبل �إن�شاء احلق ال�ضماين الذي ي�شمل املوجودات املذكورة يف الإ�شعار (مثال ،يف احلالة التي ي�شمل فيها
االتفاق ال�ضماين موجودات �آجلة).
 -39وبينما ال ترتتب يف الغالب عواقب كبرية على االختالف يف ترتيب �إن�شاء احلق ال�ضماين وت�سجيل
الإ�شعار املتعلق به ،فذلك ال ي�صح دائما� .إن وقت الإن�شاء هام �إذا اكت�سب طرف ثالث حقوقا يف
املوجودات املبينة يف �إ�شعار م�سجل بعد حدوث الت�سجيل (مثال ،عن طريق الهبة �أو عن طريق البيع �أو
نتيجة �إجراءات الإع�سار �أو الإنفاذ بحكم الق�ضاء) .و�إذا ا�ستوفيت كذلك �رشوط الإن�شاء قبل اكت�ساب
طرف ثالث حقوقا يف موجودات مرهونة ،ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه هذا الطرف الثالث وتتحدد
�أولويته وفقا للقواعد املبينة يف الف�صل اخلام�س .ولكن �إذا مل تكن �رشوط الإن�شاء قد ا�ستوفيت بعد،
اكت�سب الطرف الثالث املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين املن�ش�أ الحقا ،ب�رصف النظر عما �إذا كان
قد بحث يف ال�سجل و�أ�صبح على علم بالإ�شعار الذي �أودعه الدائن امل�ضمون .وما مل يتم الإن�شاء والت�سجيل
كالهما ،ال يتحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
 -40وهناك ا�ستثناء دقيق جدا ،متعلق بالأولوية ،من املبد�أ القائل ب�أن النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
يبد�أ من الوقت الذي يكون قد مت فيه الإن�شاء والت�سجيل كالهما ،ولي�س فقط من وقت الت�سجيل.
وكقاعدة عامة ،على �سبيل تعزيز اليقني و�شفافية احلقوق بني الدائنني امل�ضموننيُ ،جعلت الأولوية بني
احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة النافذة جتاه الأطراف الثالثة بفعل الت�سجيل متوقفة على الرتتيب الذي
جاء فيه الت�سجيل ولي�س على وقت الإن�شاء (انظر التو�صية � .)76أي �أنه يف حال وجود دائنني اثنني
م�ضمونني� ،سبق �أحدهما الآخر يف الت�سجيل ولكنه �أن�ش�أ حقه ال�ضماين بعد قيام الآخر ب�إن�شاء حقه
ال�ضماين وت�سجيل �إ�شعار به (�أي �أنه حقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون الأولوية ملن �سبق الآخر
يف الت�سجيل.
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(د) تو�سيع نطاق �سجل احلقوق ال�ضمانية العام لي�شمل معامالت �أخرى
� -41إن �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية من النوع املرت�أى يف الدليل �أمر ميكِّن الباحثني من اكت�شاف
�أي حقوق �ضمانية حمتملة يف موجودات املانح واتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوقهم .وقد ا�ستنتجت
بع�ض الدول التي اعتمدت هذه الأنواع من ال�سجالت �أنه رغم �أن الغر�ض الرئي�سي من ال�سجل هو
ا�ستخدامه كم�ستودع للمعلومات املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية املحتملة ،فمن املمكن تو�سيع نطاقه من
�أجل ا�ستخدامه ب�شكل مفيد �أي�ضا لت�سجيل املعلومات املتعلقة ب�أنواع �أخرى من احلقوق غري احليازية يف
املوجودات املنقولة.
 -42وفكرة ا�ستخدام �سجل عام للحقوق ال�ضمانية لأغرا�ض �أخرى غري ت�سجيل الإ�شعارات املتعلقة
باحلقوق ال�ضمانية لي�ست فكرة جديدة .فقوانني الدول التي �أن�ش�أت �سجالت متخ�ص�صة لت�سجيل
احلقوق ال�ضمانية يف مطالبات الدفع (مثال ،احلق يف م�ستحقات جتارية) تن�ص �أحيانا على ت�سجيل
�إحالتها التامة.
 -43وتن�ص قوانني معظم الدول التي اعتمدت نظام ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية على �أن الإحالة
التامة للم�ستحقات تخ�ضع ل�رشوط الت�سجيل ذاتها ولقواعد الأولوية املنطبقة على احلق ال�ضماين يف
امل�ستحقات .وي�ستند هذا �إىل منطق مفاده �أنه ،من منظور احتياجات الأطراف الثالثة بخ�صو�ص الإ�شهار،
هناك فرق عملي �ضئيل بني الإحالة التامة والإحالة ال�ضمانية .وبالتايل ،ينبغي �أن تنطبق القواعد نف�سها
على نوعي املعامالت .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)32
 -44وبع�ض الدول التي اعتمدت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية تعترب الت�سجيل �رشطا �أ�سا�سيا للنفاذ
جتاه الأطراف الثالثة يف املعامالت التي تنقل حيازة املوجودات املنقولة امللمو�سة ولكنها ال تنقل ملكيتها.
وت�شمل احلالتان الأكرث �شيوعا الإيجارات الت�شغيلية ملدة طويلة (مثال ،ملدة �سنة �أو �أكرث) وال�شحنات
التجارية التي يكون فيها املر�سل �إليه حائزا للمخزون بو�صفه وكيل بيع حل�ساب املالك .واملربر املنطقي
لهذا النهج �أن الأطراف الثالثة املعنية مبوجودات ملمو�سة يف حيازة �رشكة جتارية ،ال متلك يف حالة عدم
للمر�سل .ويف
الت�سجيل و�سائل مو�ضوعية ملعرفة ما �إذا كانت هذه املوجودات مملوكة لل�رشكة �أو للم�ؤجر �أو
ِ
الدول التي تعتمد هذا النهج ،ف�إن �أولوية حقوق امل�ؤجر واملر�سل يف مقابل الأطراف الثالثة تخ�ضع عادة
للقواعد نف�سها املنطبقة على �صاحب احلق ال�ضماين احليازي (انظر الف�صلني اخلام�س ب�ش�أن �أولوية
احلق ال�ضماين والتا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) .وعلى ال�صعيد الدويل ،ف�إن تو�سيع �رشوط ت�سجيل احلقوق
يتج�سد على ال�صعيد الدويل يف اتفاقية ال�ضمانات الدولية على
ال�ضمانية لت�شمل الإيجارات ال�صحيحة
ّ
تو�سع نطاق ال�سجل الدويل املرت�أى فيها ليتع ّدى احلقوق ال�ضمانية والإيجارات
املعدات املنقولة ،التي ّ
التمويلية في�شمل ترتيبات الإيجار الت�شغيلي.
 -45وفيما يتعلق باملمتلكات غري املنقولة ،هناك دول عديدة تعرف منذ �أمد طويل مفهوم الرهن
الق�ضائي الذي ميكن مبوجبه للدائن بحكم الق�ضاء �أن ي�سجل مبلغا من املال ال�صادر ب�صدده احلكم
ل�صاحله جتاه املمتلكات غري املنقولة ملدين بحكم الق�ضاء ويح�صل بالتايل على رهن لتلك املمتلكات غري
املنقولة .ومن بني الدول التي اعتمدت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية ،توجد دول تن�ص قوانينها �أي�ضا
على �أن ت�سجيل �إ�شعار يف ذلك ال�سجل باحلكم ال�صادر ين�شئ حقا ل�صالح الدائن بحكم الق�ضاء ،معادال
للحق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة للمدين بحكم الق�ضاء .وميكن �أن يع ّزز هذا النهج ب�صورة غري
مبا�رشة الوفاء الطوعي الفوري بالديون املحكوم ب�سدادها ،لأن الأطراف الثالثة لن تكون راغبة يف �رشاء
امل�سجل.
�سدد الدين املحكوم ب�سداده ويلغى الإ�شعار
�أو �أخذ حق �ضماين يف املوجودات املرهونة حتى يُ َّ
َّ
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وين�ص الدليل �أي�ضا� ،ضمن تو�صيته ب�ش�أن الأولوية بني الدائن امل�ضمون والدائن بحكم الق�ضاء ،على
�إمكانية قيام دولة م�شرتعة باعتماد هذا النهج (انظر التو�صية .)84
 -46وتوجد ،بني الدول التي تعتمد هذا النهج ،دول تن�ص قوانينها على �أن احلق ال�ضماين ل�صالح دائن
يقدمه ممثل
بحكم الق�ضاء ينتهي نفاذه حاملا تبد�أ �إجراءات الإع�سار جتاه املانح� ،إما تلقائيا �أو ،بطلب ّ
الإع�سار ،يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة عقب قيام الدائن بحكم الق�ضاء بالت�سجيل .ويف دول �أخرى
امل�سجل للدائن بحكم الق�ضاء ،وذلك ل�صالح جميع الدائنني
يحق ملمثل الإع�سار ت�أكيد احلق ال�ضماين
َّ
امل�سجل لتعوي�ضه عن
غري امل�ضمونني (يكون ذلك عادة رهنا بامتياز خا�ص ل�صالح الدائن بحكم الق�ضاء
َّ
امل�سجل بحكم
امل�صاريف واجلهود) .والغر�ض من هذين النهجني هو �ضمان عدم تعار�ض حق الدائن
َّ
الق�ضاء مع �سيا�سات الإع�سار التي تقت�ضي امل�ساواة يف املعاملة بني دائني املدين غري امل�ضمونني .وي�سعى
النهج الثاين �إىل حتقيق هذا الهدف مع متكني ممثل الإع�سار من ت�أكيد الأولوية ل�صالح جميع الدائنني
امل�سجل يتمتع بالأولوية
غري امل�ضمونني يف مقابل الدائنني امل�ضمونني ،الذين كان الدائن بحكم الق�ضاء
َّ
يقدم الدليل تو�صية ب�ش�أن هذه النقطة ،لأنها م�س�ألة من اخت�صا�ص قانون
عليهم قبل الإع�سار .وال ّ
الإع�سار ولي�ست من اخت�صا�ص قانون املعامالت امل�ضمونة.

 -4احليازة
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -47يف معظم الدول ،يحظى نقل حيازة املوجودات امللمو�سة �إىل الدائن امل�ضمون (الرهن احليازي
التقليدي) بالقبول ك�إجراء كاف لإثبات �إن�شاء احلق ال�ضماين وجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف
الوقت نف�سه .ومن حيث الإن�شاء ،يرتكز ذلك �إىل نظرية مفادها �أن تنازل املانح عن احليازة دليل على
موافقته ال�ضمنية على احلق ال�ضماين وعلى نطاق املوجودات املرهونة بذلك احلق ال�ضماين .ومن حيث
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،لي�س هذا التنازل �إ�شهارا �إيجابيا بوجود حق �ضماين ،لأن حيازة املنقول �إليه
مت�سقة بالقدر نف�سه مع ترتيب غري �ضماين (مثال� ،إيجار ت�شغيلي �أو جمرد �إيداع) .بيد �أن نقل احليازة
ال يزيل خطر �أن ت�ؤدي حيازة املانح امل�ستمرة للموجودات �إىل ت�ضليل الأطراف الثالثة ،التي قد تعتقد �أن
املانح يتمتع بحق ملكية غري مرهون يف هذه املوجودات.
 -48ويف بع�ض الدول ،يحل ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية حمل
احليازة ويكون الو�سيلة الوحيدة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية
قدم ثالثة �أ�س�س
يف املوجودات املنقولة (كما كان يفعل عادة يف حالة املمتلكات غري املنقولة) .وتُ َّ
منطقية مت�شابكة لهذا النهج� .أولها هو � ّأن احليازة تنال من موثوقية ال�سجل كم�صدر �شامل للمعلومات
املتعلقة باحتمال وجود حقوق �ضمانية يف موجودات املانح .وهكذا ،ال ي�ستطيع الدائنون امل�ضمونون �أو
امل�شرتون املحتملون االعتماد على بحث يف ال�سجل ال�ستنتاج �أن املوجودات املعنية لي�ست مرهونة .بل
على العك�س ،فال بد لهم �أي�ضا من التحقق من � ّأن املوجودات ال تزال يف حيازة املانح .ويتعلق الأ�سا�س
املنطقي الثاين ب�صعوبة الإثبات .فبينما يحدد الت�سجيل وقتاً مو�ضوعياً لنفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ولتقرير �أولويته ،يتطلب نقل احليازة �أدلة ،يجوز الطعن فيها ،فيما يتعلق بتحديد
الوقت الذي حدث فيه نقل احليازة املادي فعال� .أما الأ�سا�س املنطقي الثالث فهو �أن احليازة من جانب
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الدائن قد ت�ؤدي بالأطراف الثالثة �إىل االعتقاد خط�أ ب�أن الدائن يحوز موجودات غري مرهونة يجوز
له �أن مينح حقا �ضمانيا فيها� .أي �أن نقل احليازة �إىل الدائن ال يو ّفر يف حد ذاته �ضمانا ب�أن للدائن
احلائز حق رهن املوجودات.
 -49ورغم هذه ال�شواغل ،ف�إن غالبية الدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية حتتفظ �أي�ضا
ب�إجراء نقل احليازة كو�سيلة بديلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية
معينة من املوجودات .والأ�سباب لذلك عدة .فكفاية احليازة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
يف �أنواع َّ
الثالثة �أمر را�سخ يف املمار�سة التجارية .وي�ضاف �إىل ذلك � ّأن من ال�رضوري �أن يظل نقل احليازة كو�سيلة
لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة متاحا على �أي حال للم�ستندات وال�صكوك القابلة للتداول من �أجل
احلفاظ على قابليتها التداولية وعلى الأولوية املت�صلة بها .وعالوة على ذلك ،ففيما يتعلق بالتع ّدي على
�شمولية هذا ال�سجل ،ف�إن الدائن امل�ضمون املحتمل� ،أو امل�شرتي املحتمل ،يريد عادة �أن يتحقق مما �إذا
كانت املوجودات املعنية موجودة فعال (لأنه ال يوجد �سجل عام حلقوق امللكية يف املوجودات املنقولة)،
ت�سبب امل�شاكل اال�ستداللية
وبالتايل يحتاج �إىل التحقق من ا�ستمرار حيازة املانح لها .ولي�س من
ّ
املرجح �أن ّ
املت�صلة بوقت نقل احليازة �أي �صعوبات يف املمار�سة العملية .فمن م�صلحة �أي دائن م�ضمون ح�صيف �أن
يت�أكد من � ّأن الوقت الذي �آلت �إليه احليازة فيه موثّق بال�شكل الالزم .و�أخريا ،فنظرا لطبيعة عمل الدائن
املرجح عموما خداع الأطراف الثالثة ب�ش�أن ما �إذا
امل�ضمون (كاملقر�ض ب�ضمان الرهن مثالً) ،لي�س من
ّ
(مرتهن).
كان الدائن يحوز املوجودات كمالك �أو كدائن م�ضمون ُ
 -50ويف الدول التي تقبل الت�سجيل واحليازة باعتبارهما و�سيلتني بديلتني لتحقيق نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،لي�ست هاتان الو�سيلتان عمليا مت�ساويتني من حيث النطاق� .أوال ،لأن
نقل احليازة لي�س و�سيلة متاحة لتحقيق النــفاذ ت ــجاه الأطراف الثالثة ما مل تكن املوجودات املعنية
قابلة للحيازة فعال (�أي موجودات مادية ملمو�سة) .وثانـيا ،ال ي�صلح نقل احليازة ما مل يكن املانح على
ا�ستعداد للتخلي عن موا�صلة ا�ستخدام املوجودات املرهونة .فال ميكن نقل احليازة �إذا كان املانح
بحاجة �إىل االحتفاظ باملوجودات املرهونة من �أجل توفري خدماته �أو �إنتاج منتجاته �أو لكي تدر لـه
الدخل ب�شكل �آخر.
وفعال لت�سجيل الإ�شعارات متاحا ،متيل الغالبية العظمى
 -51ولهذين ال�سببني ،ما �أن ي�صبح نظام �شامل ّ
من الدائنني امل�ضمونني �إىل تف�ضيل الت�سجيل على احليازة كو�سيلة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة .واال�ستثناءان الرئي�سيان يخ�صان معامالت �أو موجودات حمددة ويحتاجان عادة �إىل
متويل ق�صري الأجل .وهكذا على �سبيل املثال ،عندما متنح احليازة ميزة الأولوية ،كما يف حالة ال�صكوك
القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول� ،سريغب الدائنون امل�ضمونون يف �أخذ احليازة حتى لو كانوا
�سجلوا حقا �ضمانيا (انظر التو�صيتني  101و .)109وعالوة على ذلك� ،إذا كان الدائن
�أنف�سهم قد ّ
امل�ضمون يزاول �أعماال تنطوي على �أخذ حقوق �ضمانية حيازية (مثل املقر�ضني ب�ضمان الرهن) ،فمن
النادر �أن يعمد �أي�ضا �إىل ت�سجيل حقه ال�ضماين .وبالنظر �إىل �أن�( :أ) الرهن احليازي معروف حق املعرفة
ومفهوم حق الفهم يف معظم الدول؛ (ب) � ّأن من املمكن حتقيق الكفاءة يف ال�سماح باحليازة كو�سيلة
لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛ (ج) �أن حاالت عدم �شمول ال�سجل لي�ست ذات �ش�أن ،ف�إن الدليل
ي�ؤيد ت�سجيل الإ�شعار ونقل احليازة �إىل الدائن امل�ضمون كو�سيلة بديلة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة يف املوجودات امللمو�سة (انظر التو�صية .)37
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(ب)  احليازة احلكمية غري كافية
� -52إن حيازة املانح امل�ستمرة� ،أو حيازة �أي �شخ�ص تربطه �صلة وثيقة باملانح ،لن تكفي عادة لتنبيه
الأطراف الثالثة �إىل �أن ملكية املانح يحتمل �أن تكون مرهونة .وهذا هو �أ�سا�س املبد�أ الثابت منذ زمن
طويل ب�أن الرهن التقليدي يتطلب نقل حيازة املوجودات املرهونة الفعلي من املانح (الراهن) �إىل الدائن
امل�ضمون (املرتهن) .ولكن ،مثلما �سبق ذكره يف هذا الف�صل (انظر الفقرة � 21أعاله) ،قامت بع�ض الدول،
مبرور الوقت ،بتلطيف قواعدها ب�ش�أن ما ميكن �أن ي�شكّل حيازة الدائن .ويف بع�ض الدول� ،أ�صبحت
احليازة احلكمية (كاالتفاق على تعيني املانح وكيال للدائن امل�ضمون) مقبولة الآن باعتبارها و�سيلة كافية
لت�شكيل احليازة وحتقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة جتاه الأطراف الثالثة .ويف دول
�أخرى �أ�صبحت احليازة الرمزية مقبولة ،ك�أن يل�صق املانح تنبيها على �شيء �أو على باب م�ؤ�س�سة يعلن فيه
�أن هذا ال�شيء �أو حمتويات هذه امل�ؤ�س�سة مرهونة للدائن امل�ضمون .وكانت هذه التطورات عادة نتيجة
ملحاولة الدول �أن ت�ستجيب للطلب التجاري على احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف غياب �آلية �أعم
لإن�شاء حق �ضماين غري حيازي وحتقيق نفاذه يف املوجودات املنقولة .ثم �إن العديد من الدول التي ال
ت�سمح اليوم باحلقوق ال�ضمانية غري احليازية ،مع ذلك ،ال تزال تفر�ض �رشوطا �صارمة ب�أن تكون حيازة
الدائن حقيقية� :أي علنية ،ومتوا�صلة ،وال لب�س فيها (لالطالع على مناق�شة احليازة ك�رشط لإن�شاء احلق
ال�ضماين احليازي ،انظر الفقرة  33من الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين).
 -53والدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية ،مع موا�صلتها ال�سماح بحيازة الدائن كو�سيلة
بديلة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة عموما ،تعتمد النهج ال�صارم �إزاء احليازة .فتتطلب حيازة الدائن
�أن يتخلى املانح فعليا عن العهدة املادية للموجودات املرهونة� .أي �أنه نظرا لأن وجود �سجل للحقوق
ال�ضمانية يجعل بالإمكان منح حقوق �ضمانية غري حيازية ،فال داعي للت�ساهل يف مفهوم احليازة لتي�سري
�إن�شاء حقوق �ضمانية غري حيازية .وهذا هو �أي�ضا الأ�سا�س املنطقي الذي ا�ستند �إليه الدليل والنهج الذي
يو�صي به (انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري ،امل�صطلح "احليازة" والتو�صيتني  15و.)32

(ج) حيازة طرف ثالث
 -54تتخذ معظم الدول موقفا ينطوي على �أن نقل احليازة لي�س بحاجة �إىل �أن ي�شمل عهدة مبا�رشة من
الدائن امل�ضمون لكي ي�ؤدي �إىل نفاذ احلق جتاه الأطراف الثالثة .فحيازة وكيل �أو ممثل للدائن امل�ضمون
تعادل حيازة الدائن امل�ضمون� ،رشيطة �أ ّال ي�ستنتج �أي �شخ�ص عابر حمايد � ّأن املوجودات املرهونة ال تزال
يف حيازة املانح .وتوجد عدة �أ�سباب عملية الحتمال تف�ضيل حيازة الأطراف الثالثة.
 -55ففي بع�ض احلاالت ،يفتقر الدائن امل�ضمون �إىل القدرة على حماية املوجودات املرهونة ب�شكل
منا�سب .وعادة يحدث هنا �أن ي�أخذ احليازة با�سم الدائن امل�ضمون وديع يعمل بالنيابة عنه .وقد يكون
ذلك مفيدا مثال يف احلاالت التي تكون فيها املوجودات ما�ساً �أو ذهبا �أو ف�ضة �أو معادن �أخرى نفي�سة
يف�ضل �أن تكون مودعة يف �أمان يف عهدة �رشكة �ضمان.
ّ
 -56ويف حاالت �أخرى ،قد تكون املوجودات املرهونة �أ�صال يف حيازة �شاحن �أو متعهد م�ستودع لطرف
ثالث .ويف هذه احلالة ،ميكن �أن يحدث �شكل من �أ�شكال النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من خالل احليازة
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عندما ي�صدر هذا الطرف الثالث �إي�صاال با�سم الدائن امل�ضمون �أو يوافق على االحتفاظ باملوجودات
املرهونة بالنيابة عن الدائن امل�ضمون؛ وحيث ت�ؤكّد ت�رصفات الطرف الثالث �أنه يتوىل احليازة بالنيابة
عن الدائن امل�ضمون.
 -57وبدال من ذلك� ،إذا قام الطرف الثالث متمثال يف ال�شاحن �أو متعهد امل�ستودع ب�إ�صدار �إي�صاله على
�شكل م�ستند ملكية قابل للتداول ،ف�إن ذلك يعني �أن ال�شاحن �أو متعهد امل�ستودع ملزم بت�سليم املوجودات
املبينة يف امل�ستند �إىل ال�شخ�ص احلائز لـه يف ذلك احلني بالتحديد .وبالتايل ،كما نوق�ش يف هذا الف�صل
ّ
(انظر الفقرات � 158-154أدناه) ،ف�إن القيام بت�سليم الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند مع ما يلزم من تظهري
يتيح و�سيلة بديلة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات التي ي�شملها جتاه الأطراف الثالثة.
 -58وت�ؤدي �إمكانية ممار�سة حيازة الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة عن طريق عهدة وكيل �أو ممثل
�إىل تعزيز كفاءة وفعالية احلقوق ال�ضمانية احليازية بكونها ت�سمح للدائنني بتفوي�ض م�س�ؤولية العهدة
دون االنتقا�ص من حقوق الأطراف الثالثة .ولهذه الأ�سباب ،ي�ؤكّد الدليل جواز حتقيق حيازة الدائن
عن طريق عهدة طرف ثالث (انظر املق ّدمة ،الق�سم باء ،امل�صطلحات والتف�سري ،م�صطلح "احليازة"
والتو�صيتني  15و.)32
 -59ويف بع�ض الدول جرى تو�سيع فكرة حيازة الأطراف الثالثة بهدف �إزالة احلاجة �إىل نقل املوجودات
املرهونة املادي من مكان املانح .ففي ترتيبات "امل�ستودعات امليدانية" ،على �سبيل املثال ،يقوم ممثل
للدائن امل�ضمون (وهو عادة موظف لدى املانح �صار وكيال ل�رشكة امل�ستودعات امليدانية) ب�أخذ احليازة
املادية للموجودات املرهونة يف عهدته على �أر�ض املانح (مثال بو�ضعها يف خمزن ُمق َفل ال �أحد يحمل
مفتاحه �سوى املمثل) .و�أي �إفراج عن موجودات خمزونة يف "امل�ستودع امليداين" بغية ت�سليمها �إىل املانح
�أمر ي�ستلزم موافقة الدائن امل�ضمون من خالل ممثله.
 -60وترتيبات امل�ستودعات امليدانية �أكرث �شيوعاً يف الدول التي يكون فيها الرهن احليازي هو ال�شكل
الوحيد املتاح للحق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة .ومع ذلك ،ف�إن الدائن امل�ضمون ،يف الدول التي تتيح
البديل يف �شكل ال�سجل العمومي ،قد يرغب يف ا�ستخدام امل�ستودعات امليدانية كو�سيلة عملية ملراقبة
حركة املوجودات املرهونة .ولكن عادة يقوم الدائن امل�ضمون �أي�ضا بت�سجيل �إ�شعار بحقه ال�ضماين
لت�أكيد اليقني القاطع فيما يتعلق بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة حتى و�إن حدث طعن ناجح يف ترتيب
بحجة �أنه ينطوي على جمرد حيازة حكمية ال على نقل حقيقي للحيازة.
امل�ستودعات امليدانية ّ

(د) عدم انطباق مفهوم احليازة على املوجودات غري امللمو�سة
 -61تنبع فكرة احليازة كو�سيلة ممكنة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من فكرة ال�شفافية يف
العهدة املادية للموجودات .وهذا هو ال�سبب الذي جعل الدول التي ت�أذن ب�إن�شاء احلقوق ال�ضمانية من
خالل اتفاقات الرهن ت�شرتط �أن تكون املوجودات املرهونة موجودات ملمو�سة .وت�ستبعد املوجودات
غري امللمو�سة ل ّأن من امل�ستحيل ماديا حيازة موجودات غري ملمو�سة .وكثريا ما ي�سعى الدائن �إىل اتخاذ
حق �ضماين يف م�ستحقات املانح ،ولكنه ال ي�ستطيع حتقيق نفاذ حقه ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
يف امل�ستحقات باحليازة .وفقط بجعل امل�ستحقات مادية يف �صك قابل للتداول ميكن �أن ت�شكّل حيازة
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الدائن و�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة حلقه ال�ضماين يف امل�ستحقات ب�أخذ العهدة املادية
لل�صك القابل للتداول .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا �أخذ دائن م�ضمون يف عهدته املادية �شهادة �إيداع �أو
�أي �صك �إيداع �آخر يقت�رص على �إثبات الدين وال يكون قابال للتداول مبوجب القانون املنظّ م لل�صكوك
القابلة للتداول ،ف�إن هذه العهدة لن ت�شكل من حيث املبد�أ و�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
للحق ال�ضماين يف امل�ستحقات املثبتة يف تلك ال�شهادة �أو ذلك ال�صك .وباملثل� ،إذا �سعى املانح �إىل �إن�شاء
حق �ضماين يف �إيجار قطعة من املعدات ،بحكم حقه كم�ست�أجر ،فهو لن ي�ستطيع حتقيق نفاذ هذا احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة بت�سليم الدائن امل�ضمون املعدات (التي ال ميلكها)؛ ولن ي�ستطيع كذلك
حتقيق نفاذ حقه كم�ست�أجر بت�سليم الدائن امل�ضمون عقد الإيجار لأن هذا العقد لي�س م�ستند ملكية
(لالطالع على القواعد اخلا�صة املنطبقة على حيازة م�ستندات امللكية ،انظر الفقرات � 158-154أدناه).

(ﻫ) مدى كفاية احليازة لأغرا�ض الإنفاذ
 -62لن ي�سعى جميع الدائنني امل�ضمونني فورا �إىل حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
يف وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين .وقد ال يقومون ،لأي �سبب من الأ�سباب ،بت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل العام
للحقوق ال�ضمانية� ،أو بحيازة املوجودات املرهونة .ويف هذه احلالة ،من ال�رضوري تقرير ال�رشوط التي
ت�شكّل مبوجبها حيازة الدائن الفعلية الالحقة و�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
 -63ومن املمكن �أن ين�ش�أ و�ضعان :فقد يكت�سب الدائن امل�ضمون احليازة قبل تق�صري املانح �أو بعد
تق�صريه يف �سداد التزامه امل�ضمون �أو يف �أدائه على نحو �آخر .ففي احلالة الأوىل (حالة احليازة
قبل التق�صري) ،ت�سمح جميع الدول للدائن بتحقيق نفاذ حقه جتاه الأطراف الثالثة باحليازة ،وذلك
بب�ساطة عن طريق �أخذ املوجودات املرهونة من املانح .وميكن حتقيق احليازة �إما لأن املانح يقوم بت�سليم
املوجودات املرهونة طواعية ،و�إما نتيجة حل�صول الدائن على �أمر ق�ضائي باحليازة (خارج عملية �إنفاذ
احلق ال�ضماين) على �أ�سا�س �أن هذا كان من �رشوط االتفاق ال�ضماين.
 -64ويف احلالة الثانية (حالة احليازة بعد التق�صري) ،تعتمد الدول نهوجا خمتلفة .فهناك دول ال
جتعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة باحليازة �إذا كانت احليازة ناجتة عن ا�ستيالء الدائن
امل�ضمون على املوجودات املرهونة ب�سبب تق�صري املانح .ولهذا النهج �أ�سا�س منطقي من حيث املفهوم
وال�سيا�سة العامة .فمن حيث املفهوم ،ينطوي تنازل املانح عن احليازة طواعية للدائن امل�ضمون يف بداية
املعاملة امل�ضمونة على اعرتاف الطرفني ب� ّأن حقوق الدائن امل�ضمون جتاه الأطراف الثالثة �ستحمى بهذه
الطريقة .وينطوي اال�ستيالء لأغرا�ض الإنفاذ عادة على تخلي املانح ا�ضطرارياً عن حيازة املوجودات
املرهونة نتيجة تق�صريه .وي�ضاف �إىل ذلك� ،أنه حتى عندما يتنازل املانح طواعية عن املوجودات ف�إنه
يفعل ذلك مكرها حتت �ضغط �إجراءات الإنفاذ� .أما الأ�سا�س املنطقي من حيث ال�سيا�سة العامة ،فينطلق
من �أن اال�ستيالء لأغرا�ض الإنفاذ يعتمد عليه عادة الدائن امل�ضمون الذي مل ي�سجل �إ�شعارا بحقه
ال�ضماين �أو �سجل �إ�شعارا معيبا .وتوجد خماوف ،يف �سياق املناف�سة مع ممثل �إع�سار املانح على وجه
اخل�صو�ص ،من �أن يكون االعرتاف باال�ستيالء كت�رصف كاف للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبثابة مكاف�أة
الت�رسع يف الإجراء الإنفاذي ويقرتن مب�سائل �صعبة تتعلق ب�إثبات
ي�شجع على
على �سلوك غري حكيم و�أن ّ
ّ
ما �إذا كان اال�ستيالء قد حدث قبل بدء �إجراءات الإع�سار �أم بعدها.
 -65وهناك يف املقابل دول �أخرى ال تعترب فيها حيازة الدائن وال �سياقها �أمرا هاما لتقرير عواقبها
القانونية .فحيازة الدائن امل�ضمون ت�ؤدي �إىل نفاذ حقه جتاه الأطراف الثالثة حتى لو ح�صل على هذه
احليازة عن طريق اال�ستيالء على املوجودات امل�ضمونة لأغرا�ض الإنفاذ .وي�ستند هذا النهج �إىل الفكرة
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القائلة ب� ّأن وظيفة احليازة تتمثل يف كفالة عدم ت�رضر الأطراف الثالثة من االنطباع اخلاطئ بالرثاء الذي
قد ينجم عن ا�ستمرار املانح يف حيازة موجودات لي�س لـه فيها حق ملكية خال من الرهون .وحيازة الدائن
امل�ضمون للموجودات حتقق هذا الهدف مهما كان الدافع وراء حيازتها ،وبغ�ض النظر عن الظروف التي
ح�صل فيها على احليازة.
 -66وكما ذُكر من قبل ،ف�إن ال�سياق الرئي�سي الذي تن�ش�أ فيه هذه امل�س�ألة املتعلقة بال�سيا�سة العامة ينطوي
على التناف�س ب�ش�أن الأولوية بني الدائن امل�ضمون وممثل �إع�سار املانح .ولهذا ،ال يت�ضمن الدليل تو�صية
حمددة يف هذا ال�صدد ،ولكنه يعطي نظام الإع�سار يف الدولة املعنية �أ�سبقية (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل اخلام�س ،الفقرات  57و 65-62و.)71-67

 -5الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري على �شهادة امللكية
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -67يُفرت�ض م�سبقا يف النهجني الرئي�سيني لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،اللذين جرى
ا�ستعرا�ضهما �آنفا (�أي الت�سجيل يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية وحيازة الدائن)ّ � ،أن الهدف الرئي�سي
هو تنبيه الأطراف الثالثة �إىل احتمال وجود حق �ضماين .وحتى يف الدول التي �أن�ش�أت حتى الآن
�سجالت جم ّز�أة ،مثل �سجالت يركّز فيها الهيكل التنظيمي على نوع املعاملة (�سجالت الرهون التجارية،
مثال) �أو على و�ضعية املانح (�سجالت ال�رشكات ،مثال) �أو نوع الدائن امل�ضمون (امل�صارف ،مثال)� ،أو
نوع املوجودات املرهونة (�سجالت املعدات �أو امل�ستحقات ،مثال) ،يركّز ال�سجل على احلقوق ال�ضمانية.
وال تفتح هذه ال�سجالت� ،إ ّال ب�صورة ا�ستثنائية ،لأغرا�ض غري غر�ض ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية �أو لغري
ت�سجيل ما يُراد �أن يكون يف عداد احلقوق ال�ضمانية (مثال ،الإحاالت التامة للم�ستحقات ،والإيجارات
الطويلة الأمد ،وال�شحنات التجارية).
 -68ومع ذلك ،درج العديد من الدول على ا�ستخدام �أ�شكال �أخرى لإ�شهار احلقوق القائمة تقليدياً.
حمدد من املوجودات لت�سجيل جميع املعامالت املت�صلة بذلك
فقد ين�ش�أ �أحيانا �سجل متخ�ص�ص لنوع ّ
النوع من املوجودات ،مبا يف ذلك �إحراز ونقل حق امللكية واحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات .والنموذج
لهذه الأنواع من ال�سجالت هو ال�سجل العادي للحقوق يف املمتلكات غري املنقولة ،الذي كثريا ما ميكن
�أن ت�سجل فيه حقوق امللكية والرهون والتكليفات العمومية ،بل وحتى التحذيرات الر�سمية من مقا�ضاة
و�شيكة .وتن�شئ الدول �أي�ضا نظم �سجالت متخ�ص�صة للموجودات املنقولة ،ومنها �سجالت لأنواع حمددة
من املوجودات ،مثل ال�سفن والطائرات و�أنواع معينة من املمتلكات الفكرية كاالخرتاعات والعالمات
التجارية وحقوق الت�أليف والن�رش .وقامت دول �أي�ضا ب�إن�شاء نظم حتدد فيها �أنواع املوجودات املنقولة
ب�شهادة ملكية ميكن �أن تذكر فيها مبا�رشة خمتلف املعامالت املت�صلة بتلك املوجودات .وقد ثبتت فائدة
هذه الآليات عرب الزمن بحيث �إنها ،حتى يف الدول التي �أن�ش�أت �سجالت عامة للحقوق ال�ضمانية ،كثريا
ما ت�ستخدم كو�سائل بديلة للت�سجيل وحيازة الدائن لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.

(ب)  الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص
 -69عادة ما تحُ دد يف القانون الذي ين�شئ ال�سجل املتخ�ص�ص و�أي لوائح تنظيمية مت�صلة به ،القواعد
الأ�سا�سية والإجرائية التي حتكم الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص .ومن ال�سمات العامة املميزة لل�سجالت
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املتخ�ص�صة �أنها قائمة على املوجودات (مثال ،ال�سفن �أو الطائرات �أو االخرتاعات �أو العالمات التجارية)،
وبالتايل فهي مفتوحة لت�سجيل احلقوق يف �أنواع حمددة من املوجودات .ومن �سماتها �أي�ضا �أنها �سجالت
حلقوق امللكية �أوال وقبل كل �شيء .ومبا �أن ت�سجيل نقل غري م�أذون به قد ي�رض بحقوق املحال �إليه �أو
الدائن امل�ضمون الذي يعتمد على البيانات املحفوظة يف �سجل امللكية ،ف�إن قانون الت�سجيل املتخ�ص�ص
ي�شرتط على امل�سجلني عادة ،يف حالة نقل امللكية ،توفري �إثبات للوثائق الأ�سا�سية املتعلقة بالنقل .ويجوز،
بح�سب القواعد املنطبقة املحددة� ،أن ميتد الإثبات من ت�سجيل وثائق املعاملة كاملة �أو ملخ�صة �إىل
ت�سجيل �إ�شعار .وي�ضاف �إىل ذلك �أن الآثار القانونية لت�سجيل احلق ال�ضماين يف �سجل متخ�ص�ص قد
تتفاوت ،من �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو نفاذه جتاه الأطراف الثالثة �إىل الآثار املتعلقة بالإثبات �أو الإ�شهار
�أو الآثار التنظيمية .وبالتايل ،ف�إن ال�سجل املتخ�ص�ص ،عالوة على �أنه يي�رس �إ�شهار احلقوق وحتقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،ميكن �أي�ضا �أن ي�ساعد على �أداء وظائف هامة �أو�سع ال ميكن تكرارها يف �سجل
عام للحقوق ال�ضمانية .وعلى �سبيل املثال ،يعد �سجال ال�سفن والطائرات مثالني معرتف بهما على نطاق
وا�سع ي�ؤدي فيهما ال�سجل املتخ�ص�ص دور تبديد ال�شواغل التنظيمية الدولية ب�ش�أن ال�سالمة وال�شواغل
الوطنية بخ�صو�ص �أمن الدول� ،إ�ضافة �إىل تي�سري املعامالت التجارية.
 -70ويجب على الدول التي توجد لديها �سجالت متخ�ص�صة قائمة على املوجودات �أن تقرر �أوال
معينة .فهناك دول كثرية ال ت�سمح بهذا
ما �إذا كان يجوز �أن ت�سجل فيها احلقوق ال�ضمانية يف موجودات َّ
الت�سجيل� ،إذ يجب على الدائنني اللجوء �إىل ت�سجيل اتفاقات من قبيل النقل امل�رشوط حلقوق امللكية
كو�سيلة لإ�شهار احلق ال�ضماين .وكما �شرُ ح من قبل (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق التطبيق ،الفقرات
 ،)112-110ال يحبذ الدليل الأخذ بهذه الأنواع من �أدوات امللكية كو�سيلة ملنح احلق ال�ضماين .وبالتايل،
متخ�ص�ص �ست�سمح بت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين كو�سيلة
يفرت�ض الدليل �أن الدولة التي لديها �سجل
ّ
لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  ،34الفقرة الفرعية (�أ) ' ،'3والتو�صية
 ،38الفقرة الفرعية (�أ)).
متخ�ص�صة يجوز ت�سجيل الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية
 -71ويجب على الدول التي لديها �سجالت
ّ
فيها �أن تقرر ما �إذا كان الت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �سيكون الطريقة احل�رصية لتحقيق نفاذ احلقوق
ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة يف املوجودات اخلا�ضعة للت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وتختلف
املمار�سة بني ال�سجالت ،حتى يف البلد الواحد .وبع�ض الدول التي ت�سمح بت�سجيل �إ�شعار بحق �ضماين
يف �أنواع معينة من املوجودات يف �سجل متخ�ص�ص كطريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،جتعل
هذا الت�سجيل الطريقة احل�رصية للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة .فال يجوز فيها للدائن امل�ضمون املطالبة
املتخ�ص�ص �إ�شعار� ،أو م�ستند �آخر،
�سجل يف ال�سجل
ِّ
ب�أي حقوق يف املوجودات جتاه �أطراف ثالثة �إذا مل يُ َّ
متعلق بهذه احلقوق .وتتخذ دول �أخرى موقفا �أقل ت�شددا ،فت�سمح بطرائق بديلة لتحقيق نفاذ احلقوق
ال�ضمانية يف املوجودات امل�شمولة بال�سجل املتخ�ص�ص جتاه الأطراف الثالثة .والأ�سا�س املنطقي يف هذه
الدول هو �أنه ،با�ستثناء املطالبني املناف�سني الذين ي�سعون �إىل حماية حقوقهم عن طريق ت�سجيل �إ�شعار
بال�سجل املتخ�ص�ص والذين اعتمدوا على هذا ال�سجل على نحو �أ�رض بهم ،ال يوجد �أي �سبب ينفي �إمكانية
حتقيق النفاذ جتاه جميع الأطراف الثالثة الأخرى بطرائق �أخرى متاحة عموما ،مبا فيها الت�سجيل يف
�سجل عام للحقوق ال�ضمانية �أو بنقل حيازة املوجودات املرهونة يف احلاالت التي يكون فيها هذا �أمرا
ممكنا .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صيتني  32و.)34
 -72ولكن ،يف هذه الدول ،عندما يجعل احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة نافذاً ب�إحدى هذه
الطرائق الأخرى ،ف�إن مرتبته من حيث الأولوية تكون �أدنى من مرتبة الدائنني امل�ضمونني املناف�سني ومن
تنقل �إليهم املوجودات املرهونة الذين ي�سجلون حقوقهم يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وبالتايل ،فيما بني احلق
ال�ضماين امل�سجل يف ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية واحلق ال�ضماين امل�سجل يف ال�سجل املتخ�ص�ص،
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يخ�ضع الأول لأولوية الثاين بغ�ض النظر عن وقت الت�سجيل يف ال�سجلني .ومع ذلك ،ف�إن ال�سماح بتحقيق
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيله يف ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية ميكّن الدائن
امل�ضمون ،الذي ي�أخذ حقا �ضمانيا يف جميع موجودات املانح املنقولة �أو يف فئات موجودات عامة ،من
حماية نف�سه من ممثل �إع�سار املانح �أو الدائنني بحكم الق�ضاء ،وذلك ب�إدراج ت�سجيل واحد يف �سجل
احلقوق ال�ضمانية العام.
 -73والت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص ،يف �إطار هذا النهج ،لي�س �رضوريا كم�س�ألة عملية� ،إال �إذا ا�ستنتج
الدائن امل�ضمون �أن احتمال ح�صول دائن م�ضمون مناف�س على حق �ضماين غري م�رصح به �أو �إجراء
تربر عبء القيام بت�سجيل �إ�ضايف
عملية نقل �إىل منقول �إليه يُ ِّ
�سجل يف ال�سجل املتخ�ص�ص كبري �إىل درجة ّ
يف ال�سجل املتخ�ص�ص .ونظرا لأن عدد هذه ال�سجالت املتخ�ص�صة حمدود وكذلك �أنواع املوجودات
التي ت�شملها ،ف�إن �إعطاء الأولوية للحقوق امل�سجلة يف ال�سجل املتخ�ص�ص ال ينتق�ص كثريا من كفاءة
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام و�سالمته .ولهذه الأ�سباب ،يو�صي الدليل ب�أنه يجوز ،يف حالة ا�ستخدام
ال�سجالت املتخ�ص�صة� ،أن يتم حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بطرائق بديلة مثل الت�سجيل يف
ال�سجل العام �أو حيازة الدائن ،رهنا بحماية الأولوية العليا للم�سجلني يف ال�سجل املتخ�ص�ص (انظر
التو�صيات  38و 77و.)78
يقدم �أي تو�صية فيما يتعلق بالقانون الذي يحكم ال�سجالت املتخ�ص�صة،
 -74وعلى الرغم من �أن الدليل ال ّ
ف�إن �أ�سا�س الكفاءة املنطقي العتماد نهج الت�سجيل القائم على الإ�شعار من �أجل نفاذ احلقوق ال�ضمانية
جتاه الأطراف الثالثة ينطبق بالقدر نف�سه ،من حيث املبد�أ ،على ال�سجالت املتخ�ص�صة .وبالتايل ،قد
ترغب الدول التي لديها �سجالت متخ�ص�صة يف �أن تنظر يف �إمكانية �إ�صالح قوانينها املتعلقة بال�سجل
املتخ�ص�ص لكي ت�سمح بت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين كو�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة،
وذلك ب�أن تدرج يف قوانينها ذات ال�صلة جميع ال�سمات الأخرى لنظام الت�سجيل القائم على الإ�شعار
(انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ب�صورة عامة ،وال �سيما الباب �ألف10-؛ وانظر �أي�ضا
التو�صية .)38

(ج) تن�سيق الت�سجيالت يف �سجل متخ�ص�ص ويف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
 -75ي�ستند الدليل �إىل افرتا�ض م�ؤداه �أنه يف احلالة التي يجوز فيها ،مبوجب قانون �آخر ،ت�سجيل
الإ�شعارات �أو امل�ستندات املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف �أنواع معينة من املوجودات يف �سجل متخ�ص�ص،
يجوز حتقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة يف تلك املوجودات بالت�سجيل يف �سجل
متخ�ص�ص �أو يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية (انظر التو�صية  .)38بيد �أن الدليل ال يو�صي بت�سجيل
الإ�شعارات �أو امل�ستندات املتعلقة باحلق ال�ضماين يف �أنواع معينة من املوجودات يف �سجل متخ�ص�ص
�إذا كان هذا غري ممكن مبوجب قانون �آخر؛ كما ال يو�صي بالت�سجيل املزدوج للإ�شعارات �أو امل�ستندات
املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف �أنواع معينة من املوجودات يف كل حالة.
 -76وقد يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل ت�سجيل �إ�شعار بحقه ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
�أو �إ�شعار �أو م�ستند يف ال�سجل املتخ�ص�ص ذي ال�صلة؛ ويتوقف ذلك على ما �إذا كان يرغب يف �ضمان
ي�سجل الدائن امل�ضمون يف
�أولويته على جميع املطالبني املناف�سني .ويف بع�ض احلاالت� ،سيكفي �أن
ِّ
رجح وجود دائنني م�ضمونني �آخرين معتمدين على
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام (مثال ،عندما ال يُ َّ
حق م�سجل يف �سجل متخ�ص�ص) .ويف حاالت �أخرى� ،سيكون من ال�رضوري �أن ي�سجل الدائن امل�ضمون
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م�سجل يف
يف �سجل متخ�ص�ص (مثال ،عندما يُرجح وجود دائنني م�ضمونني �آخرين معتمدين على حق
َّ
�سجل متخ�ص�ص� ،أو وجود �أطراف ثالثة �أخرى متعدية على حق ملكية فكرية)؛ بل ،يف حاالت �أخرى،
�سيكون من م�صلحة الدائن امل�ضمون ت�سجيل �إ�شعار بحقه ال�ضماين يف كل من ال�سجلني .و�سيكون هذا
هو الإجراء ال�شائع يف كثري من الأحيان� ،إذا رهن احلق ال�ضماين الأويل جميع موجودات املانح ،وبع�ضها
موجودات تخ�ضع احلقوق ال�ضمانية فيها للت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص.
 -77وبدال من ا�شرتاط قيام الدائن امل�ضمون بالت�سجيل يف كل من ال�سجلني ،قد يكون من امل�ست�صوب
يف هذه احلاالت �إن�شاء نظام يكون من املمكن �أن يتم فيه تلقائيا حتويل احلقوق ال�ضمانية امل�سجلة يف
ال�سجل العام �إىل ال�سجل املتخ�ص�ص لت�سجيلها فيه� ،أو العك�س .وبهذه الطريقة� ،سيحتاج �صاحب الت�سجيل
�إىل القيام بت�سجيل واحد فقط يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو يف ال�سجل املتخ�ص�ص ذي ال�صلة.
و�سيحتاج الباحث �إىل البحث فقط يف ال�سجل املتخ�ص�ص لأنه ال يبينّ احلقوق ال�ضمانية فح�سب و�إمنا
يبني حقوقا �أخرى .ولكن هذا النهج �سيتطلب تن�سيق نظامي الت�سجيل ،و�ستنجم عنه �أعباء �إ�ضافية على
ال�سجلني و�أ�صحاب الت�سجيل على ال�سواء .ومبا �أن ال�سجالت املتخ�ص�صة قائمة على املوجودات� ،سيتعني
على �صاحب الت�سجيل تقدمي و�صف حمدد للموجودات ذات ال�صلة يف الإ�شعار لكي يكون الإ�شعار باحلق
ال�ضماين امل�سجل يف ال�سجل العام قابال للت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وعلى �سبيل املثال� ،سيتعني
على �صاحب الت�سجيل �أن يحدد ب�شكل �رصيح �أن الإ�شعار الذي ي�شمل "جميع املوجودات امللمو�سة" ي�شمل
�ضمنها �أي�ضا املوجودات امللمو�سة املحددة (مثال ،ال�سفن والطائرات) اخلا�ضعة لل�سجل املتخ�ص�ص ،و�أن
ي�صف تلك املوجودات امللمو�سة بالطريقة املطلوبة للت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وباملثل� ،إذا �شمل
الإ�شعار الأويل "جميع املوجودات"� ،سيتعني على الدائن امل�ضمون �أن ي�صف براءات االخرتاع �أو العالمات
التجارية املحددة املزمع رهنها و�صفا من �ش�أنه �أن يجعل من املمكن ت�سجيلها يف �سجل براءات االخرتاع
�أو يف �سجل العالمات التجارية (بح�سب احلالة)� ،إذا كان يرغب يف ت�سجيل حقه ال�ضماين يف هذه امللكية
الفكرية يف �سجل متخ�ص�ص لرباءات االخرتاع �أو العالمة التجارية.
 -78ويُ�ضاف �إىل ذلك �أن ال�سجل املتخ�ص�ص يجب �أن يقبل �إ�شعارات احلقوق ال�ضمانية لهذا النظام
الذي ي�سمح بتحويل الإ�شعارات من ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية �إىل ال�سجل املتخ�ص�ص ،حتى ي�ؤدي
النظام وظيفته .ولتي�سري �إجراءات البحث اخلا�ص باحلقوق ال�ضمانية يف موجودات الأ�شخا�ص ،ينبغي �أن
يكون لل�سجل املتخ�ص�ص فهر�س للمدينني ،بالإ�ضافة �إىل الفهر�س العادي للموجودات .وعالوة على ذلك،
�سيحتاج موظفو ال�سجل �إىل التحقق من املعلومات املذكورة يف الإ�شعار و�إدخالها يف نظام ال�سجل الآخر.
وميكن �أن يعترب هذا املطلب غري من�سجم مع املبد�أ (الذي يتناوله بالتف�صيل الف�صل الرابع من الدليل
ب�ش�أن ال�سجل ،الفقرتان  13و )16والذي مفاده �أن امل�صلحة املتمثلة يف زيادة الكفاءة وتقييد التكاليف
تقت�ضي �أال يكون ت�أكُّد موظفي ال�سجل من بيانات الإ�شعار �رشطا �أ�سا�سيا للت�سجيل يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام .ولهذا ،ينبغي النظر يف �إمكانية ال�سماح بتحويل الإ�شعارات �إلكرتونيا من دون �أي تدخل
من موظفي ال�سجل .وميكن ،كبديل� ،أن يُرتك للدائن امل�ضمون خيار الت�سجيل يف النظام املنف�صل .وينبغي
�أال ي�شكل هذا عبئا ثقيال� ،إذا جرى تعديل ا�شرتاطات الت�سجيل يف النظام الآخر بحيث ت�سمح ب�إجراءات
ت�سجيل ب�سيطة للإ�شعارات.
 -79و�ستن�ش�أ �صعوبات مماثلة �إذا اقت�ضى الأمر حتويل �إ�شعار �أو م�ستند �آخر متعلق بت�سجيل احلقوق
ال�ضمانية يف �سجل متخ�ص�ص �إىل �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .و�سيتعني بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن تُدخل
امل�سجلة يف ال�سجل املتخ�ص�ص ،وذلك يف �شكل مقبول لذلك
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام املعلومات
ّ
ال�سجل؛ وميكن و�ضع هذا العبء على �أكتاف موظفي ال�سجل �أو على �أكتاف �أ�صحاب الت�سجيل .و�إ�ضافة
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�إىل ذلك� ،سيتعني على �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أي�ضا �أن يحتفظ بفهر�س للموجودات ،بالإ�ضافة �إىل
الفهر�س العادي للمدينني ،وذلك لتي�سري �إجراء البحث بح�سب ا�سم املدين وبح�سب و�صف املوجودات كليهما.
 -80وميكن �أن يكون البديل لنظام حتويل الإ�شعارات من �سجل �إىل ال�سجل الآخر �أن ي�ؤخذ بنظام لتنفيذ
مدخل م�شرتك ل�سجل احلقوق ال�ضمانية العام ول�سجالت متخ�ص�صة متنوعة .فهذا من �ش�أنه �أن ميكّن
امل�سجلني من �إدخال الإ�شعار يف ال�سجلني معا يف �آن واحد .و�سيتطلب الأمر اتخاذ عدة خطوات ل�ضمان
كفاءة املدخل امل�شرتك وفعاليته.
� -81أوال� ،سيكون من ال�رضوري �أن يقبل ال�سجل املتخ�ص�ص ت�سجيالت احلقوق ال�ضمانية بوا�سطة
�إ�شعار ب�سيط من النوع املقبول ل�سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وثانيا� ،سيُطلب من امل�سجلني �أن يدرجوا
يف الإ�شعار ا�سم املانح (لأغرا�ض ال�سجل العام) وو�صفا حمددا للموجودات يف �شكل يكفل تي�سري �إجراء
ت�سجيل الإ�شعار يف ال�سجل املتخ�ص�ص .ويف عديد من احلاالت ،كاحلاالت التي ت�شمل �أو�صاف فئات
مما هو مطلوب يف حالة ت�سجيل الإ�شعار
من املوجودات ،يجب �أن يكون الو�صف املحدد �أكرث تف�صيال َّ
فعاال �إال �إذا كان من املمكن �أي�ضا
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وثالثا ،لن يكون املدخل امل�شرتك ّ
البحث يف ال�سجلني عن طريق طلب واحد .وهذا يعني �أن الباحث قد يرغب يف معرفة ما �إذا كانت
املوجودات املحددة ،التي �ستكون �ضمن فئة املوجودات املرهونة بحق �ضماين م�سجل يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام ،خا�ضعة �أي�ضا لت�سجيل حمدد يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وعلى الرغم من �أن الباحث قد
يعرف ا�سم املانح ،ف�إنه  -ح�سب ال�رشوط املتعلقة بفئة املوجودات (مثال� ،سفينة �أو براءة اخرتاع)  -قد
ال يعرف محُ ِّدد هوية املوجودات امل�سجلة يف ال�سجل املتخ�ص�ص .ولهذا ،تي�سريا لأداء وظيفة املدخل
امل�شرتك بكفاءة من �أجل البحث� ،سيكون من ال�رضوري االحتفاظ بفهر�سني� ،أحدهما للمانحني والآخر
للموجودات ،مع �ضمان الإحالة املرجعية بني ال�سجلني.
يتوخى �أن الدول قد ترغب يف حتديث �سجالتها املتخ�ص�صة املختلفة
 -82وعلى الرغم من �أن الدليل
َّ
(انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن ال�سجل ب�صورة عامة ،والباب �ألف 10-ب�صورة خا�صة) ،ف�إنه ال يقدم تو�صية
حمددة ب�ش�أن الطريقة التي ميكن بها للدول �أن ت�ضمن �أجنع �أ�ساليب التن�سيق فيما يت�صل بالت�سجيالت
التي تتم يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ويف �أي �سجل متخ�ص�ص معني للموجودات املنقولة.

(د)  الت�أ�شري على �شهادة امللكية
 -83على الرغم من � ّأن لدى معظم الدول نظما لت�سجيل ملكية املركبات الآلية ومثيالتها من املوجودات
ونقل ملكيتها ،ف�إن نظم الت�سجيل هذه ال تعامل عادة باعتبارها تثبت �صحة امللكية لأغرا�ض املعامالت
التجارية .بل � ّإن الغر�ض منها يف املقام الأول غر�ض تنظيمي يتمثل يف متكني ال�سلطات من اقتفاء �أثر
امللكية يف حالة وقوع حادث �أو �إخالل باملعايري اجلنائية �أو معايري ال�سالمة ،ومتكني ال�سلطات من توزيع
امل�س�ؤوليات وااللتزامات املتعلقة بالت�أمني الإلزامي .ونظرا لأن نظم الت�سجيل هذه ال ت�صلح ك�آلية لتحقيق
نفاذ حقوق املالك جتاه الأطراف الثالثة ،فهي غري متاحة لكي يبحث فيها اجلمهور.
 -84وهذه النظم اخلا�صة بت�سجيل املركبات عادة تز ّود املالك ب�شهادة ت�سجيل .ويقت�ضي بيع املركبة
دائما تخلي املالك عن ال�شهادة القدمية لل�سلطة التنظيمية املخت�صة والتي �ست�صدر �شهادة جديدة با�سم
املالك اجلديد .ويف بع�ض الدول ،ت�ستخدم �شهادة ت�سجيل امللكية ك�أ�سا�س لإ�شهار احلقوق ال�ضمانية يف
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املوجودات املبينة يف �شهادة الت�سجيل .ويف هذه الدول ،يعترب الت�أ�شري باحلق ال�ضماين على وجه ال�شهادة
كافيا لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين املبينّ جتاه الأطراف الثالثة.
 -85ويف الدول التي يوجد فيها بالفعل هذا النوع من نظم الت�أ�شري على ال�شهادات وثبت فيما يبدو جدواه
يف املمار�سة العملية ،قد ال يكون ثمة �سبب يذكر لإلغائه عند �إقامة نظام ع�رصي للحقوق ال�ضمانية .ومع
ذلك� ،سيكون من ال�رضوري معاجلة العالقة املتبادلة بني النظام القائم و�سائر طرائق حتقيق النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة ،امل�سموح با�ستخدامها يف النظام اجلديد .وعادة ما يكون الت�أ�شري على �شهادة امللكية
طريقة كافية لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف موجودات ملمو�سة خا�ضعة لهذا
النظام .وميثل الت�سجيل يف ال�سجل احلقوق ال�ضمانية العام وحيازة الدائن طريقتني �أخريني .ولكن لو
ا�ستخدم �أي من هاتني الطريقتني ف�إن مرتبة احلق ال�ضماين الذي تت�صالن به تكون عادة �أدنى من حيث
م�شرت �أو دائن م�ضمون مناف�س اعتمد على نظام الت�أ�شري على ال�شهادة.
الأولوية من مرتبة حقوق �أي
ٍ
 -86ونظرا �إىل �أن نظم الت�أ�شري على ال�شهادات هذه تعالج جمموعة حمدودة جدا من املوجودات ،وهي
مفهومة جيدا يف الدول التي اعتمدتها ،ف�إن �إن�شاء حق ذي �أولوية عليا لأولئك الذين ي�ستخدمون نظام
ت�أ�شري على ال�شهادات ال ينتق�ص بقدر يُعتد به من فعالية �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وعلى غرار
النهج املتخذ �إزاء الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص حلقوق امللكية ،يُق�صد لهذا النهج �أن يحمي موثوقية
نظام �شهادات امللكية و�سالمته مع زيادة املرونة والفعالية يف النظام العام للمعامالت امل�ضمونة .ولهذه
الأ�سباب ،يو�صي الدليل ب�إمكانية جعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبجرد الت�أ�شري على
�شهادة امللكية ،وب�إنزال مرتبة �أولوية احلق ال�ضماين امل�سجل يف ال�سجل العام فقط و�إخ�ضاعها لأولوية
حقوق املطالب املناف�س الذي قام بت�أ�شري حقوقه على �شهادة امللكية (انظر التو�صيات  38و 77و.)78

 -6نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة
 -87يجوز بيع املوجودات املرهونة و�إعادة بيعها خالل الفرتة التي يظل فيها االلتزام امل�ضمون غري
م�سدد ،ولكن دون تق�صري يف �سداده .و�سواء كان البيع م�أذونا به (كما يف حالة املخزون عموما) �أو غري
م�أذون به (كما يف حالة املعدات عادة) من جانب الدائن امل�ضمون يف االتفاق ال�ضماين �أو يف اتفاق �آخر،
ف�إن بيع املوجودات املرهونة �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى ي�سفر عادة عن عائدات يف �شكل نقود �أو
�صكوك قابلة للتداول �أو م�ستحقات �أو موجودات �أخرى ح�صل عليها كمقابل� ،أو خليط من جميع هذه
الأ�شكال .ويف بع�ض الدول ،ين�ش�أ احلق ال�ضماين تلقائيا يف �أي عائدات (مبا يف ذلك عائدات العائدات)
م�ستمدة من املوجودات املرهونة الأ�صلية مبجرد ن�شوء هذه العائدات �رشيطة �أن تظل قابلة للتحديد.
وكما يناق�ش يف الف�صل الثاين (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  ،)85-72ف�إن
هذا هو النهج املو�صى به يف الدليل �إزاء العائدات (انظر التو�صية  .)19ولكن لي�ست هذه هي امل�س�ألة
الوحيدة التي حتتاج �إىل معاجلة .فمن ال�رضوري �أي�ضا البت فيما �إذا كان ينبغي للدائن امل�ضمون �أن
ي�سجل �أو يتخذ �أي خطوة �أخرى جلعل احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
ِّ
 -88ورغم �أن الإ�شعارات امل�سجلة يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية تكون منظّ مة ومفهر�سة ،عادة بح�سب
يت�ضمن الإ�شعار امل�سجل كذلك و�صفا للموجودات
ا�سم املانح �أو �أي �إثبات �آخر لهويته ،فال ب ّد من �أن
ّ
املرهونة (انظر التو�صيتني  57و .)63وبالتايل ،من ال�رضوري �أن تمُ ّيز �أوال احلالة التي ُجعل فيها احلق
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ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار ي�شمل املوجودات
امل�سجل.
الآجلة ،ويف حالة العائدات من النوع املندرج �ضمن و�صف تلك املوجودات املبينّ يف الإ�شعار
ّ
امل�سجل ي�صف املوجودات املرهونة ب�أنها "ك ّل املوجودات امللمو�سة
وعلى �سبيل املثال� ،إذا كان الإ�شعار
ّ
جرارة زراعية ثم ا�ستخدم العائدات ل�رشاء �آلة حلب ،ف�إن الو�صف الوارد يف
احلالية والآجلة" وباع املانح ّ
امل�سجل ي�شمل �آلة احللب �ضمن املوجودات املرهونة الأ�صلية يف �شكل موجودات ملمو�سة �آجلة.
الإ�شعار
ّ
ومبا � ّأن الت�سجيل رمبا يكون قد �سبق احتياز املانح حقوقه يف املوجودات املو�صوفة يف الإ�شعار امل�سجل،
يكون الت�سجيل الأ�صلي كافياً لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين الذي ين�ش�أ الحقا يف �آلة احللب جتاه الأطراف
الثالثة عندما يحتاز املانح حقوقا يف تلك الآلة .وبالتايل ف�إن الدول التي تن�ص قوانينها على حق تلقائي
يف العائدات تن�ص قوانينها �أي�ضا على نفاذ هذا احلق تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة يف هذه احلاالت.
وهذه هي النتيجة املو�صى بها يف الدليل (انظر التو�صية .)39
 -89وتن�ش�أ م�سائل �أ�صعب عندما يُجعل احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه
الأطراف الثالثة� ،إما بت�سجيل �إ�شعار ال ي�شري الو�صف فيه �إىل املوجودات العينية املتلقاة على �شكل
عائدات �أو بطريقة تكون غري كافية لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،إذا كانت العائدات موجودات
مرهونة �أ�صلية .وين�ش�أ الو�ضع الأول ،با�ستخدام احلالة الأوىل املذكورة �أعاله مثاالً� ،إذا و�صف الإ�شعار
امل�سجل املوجودات املرهونة الأ�صلية ب�أنها "ك ّل املعدات الزراعية احلالية والآجلة" .ولن يكون هذا
ّ
الو�صف �شامال لآلة احللب� .أما يف احلالة الثانية ،ف�إذا كانت املوجودات املرهونة �أ�صال متثل حقا يف
تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ُجعِ ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�سيطرة ،و�سحب املانح
�أمواال دون �إذن من �أجل �رشاء �آلة حلب ،ف�إن طريقة حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،امل�ستخدمة من
�أجل املوجودات املرهونة الأ�صلية ،لن تكون كافية من �أجل العائدات.
 -90وتثري هذه الأمثلة اعتبارات متناف�سة على �صعيد ال�سيا�سة العامة .ف�إعطاء احلق ال�ضماين
يف العائدات قوة نفاذ تلقائية جتاه الأطراف الثالثة ينال من ال�سيا�سة التي ترتكز عليها �رشوط
تنبه �إىل احتمال وجود حق �ضماين يف
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،لأن الأطراف الثالثة لن ّ
امل�سجل الذي
العائدات .فال�شاري املحتمل لآلة احللب من املانح لن يفهم بال�رضورة �أن الإ�شعار
ّ
ي�شري �إىل حق �ضماين يف املعدات الزراعية (�أي املوجودات املرهونة الأ�صلية) ي�شمل �أي�ضا �آلة
احللب باعتبارها عائدات (�أي عائدات املوجودات املرهونة الأ�صلية) .ومن ناحية �أخرىّ � ،إن
مطالبة الدائن امل�ضمون باتخاذ خطوات فورية جلعل احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه
الأطراف الثالثة قد يفر�ض عبئا �صعبا متعلقا بالر�صد ،وي�شكّل خطرا بخ�صو�ص الأولوية.
وكثريا ما تت�أتى نتيجة تعامل املانح بدون �إذن باملوجودات املرهونة الأ�صلية .ويف هذه احلاالت،
عادة لن يدرك الدائن امل�ضمون هذا الت�رصف غري امل�أذون به �إال بعد وقوعه بزمن طويل.
و�إذا كان هذا الت�رصف غري م�أذون به يف واقع الأمر ،كان من حق الدائن امل�ضمون عموما �أن
يالحق املوجودات املرهونة �أ�صال و�صوال �إىل املحال �إليه ولن يتكبد بالتايل �أي �رضر .ولكن قد
ال يت�سنى دائما بعد وقوع الت�رصف ا�ستبانة مكان املوجودات �أو مكان املنقول �إليه .وي�ضاف �إىل
ذلك �أن مبلغ العائدات املتقا�ضاة قد يكون يف بع�ض احلاالت �أكرب يف الواقع من قيمة املوجودات
حني ي�صبح �إنفاذ احلق ال�ضماين �رضوريا .وبالتايل ،على الرغم من �أن الدائن امل�ضمون ال ميكن
�أن يح�صل على �أكرث من الدين امل�ستحق ،ف�إنه ميكن �أن يكون م�ضمونا متاما �إذا ا�ستطاع �أن يعتمد
على قيمة العائدات ،ولكن �ضمانه يكون �أقل من الالزم �إذا اعتمد على قيمة املوجودات املرهونة
الأ�صلية.
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 -91و�سعيا �إىل حتقيق توازن معقول بني هذه ال�سيا�سات املتناف�سة ،تعمد الدول التي تن�ص قوانينها
على احلق ال�ضماين التلقائي يف العائدات القابلة للتحديد �إىل معاملة احلق ال�ضماين يف العائدات
التي ال تكون م�شمولة ب�أ�سلوب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،امل�ستخدم بالن�سبة �إىل املوجودات املرهونة
الأ�صلية باعتباره نافذا ب�شكل تلقائي جتاه الأطراف الثالثة �إما ب�صفة دائمة و�إما لفرتة م�ؤقتة فح�سب.
ويتوقف مدى هذا النفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة ومدته على طبيعة املوجودات املرهونة الأ�صلية
وطبيعة العائدات.
 -92وعموما يتمتع بالنفاذ الدائم جتاه الأطراف الثالثة احلق يف العائدات القابلة للتحديد التي تكون
يف �شكل نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف.
وي�ستند هذا النهج �إىل الفكرة القائلة ب� ّأن غياب �أي �إجراء م�ستقل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف
هذه الأنواع من العائدات ال ي�شكّل �أي خطر ذي �ش�أن يف حدوث اعتماد �ضار بالن�سبة للأطراف الثالثة.
 -93ويف حالة العائدات على �شكل النقود وال�صكوك القابلة للتداول ،ف�إن املنقول �إليهم �أو الدائنني
امل�ضمونني الالحقني الذين ي�أخذون احليازة ،ال يتكبدون �أ�رضارا نتيجة لغياب �إجراء م�ستقل للنفاذ جتاه
الأطراف الثالثة لأنهم ي�أخذون هذه الأنواع من املوجودات عادة خال�صة من �أي حق �ضماين على �أي
حال .ومن تنقل �إليه �أموال من ح�ساب م�رصيف ي�أخذ الأموال عموما خال�صة من �أي حق �ضماين .وبالتايل
ال ي�ؤدي غياب الإ�شهار �إىل االنتقا�ص من حقوقه� .أما املحال �إليهم (مبا يف ذلك الدائنون امل�ضمونون)
حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،فيُفرت�ض � ّأن املطالبني املناف�سني يعلمون �أن �أولويتهم
معر�ضة للتدين (�أو حتى �أنهم معر�ضون لفقدان احلق ال�ضماين يف حالة �سحب نقود من احل�ساب يف
ّ
ظروف جتعل حتديدها �أمرا مل يعد ممكنا) ،ما مل يحموا �أنف�سهم بفر�ض ال�سيطرة على احل�ساب امل�رصيف.
ويوفّر الدليل تو�صيات ب�ش�أن الآثار املتعلقة بالأولوية املرتتبة على هذه املبادئ يف الف�صل اخلام�س (انظر
الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،الفقرات  164-154والتو�صيات .)106-101
 -94ونظرا لهذه االعتبارات ،ف�إن الدول التي تعرتف قوانينها باحلق ال�ضماين التلقائي يف العائدات،
تقوم عادة ب�إتاحة النفاذ الدائم جتاه الأطراف الثالثة يف العائدات يف �شكل نقود وم�ستحقات و�صكوك
قابلة للتداول وحقوق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،رشيطة �أن يكون احلق ال�ضماين يف
املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه الأطراف الثالثة عندما تن�ش�أ العائدات .وهذه هي �أي�ضا النتيجة
املو�صى بها يف الدليل (انظر التو�صية .)39
 -95وت�رسي جمموعة خمتلفة من ال�سيا�سات على العائدات التي ت�أخذ �شكل �أنواع �أخرى من املوجودات.
ورجوعاً �إىل املثالني ال�سابقني ،فلنفرت�ض �أن احلق ال�ضماين الأويل ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة عن
طريق ت�سجيل �إ�شعار ي�صف املوجودات املرهونة ب�أنها "ك ّل املعدات الزراعية احلالية والآجلة" ثم ن ّفذ
املانح فيما بعد مبادلة ح�صل بها على �آلة حلب مقابل جرارة .وبدالً من ذلك ،لنفرت�ض �أن املوجودات
املرهونة الأ�صلية هي عبارة عن حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة عن طريق ال�سيطرة و�سحب املانح ماالً بدون �إذن ل�رشاء �آلة حلب ،وقد يكون من الوارد �أن
املعامالت التي �أ�سفرت عن العائدات قد متت بدون �إذن ودون �أن يعلم الدائن امل�ضمون بذلك الت�رصف
ب�رسعة .ولكن ،خالفا لأنواع املوجودات املطروحة يف الفقرة ال�سابقة ،ف�إن الأطراف الثالثة ميكن �أن
ت�ضار ب�سهولة �إذا كان هناك اعرتاف ب�أن نفاذ احلق ال�ضماين املن�ش�أ تلقائيا يف �آلة احللب هو نفاذ دائم
جتاه الأطراف الثالثة .و�سين�ش�أ و�ضع من هذا القبيل لأنه بدون احلماية ال�رصيحة �ست�أخذ الأطراف
الثالثة �آلة احللب اخلا�ضعة لذلك احلق ال�ضماين ،حتى ولو �أن الطريقة امل�ستخدمة للنفاذ جتاه الأطراف
الثالثة يف املوجودات املرهونة الأ�صلية لن تنبهها للحق ال�ضماين املن�ش�أ تلقائيا يف �آلة احللب كعائدات.
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 -96ومنعا للنيل بال مربر من حقوق الأطراف الثالثة ،ف�إن معظم الدول التي تعرتف باحلق ال�ضماين
التلقائي يف العائدات من النوع املذكور يف الفقرة ال�سابقة حتد من مدة نفاذه التلقائي جتاه الأطراف
الثالثة وجتعله �ساريا لفرتة وجيزة بعد ن�شوء العائدات .ولكي يحقق الدائن امل�ضمون النفاذ الدائم جتاه
ي�سجل �إ�شعارا �أو يتخذ خطوات �إيجابية �أخرى جلعل حقه ال�ضماين يف
الأطراف الثالثة ،يجب عليه �أن ِّ
العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل انق�ضاء تلك الفرتة امل�ؤقتة ،التي تبقى عادة ق�صرية ن�سبيا
ولكن يجب يف الوقت نف�سه �أ ّال تكون من الق�رص بحيث حترم �أي دائن م�ضمون على درجة معقولة من
احلكمة من فر�صة اتخاذ اخلطوات الالزمة للحفاظ على نفاذ حقه ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
(احلل الو�سط الذي يعترب مقبوال عادة هو مدة ترتاوح بني  20و 30يوما) .ويعتمد الدليل منطق حتديد
فرتة ق�صرية للنفاذ التلقائي امل�ؤقت جتاه الأطراف الثالثة يف العائدات ،يجب يف غ�ضونها على الدائن
امل�ضمون �أن يتخذ �إجراءات �إيجابية لتحقيق نفاذ حقه ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة،
�إذا كانت تلك العائدات من نوع خمتلف عن املوجودات املرهونة الأ�صلية ولي�ست �أمواال �أو م�ستحقات
�أو �صكوكا قابلة للتداول �أو حقوقا يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف (انظر التو�صية .)40

 -7نفاذ احلق ال�ضماين يف امللحقات جتاه الأطراف الثالثة
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -97يجوز �أن تكون املوجودات املرهونة بحق �ضماين ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ملحقة �أ�صال
مبوجودات منقولة �أخرى �أو مبمتلكات غري منقولة �أو �أن ت�صبح ملحقة بها فيما بعد .وعلى �سبيل
املثال ،ميكن �إحلاق حمرك خا�ضع �أ�صال حلق �ضماين مبركبة� ،أو ميكن ملرجل تدفئة خا�ضع �أ�صال حلق
�ضماين �أن يُلحق فيما بعد مببنى .وي�ؤدي الإحلاق يف عديد من الدول �إىل و�ضع نهاية للحق ال�ضماين
تلقائيا مبجرد �أن ت�صبح املوجودات املرهونة ملحقة مبوجودات �أخرى منقولة �أو مبمتلكات غري منقولة.
وي�ستند هذا النهج �إىل �شواغل تتعلق بال�سيا�سة العامة فيما يت�صل بحماية مركز امل�شرتين وغريهم من
الأطراف الثالثة ممن يكت�سبون فيما بعد حقوقا يف املوجودات التي �أحلقت بها املوجودات املرهونة .و�إذا
�أ�صبحت املوجودات املرهونة الأ�صلية ملحقة مبمتلكات غري منقولة �ستن�ش�أ �شواغل �إ�ضافية فيما يتعلق
بال�سيا�سة العامة ،لأن ف�صل املوجودات امللحقة فيما بعد يف �سياق �إنفاذ احلق ال�ضماين قد ي�ؤدي �إىل
تكبُد املمتلكات غري املنقولة �أ�رضارا فادحة.
� -98أما الدول التي اعتمدت نظام �سجل �شامل للموجودات املنقولة ،فت�سمح عادة با�ستمرار احلق
ال�ضماين يف املوجودات امللحقة مبوجودات �أخرى ،وذلك بني الطرفني على الأقل .ولكن ملعاجلة حقوق
الدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة ،تو ّفر هذه النظم �أي�ضا جمموعة كاملة من قواعد النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة وقواعد الأولوية .وهذا هو النهج العام الذي يو�صي به الدليل .وهكذا ،ي�ؤكد الف�صل
الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين �أنه يجوز �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون
ملحقة �آنذاك �أو التي تُلحق فيما بعد (انظر التو�صية  .)21ويتناول هذا الف�صل م�س�ألة النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة ،بينما يعالج الف�صل اخلام�س م�س�ألة الأولوية� .أما ال�شاغل الإ�ضايف املتعلق بال�سيا�سة
تكبد املمتلكات غري املنقولة �أ�رضارا فادحة يف حالة ف�صل املوجودات
العامة ،الذي ين�ش�أ من احتمال ُّ
امللحقة فيما بعد ،فيُعالج كم�س�ألة متعلقة ب�إنفاذ احلق ال�ضماين (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق
ال�ضماين ،الفقرات .)89-85
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(ب)  امللحقات باملوجودات املنقولة
 -99يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة� ،إما قبل �أن ت�صبح ملحقة �أو بعد ذلك (انظر
التو�صية  .)21و�سواء �أن�شئ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة قبل �أن ت�صبح املوجودات ملحقة �أو
بعد ذلك ،تنطبق ال�رشوط العامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .ففي كلتا احلالتني ،ال تُعامل
امللحقات معاملة خا�صة.
 -100وانطباق هذا املبد�أ على احلقوق ال�ضمانية املن�ش�أة بعد �أن ت�صبح املوجودات املرهونة ملحقات
يعني �أنه �إذا ُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل قبل الإحلاق ،ظ ّل نافذا
بعد الإحلاق دومنا حاجة �إىل �أي خطوات �أخرى (انظر التو�صية  .)41وذلك لأنه ،خالفا للحالة التي
املتميزة بعد �إحلاقها
حت ّل فيها العائدات حم ّل املوجودات املرهونة الأ�صلية ،حتتفظ امللحقات بهويتها
ّ
مبوجودات �أخرى .وكثريا ما ينطوي هذا على خطر حدوث التبا�س �إىل حد ما .وبالتايل ،فمن املعقول
افرتا�ض �أن الطرف الثالث الذي يبحث يف ال�سجل عن احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات التي �أُحلق بها
امللحق (�سيارة مثال)� ،سيدرك � ّأن الإ�شعار امل�سجل الذي ي�صف امللحق (�إطارات ال�سيارات مثال) قد ي�شري
�إىل �إطارات مركّبة على ال�سيارة التي يهتم بها هذا الطرف الثالث.
 -101ومن الناحية النظرية ،يظل احلق ال�ضماين يف ملحق نافذا �أي�ضا جتاه الأطراف الثالثة �إذا
ُجعل نافذا قبل الإحلاق بنقل احليازة (�إما �إىل الدائن امل�ضمون �أو �إىل طرف ثالث وكيل للدائن) ولي�س
بالت�سجيل يف ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية .ولكن من الناحية العملية ،يتوقف النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة عادة عند الإحلاق ،لأنه يتعينّ عادة على الدائن امل�ضمون واحلالة هذه �أن يتخلى عن احليازة
لكي يت�سنى القيام بعملية الإحلاق .وبناء على ذلك ،ت�أخذ الأطراف الثالثة التي تتعامل باملوجودات
بعد الإحلاق هذه املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين ،ما مل يحافظ الدائن امل�ضمون على و�ضعيته
بالت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل تخليه عن احليازة �أو قبل ن�شوء حقوق هذه الأطراف.
ويف املقابل ،يف احلالة غري املعتادة التي تكون فيها املوجودات املنقولة التي �أُحلق بها امللحق يف حيازة
الدائن امل�ضمون بالفعل ،كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة حمفوظا.

(ج)  امللحقات باملمتلكات غري املنقولة
� -102إذا كانت املوجودات املرهونة ملحقة مبمتلكات غري منقولة ،كانت اعتبارات ال�سيا�سة العامة �أكرث
ت�سجل عادة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة.
تعقيدا .وذلك ل ّأن �أي حقوق ترهن املمتلكات غري املنقولة َّ
وعلى �صعيد العالقة بني الطرفني ،يو�صي الدليل يف الف�صل الثاين بجواز �إن�شاء احلق ال�ضماين يف
املف�صلة يف الدليل ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو وفقا
امللحق مبمتلكات غري منقولة �إما وفقا للمبادئ
ّ
للنظام املتعلق ب�إن�شاء رهن يف املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صية  .)21ومتا�شيا مع هذه الفكرة ،ميكن
جعل احلق ال�ضماين املن�ش�أ على هذا النحو نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إما بالت�سجيل يف ال�سجل العام
للحقوق ال�ضمانية و�إما بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صية .)43
 -103ولكن االختيار فيما بني هاتني الطريقتني لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ترتتب عليه
م�سائل متعلقة بالأولوية .وحفاظا على موثوقية و�سالمة �سجل املمتلكات غري املنقولة ،تن�ص قوانني معظم
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الدول التي تعتمد نوعي ال�سجالت على �أن الدائن امل�ضمون �أو امل�شرتي ،الذي ي�سجل يف �سجل املمتلكات
غري املنقولة يتمتع بالأولوية على الدائن امل�ضمون الذي ي�سجل فقط يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام.
وبالتايل ،ف�إن الت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة �رضوري لتحقيق احلماية الق�صوى جتاه الأطراف
الثالثة .ويو�صي الدليل بهذا النهج (انظر التو�صية .)87
 -104وال ميكن اتباع هذا النهج ما مل يكن من املمكن القيام ب�سهولة وفعالية بت�سجيل احلق ال�ضماين
يف ملحق يف �سجل املمتلكات غري املنقولة .وي�شرتط العديد من النظم القائمة ل�سجالت املمتلكات
غري املنقولة تقدمي م�ستندات �ضمانية كاملة �أو تفر�ض �شكليات �أخرى لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية مثل
الإثبات ب�شهادة من كاتب العدل لت�سجيل الرهون على املمتلكات غري املنقولة .و�إذا كانت هذه هي
احلالة ،فقد تكون قوانني ت�سجيل الأرا�ضي بحاجة �إىل تنقيح للت�رصيح للدائنني امل�ضمونني بت�سجيل
�إ�شعار باحلق ال�ضماين يف امللحقات يف �سجل املمتلكات غري املنقولة عن طريق نف�س ا�ستمارة الإ�شعار
الب�سيط امل�ستخدمة يف الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،و�إال يجوز ،نظرا للتكلفة والنفقات
التي تقت�ضيها حماية مركزهم يف الأولوية بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة� ،أن يحجم الدائنون
امل�ضمونون عن االنخراط يف متويل م�ضمون ينطوي على ملحقات مبمتلكات غري منقولة.

(د)  امللحقات مبوجودات خا�ضعة لنظام ت�سجيل متخ�ص�ص �أو لنظام �شهادات امللكية
 -105يف الدول التي لديها �سجالت متخ�ص�صة حلقوق امللكية� ،أو نظم للت�أ�شري على �شهادة امللكية ،قد
ت�شمل �أنواع املوجودات اخلا�ضعة لتلك النظم موجودات عادة ما تكون هناك موجودات ملمو�سة �أخرى
ملحقة بها (مثال ،حمرك يف طائرة) .ومنطقيا ،ينبغي للنهج املتبع �إزاء احلق ال�ضماين يف املوجودات
امللمو�سة امللحقة مبمتلكات غري منقولة �أن ينطبق �أي�ضا على حالة امللحقات باملوجودات اخلا�ضعة ل�سجل
متخ�ص�ص حلقوق امللكية �أو لنظام الت�أ�شري على �شهادة امللكية .وميكن ،يف �إطار هذا النهج ،جعل احلق
ال�ضماين يف امللحقات نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إما بالت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
(�أو ب�أخذ الدائن احليازة ،و�إن كان من النادر �أن يحدث ذلك) من ناحية ،و�إما بالت�سجيل يف ال�سجل
املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري على �شهادة امللكية من ناحية �أخرى (انظر التو�صية .)42
 -106وعلى غرار حالة امللحقات مبمتلكات غري منقولة ،ال بد من الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو
الت�أ�شري على �شهادة امللكية لتحقيق احلماية الق�صوى فيما يتعلق بالأطراف الثالثة ،وذلك حلماية �سالمة
نظم الت�سجيل املتخ�ص�صة وموثوقيتها .وهذا يكفل �أن يكون للدائن امل�ضمون �أو امل�شرتي الذي يعتمد على
نظام ال�سجل املتخ�ص�ص �أولوية على الدائن امل�ضمون الذي يحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل
�إ�شعار يف ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية �أو بو�سيلة �أخرى (انظر التو�صية .)89
 -107والنهج الذي يتبعه الدليل �إزاء نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة يف امللحقات
باملوجودات امللمو�سة ،اخلا�ضعة ل�سجالت متخ�ص�صة �أو لنظم �شهادات امللكية ،مطابق لنهجه �إزاء نفاذ
احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة ،امل�أخوذة يف تلك املوجودات (انظر التو�صيات  38و 77و.)78
ولهذا ال�سبب �أي�ضا ،ف�إن املالحظات ال�سابقة ب�ش�أن حتقيق تن�سيق ناجع وفعال للت�سجيالت يف ال�سجل
العام للحقوق ال�ضمانية و�أي نظام ت�سجيل متخ�ص�ص معني �أو نظام �شهادات امللكية ،تنطبق بالقدر نف�سه
على حالة امللحقات (انظر الفقرات � 86-75أعاله).
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 -8نفاذ احلق ال�ضماين يف كتلة �أو منتج تلقائيا جتاه �أطراف ثالثة
املبينة �أعاله (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات
 -108يو�صي الدليل ،للأ�سباب ّ
 95-90و ،)102-100ب�أن ي�ستمر تلقائيا احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة تعالج �أو متزج يف وقت
الحق يف املنتج النهائي �أو كتلة الب�ضاعة املمزوجة (انظر التو�صية  .)22بيد �أن تلك التو�صية ال تتناول
م�س�ألة ما �إذا كان �سيعترب احلق ال�ضماين يف املنتج النهائي �أو يف كتلة الب�ضاعة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة .ومع افرتا�ض �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات املك ِّونة ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل
عملية املعاجلة �أو املزج ،تكون امل�س�ألة املتعلقة بال�سيا�سة العامة هي ما �إذا كان ينبغي �أن يعامل احلق
ال�ضماين الذي ي�ستمر يف املنتج �أو الكتلة باعتباره نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة.
 -109ويف احلالة الأكرث �شيوعا ،يُجعل احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (هذه الطريقة هي بالفعل الوحيدة املتاحة
عمليا للحقوق ال�ضمانية يف املخزون الذي يكون يف �شكل مواد خام ،حيث يجب �أن يحتفظ املانح بحيازة
تقرر ما �إذا كان هذا الت�سجيل
املخزون ال�ستخدامه يف �أعماله التجارية) .وبالتايل ،يتعني على الدول �أن ّ
الأويل كافيا لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف املنتج �أو الكتلة التي �أ�سفرت عنها
عملية معاجلة املوجودات املرهونة الأ�صلية �أو مزجها.
 -110ومثلما ذُكر �آنفاً ،ففي حني �أن الإ�شعارات امل�سجلة يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية تنظَّ م بح�سب
امل�سجل و�صفا للموجودات املرهونة (انظر التو�صيتني  57و.)63
هوية املانح ،فيجب �أن ي�شمل الإ�شعار
َّ
الت�رصف يف موجودات مرهونة ،يجب التمييز على �أ�سا�س
ومثل حالة احلقوق ال�ضمانية يف عائدات
ّ
النطاق الذي تو�صف به املوجودات املرهونة الأ�صلية يف الإ�شعار امل�سجل.
امل�سجل املوجودات املرهونة ب�أ�سلوب ي�شمل
 -111فلننظر �أوال �إىل الو�ضع الذي ي�صف فيه الإ�شعار
َّ
م�سجل املوجودات املرهونة ب�أنها "كل القمح احلايل
ما ينجم من منتج �أو كتلة .فمثال ،قد ي�صف �إ�شعار
َّ
والآجل من فئة �أو نوعية معينة" ،ثم يمُ زج قمح املانح فيما بعد بقمح من نف�س الفئة والنوعية .وباملثل،
يحول فيما بعد �إىل �ألواح رقائقية بينما ي�صف الإ�شعار امل�سجل املوجودات
قد ي�ؤخذ حق �ضماين يف راتنج َّ
املرهونة ب�أنها "كل املواد اخلام واملنتجات التامة ال�صنع احلالية والآجلة" .ويف كلتا احلالتني ،ين ِّبه و�صف
املوجودات املرهونة الطرف الثالث املتق�صي على نحو منا�سب �إىل احتمال وجود حق �ضماين يف الكتلة
املمزوجة �أو يف املنتج امل�ص َّنع .فال ميكن �أن يكون هناك اعرتا�ض يتعلق بال�سيا�سة العامة على معاملة
الت�سجيل الأ�صلي بو�صفه كافيا لتمديد نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف املنتج �أو الكتلة
الالحقني .ولهذا ال�سبب تتخذ معظم الدول التي اعتمدت نظاماً ع�رصياً للحقوق ال�ضمانية موقفا م�ؤداه
�أنه عندما يُجعل حق �ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة تكفي ملنح النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
ملنتج �أو كتلة ناجمني عن املوجودات املرهونة الأ�صلية ،ف�إن احلق ال�ضماين يف املنتج �أو الكتلة يكون نافذا
تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية .)44
امل�سجل املوجودات
 -112وتن�ش�أ �شواغل �أكرث �صعوبة فيما يتعلق بال�سيا�سة العامة عندما ي�صف الإ�شعار
َّ
�سجل الدائن امل�ضمون
املرهونة بعبارات ال ت�شمل الكتلة املمزوجة وال املنتج التام ال�صنع .فمثال ،رمبا َّ
�إ�شعارا ي�صف املوجودات املرهونة ب�أنها قمح ذو فئة �أو نوعية معينة ،ثم ميزج ذلك القمح ،ب�صورة يتعذّ ر
معها ا�سرتداده ،بكمية تفوق كميته بكثري من قمح ذي فئة �أو نوعية خمتلفتني .وقد ال ي�ستطيع طرف ثالث
خالل بحثه يف ال�سجل �أن يتبينّ �أن قمحا من فئة �أو نوعية ما ممزوج بقمح من فئة �أو نوعية �أخرى ي�شمل
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�سجل الدائن امل�ضمون �إ�شعارا ي�صف
املوجودات املرهونة الأ�صلية .وين�ش�أ و�ضع �أكرث تع ُّقدا من ذلك �إذا َّ
حول الراتنج فيما بعد �إىل �ألواح رقائقية .ويف هذه احلالة قد ال
املوجودات املرهونة ب�أنها "راتنج" ثم يُ ّ
يفهم طرف ثالث يبحث يف ال�سجل للوقوف على ما �إذا كان هناك �أي حق �ضماين يف الألواح الرقائقية
اململوكة للمانح �أن الإ�شعار الذي ي�شري �إىل حق �ضماين يف الراتنج ميتد لي�شمل �أي�ضا الألواح الرقائقية
امل�صنوعة من الراتنج.
 -113وهذا الو�ضع الثاين ،ب�صورة خا�صة ،يثري اعتبارات متنازعة فيما يتعلق بال�سيا�سية العامة .فقد
يُ�ضعف منح احلق ال�ضماين يف الألواح الرقائقية النفاذ تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة ال�سيا�سة العامة
ينبه بال�رضورة
التي تقوم عليها مقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،حيث �إن الإ�شعار
َّ
امل�سجل ال ّ
الأطراف الثالثة التي تبحث يف ال�سجل �إىل وجود احلق ال�ضماين .ولكن قد ت�ؤدي مطالبة الدائن
امل�سجل �إىل �إحجامه عن التمويل
امل�ضمون ب�أن يدرج �أي�ضا و�صفا للمنتج �أو الكتلة الناجتة يف �إ�شعاره
َّ
ب�ضمان املواد اخلام اململوكة للمانح� ،أو قد ي�ؤدي �إىل ت�سجيل �إ�شعارات ترد فيها �أو�صاف مفرطة التعميم
(كما يف املثال �أعاله ،حيث ي�شري الإ�شعار �إىل "مواد خام" رغم �أن احلق ال�ضماين يقت�رص على الراتنج)،
مبا يُخل ب�إمكانية ح�صول املانح على ائتمان م�ضمون من م�صادر �أخرى.
 -114وت�سلك الدول نهوجا خمتلفة �إزاء �إيجاد حل لتلك ال�سيا�سات العامة املتعار�ضة .ففي بع�ض الدول
يعامل احلق ال�ضماين على �أنه نافذ تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة دون حاجة �إىل �أي �إجراء �آخر .وي�ستند
هذا النهج �إىل نظرية �أن خطر االعتماد ال�ضار من جانب الأطراف الثالثة �ضئيل من الناحية العملية.
و�سيكون الدائنون امل�ضمونون الالحقون مطلعني مبا فيه الكفاية ب�ش�أن عمليات الت�صنيع التي يقوم بها
امل�سجل ،الذي ي�شري �إىل حق �ضماين ي�صف عنا�رص املوجودات فح�سب،
املانح كي يفهموا �أن الإ�شعار
َّ
ي�شمل �أي�ضا �أي منتج تام ال�صنع نتج من معاجلة تلك املوجودات .و�سيُحظى امل�شرتون الالحقون باحلماية
عموما حيث �إن املنتج التام ال�صنع �أو الكتلة املمزوجة ي�شكّالن عادة خمزونا يباع يف �سياق عمل املانح
يح�صل امل�شرتي يف �سياق العمل املعتاد على ما ي�شرتيه خال�صا من �أي حق �ضماين
املعتاد ،وعلى كل حال
ُ
على �أي حال.
 -115ويف دول �أخرى ،يعامل احلق ال�ضماين على �أنه ال يُع ُّد نافذا تلقائيا �إال جتاه الدائنني امل�ضمونني
الآخرين .و�إذا كانت املناف�سة مع �شخ�ص لي�س دائنا م�ضمونا �آخر (كم�شرت يف غري �سياق العمل املعتاد �أو
ي�سجل �إ�شعار ي�صف املوجودات
دائن بحكم الق�ضاء �أو ممثل �إع�سار) ال يكون احلق ال�ضماين نافذا ما مل َّ
املرهونة بعبارات ت�شمل املنتج �أو كتلة الب�ضاعة قبل ن�شوء تلك احلقوق الأخرى .وي�ستند هذا النهج �إىل
املرجح �أن تُ�ضلّل الفئات الأخرى املناف�سة يف
نظرية مفادها �أنه ،خالفا لدائني املانح امل�ضمونني ،فمن
َّ
م�سجل وي�شري �إىل املواد اخلام وال ي�شري �إىل املنتج التام ال�صنع الذي
املطالبة ،بالو�صف الوارد يف �إ�شعار
ّ
تُدمج فيه.
 -116ويو�صي الدليل ب�أول النهجني اللذين و�صفا ب�إيجاز �أعاله� .أي �أن الدليل يو�صي ب�أنه� ،إذا كان احلق
ال�ضماين يف املوجودات املك ِّونة نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان احلق ال�ضماين يف املنتج امل�صنوع منه
نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة ،دون حاجة �إىل �أن يتخذ الدائن امل�ضمون �أي خطوة �أخرى (انظر
التو�صية  .)44وي�ستند هذا االختيار �إىل اعتبارين اثنني� .أوال ،عمليا �سوف يباع خمزون املانح من منتج
تام ال�صنع �أو كتلة ب�ضاعة ممزوجة �إىل م�شرت يف �سياق العمل املعتاد ،و�سي�أخذ امل�شرتي هذا املخزون على
�أي حال (انظر التو�صية  .)79وثانيا ،ال يلج�أ الدائنون غري امل�ضمونني عموما �إىل خمزون املانح لغر�ض

 132

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

املرجح �أن يكون املانح يف و�ضع ي�سمح لـه ب�سداد
ا�ستيفاء الأحكام ال�صادرة ل�صاحلهم ،حيث �إنه من
َّ
مطالباتهم �إذا ا�ستطاع �أن يوا�صل بيع خمزونه يف �سياق العمل املعتاد.

 -9ا�ستمرار نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
بعد تغيرّ مكان املوجودات �أو مكان املانح
� -117إن �إمكانية تغيرُّ املكان �شيء مالزم لطبيعة املوجودات املنقولة .فالأ�شخا�ص ومن�ش�آتهم يف حالة
حركة �أي�ضا ،وتغيرُّ املكان �أمر وارد كذلك .فكما يُ�رشح يف الف�صل العا�رش ب�ش�أن تنازع القوانني (انظر
الفقرات  ،)78-73يحدد القانون الواجب التطبيق على نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة
بح�سب املكان احلايل �إما للموجودات املرهونة و�إما للمانح ،وفقا لطبيعة املوجودات املرهونة (انظر
التو�صيات  203و 208و 219و .)220وي�ستند ا�ستخدام املكان احلايل (خالفا للمكان يف وقت �إن�شاء
احلق ال�ضماين) �إىل نظرية مفادها �أنه ال ميكن �أن يُتوقع من الأطراف الثالثة التي تتعامل يف املوجودات
املرهونة� ،أو من املانح ،التق�صي يف املا�ضي ملعرفة ما �إذا كان مكان املوجودات املرهونة ال�سابق يف دولة
خمتلفة .بيد �أن هذا النهج ينطوي على خماطر حمتملة كبرية للدائنني امل�ضمونني .فينتهي النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة حاملا يتغيرّ مكان املوجودات �أو مكان املانح (ح�سب العامل ذي ال�صلة بالن�سبة �إىل القانون
املنطبق) ،ما مل يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون املكان اجلديد .ويف
حني �أن الدائن امل�ضمون ي�ستطيع �أن يحمي نف�سه �إذا كان لديه علم م�سبق بتغيرُّ املكان ،فلي�ست هذه هي
احلال يف الأو�ضاع العادية.
 -118و�سعيا �إىل حتقيق توازن بني حقوق الدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة يف هذا الو�ضع ،توفّر
بع�ض الدول فرتة للنفاذ التلقائي امل�ؤقت جتاه الأطراف الثالثة عقب تغيرُّ مكان املوجودات املرهونة �أو
مكان املانح ،ح�سب العامل ذي ال�صلة بالن�سبة �إىل احلق ال�ضماين املعني .ومبوجب ذلك النهج يعامل احلق
ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون املكان ال�سابق باعتباره نافذا تلقائيا جتاه
الأطراف الثالثة مبوجب قانون الدولة التي ينتقل �إليها املانح �أو املوجودات ،وذلك ملهلة زمنية ق�صرية
بعد االنتقال .و�إذا ُجعل احلق ال�ضماين نافدا جتاه الأطراف الثالثة وفقا لقانون املكان اجلديد للمانح
�أو املوجودات قبل انق�ضاء املهلة الزمنية ،ف�إنه يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة التي تكت�سب حقوقا
طبق ذلك حتى �إذا اكتُ�سبت تلك احلقوق املتعلقة بالأطراف
يف املوجودات املرهونة بعد تغيرُّ املكان ،ويُ ّ
الثالثة املناف�سة قبل جعل احلق ال�ضماين القائم �سابقا نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون املكان
اجلديد ،ولكن �رشيطة �أن يُح َّقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قبل انق�ضاء املهلة الزمنية الق�صرية .بيد �أن
بع�ض الدول حتمي فعال امل�شرتين يف هذا الو�ضع ا�ستنادا �إىل نظرية مفادها �أنهم ال يتمتعون بال�رضورة
قدرون �أنها قد تكون خا�ضعة حلق
بالفطنة �أو املوارد لتق�صي املكان ال�سابق للموجودات امل�شرتاة وال يُ ِّ
م�سجل يف دولة �أخرى .وخالفا لذلك� ،إذا مل يتحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وفقا لقانون
�ضماين
َّ
املكان اجلديد للمانح �أو املوجودات قبل انق�ضاء املهلة الزمنية املحددة ،كان احلق ال�ضماين غري نافذ
جتاه الأطراف الثالثة التي اكت�سبت حقوقا خالل فرتة ال�سماح وفيما بعد ذلك حتى الوقت الذي يُجعل
فيه احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�ساري يف املكان اجلديد.
 -119ويعتمد الدليل هذا النهج (انظر التو�صية  ،)45وفقا للنظرية القائلة �إنه يوفر توازنا معقوال
بني مراعاة حقوق الدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة التي تتعامل مع املوجودات �أو املانح عقب تغيرُّ
املكان .فمن ناحية ،يُعطى الدائن امل�ضمون فرتة معقولة من الزمن التخاذ الإجراءات الالزمة حلماية
حقوقه .ومن ناحية �أخرى متكِّن فرتة زمنية حم ّددة الطرف الثالث الذي يكت�سب حقوقا يف املوجودات
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فعالة مثل االمتناع عن الإقرا�ض �أو عن منح ائتمان �أو
املرهونة عقب تغيرُّ املكان من اتخاذ تدابري وقائية ّ
عن ت�سوية ثمن ال�رشاء �إىل حني انق�ضاء املهلة الق�صرية للنفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة ،حيث �إن
الطرف الثالث ي�ستطيع �أن يعتمد على �أخذ تلك املوجودات خال�صة من �أي حق �ضماين �أجنبي مل يجعل
نافذا بطريقة �أخرى جتاه الأطراف الثالثة قبل انق�ضاء تلك املهلة.

 -10ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وانق�ضاء �أجله
� -120إن معظم الدول التي اعتمدت نظاما عاما لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية كو�سيلة لتحقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،مثلما ذكر من قبل ،ت�سمح �أي�ضا بو�سائل بديلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة (مثال ،حيازة الدائن �أو ال�سيطرة ،بالن�سبة حلقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،أو
متخ�ص�ص� ،أو الت�أ�شري على �شهادة امللكية) .و�أحيانا ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن يحقق
الت�سجيل يف �سجل
ِّ
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف نوع معينَّ من املوجودات املرهونة با�ستخدام �أكرث من طريقة يف الوقت
ذاته .وعالوة على ذلك ،فمن املمكن �أحيانا �أن يغيرِّ الدائن الطريقة التي يتحقق بها النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة (ك�أن يعمد الدائن امل�ضمون الذي �أخذ احليازة �إىل ت�سجيل �إ�شعار بال�ضمان يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام فيما بعد) .ومعظم الدول التي تعرتف بطرائق بديلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة ،تن�ص قوانينها على احلفاظ على ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة رغم حدوث تغيري يف
و�سيلة حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،رشيطة �أن ال يكون هناك وقت ال يكون احلق ال�ضماين نافذا
فيه جتاه الأطراف الثالثة بطريقة واحدة على الأقل.
 -121ومثلما �سبق مناق�شته ،ف�إن الأ�سا�س املنطقي من زاوية ال�سيا�سة العامة ل�رشوط حتقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة يتمثل يف متكني الدائنني امل�ضمونني املحتملني والأطراف الثالثة الأخرى من
�أن يقرروا ب�سهولة ن�سبية ما �إذا كان هناك حق �ضماين قد رهن من قبل املوجودات التي يريدون �أن
يح�صلوا على حقوق فيها .وعندما يُ�سمح بطرائق خمتلفة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،يُ�ستوفى
الأ�سا�س املنطقي املتعلق بال�سيا�سة العامة بغ�ض النظر عن الطريقة التي يختارها الدائن .وبالتايل ،طاملا
�أنه ال يكون هناك وقت ال يكون احلق ال�ضماين فيه غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة ،ينبغي �أن يكون
الدائن امل�ضمون قادرا على تغيري طريقة حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بدون انقطاع يف نفاذ حقه
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  .)46ولكن تغيري
الطريقة قد ترتتب عليه نتائج متعلقة بالأولوية .مثال� ،إذا قام الدائن �أوال بت�سجيل احلق ال�ضماين يف
�سجل �إ�شعارا به يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،ثم �أقدم
ملحق يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،ثم َّ
بعد ذلك على �إلغاء الت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،ف�إن احلق ال�ضماين �سيحتفظ بنفاذه جتاه
الأطراف الثالثة ولكنه يفقد مركز الأولوية ذي الأف�ضلية الذي يُكت�سب مع الت�سجيل يف �سجل املمتلكات
غري املنقولة .وتناق�ش هذه العواقب املتعلقة بالأولوية نتيجة لتغيري طريقة حتقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة يف الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين (انظر الفقرات .)134-132
 -122وعلى العك�س من ذلك ،ميكن �أن تكون هناك حاالت ينق�ضي فيها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
فلننظر �إىل احلالة التي مل تعد فيها �رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة م�ستوفاة مبوجب �إحدى الطرائق
ومل يحقق الدائن امل�ضمون النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى م�سموح بها قبل موعد انق�ضاء
�أجل الطريقة الأوىل .مثال ،قد ينق�ضي الت�سجيل �أو يُلغى �أو قد يتخلى الدائن امل�ضمون عن حيازة
املوجودات املرهونة �أو قد ت�صبح الظروف التي �أدت �إىل النفاذ تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة غري قائمة
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ومل يتخذ الدائن امل�ضمون خطوات لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة با�ستخدام طريقة �أخرى قبل �أن
ينق�ضي النفاذ الأ�صلي جتاه الأطراف الثالثة.
 -123وت�سلك الدول نهوجا خمتلفة �إزاء مفعول �إعادة �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد انق�ضاء
الفرتة .فرتى بع�ض الدول �أن االنق�ضاء ينهي حتما ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،و�أنه ال ميكن
لأي �إعادة �إن�شاء �أن حتدث مفعوال �إال اعتبارا من وقت �إعادة الإن�شاء .وال�سيا�سة العامة امل ّتبعة هنا هي
تفادي مطالبة الطرف الثالث مبالحقة القيد يف ال�سجل للوقوف على ما �إذا وجد حق �ضماين يف �أي وقت
م�ضى .وتن�ص قوانني دول �أخرى على فرتة �سماح يجوز �أن يعاد خاللها �إعادة �إن�شاء الت�سجيل املنق�ضي.
ويف تلك الدول� ،إذا �أعيد �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قبل انق�ضاء فرتة ال�سماح ،يعترب �أن النفاذ
ما زال م�ستمرا وتبقى الأولوية الأ�صلية للدائن امل�ضمون ،با�ستثناء ما هو جتاه مطالبني مناف�سني اكت�سبوا
حقوقا يف املوجودات املرهونة خالل الفرتة الواقعة بني االنق�ضاء و�إعادة الإن�شاء .وال�سيا�سة العامة
امل ّتبعة هنا هي ال�سماح للدائن امل�ضمون الذي رمبا ترك النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ينق�ضي من غري
يتعر�ض �أي طرف ثالث لل�رضر نتيجة لذلك .ويف دول �أخرى كذلك،
ق�صد ب�أن
ّ
ي�صحح خط�أه ،ما دام ال ّ
ت�ؤدي �إعادة �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف �أي وقت بعد االنق�ضاء �إىل احلفاظ على ا�ستمرار ذلك
النفاذ ،رهنا بحقوق املطالبني املناف�سني املتدخلني.
 -124ولدى اتخاذ قرار ب�ش�أن النهج الذي ينبغي اتباعه من بني تلك النهوج الثالثة ،يكون من املفيد
حتليل العواقب العامة التي يحتمل �أن ترتتب على عدم احلفاظ على ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة .وهناك و�ضعان يلفتان النظر ب�صورة خا�صة .الأول هو عندما يكت�سب طرف ثالث (كم�شرت �أو
ممثل �إع�سار �أو دائن بحكم الق�ضاء) حقوقا يف املوجودات املرهونة بعد انق�ضاء النفاذ وقبل �إعادة �إن�شاء
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .فحيث �إن احلق ال�ضماين مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة عندما اكت�سب
هذا الطرف الثالث حقوقه ،ف�إن امل�شرتي ي�أخذ املوجودات املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين ،يف
حني يكون ملمثل الإع�سار �أو الدائن بحكم الق�ضاء الأولوية على احلق ال�ضماين .وتُف�ضي جميع النهوج
املطروحة �أعاله �إىل هذه النتيجة.
 -125واملثال الثاين املثري لل�شواغل ين�ش�أ متى كان حلق دائن م�ضمون �أولوية على حق دائن م�ضمون
مناف�س قبل انق�ضاء النفاذ .وكقاعدة عامة ،تتوقف الأولوية بني الدائنني امل�ضمونني املتناف�سني على
الرتتيب الذي يجري به الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  .)76وبح�سب النهج
الأول� ،إذا انق�ضى النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ال تبد�أ الأولوية �إال اعتبارا من وقت �إعادة �إن�شائها.
وتنـزل مرتبة احلق ال�ضماين املنق�ضي عن مرتبة احلق ال�ضماين املناف�س الذي ُ�س ِّجل �أو ُجعِ ل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة قبل فرتة االنق�ضاء �أو خاللها .وبح�سب النهجني الثاين والثالث ،مبا �أن �إعادة �إن�شاء
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يعترب �أنه يرجع �إىل الوقت الأ�صلي للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن احلق
ال�ضماين يحتفظ بالأولوية ،اعتبارا من الوقت الأ�صلي ،على حقوق الدائنني امل�ضمونني ،ولكن (كما ذُكر
يف الفقرة ال�سابقة) لي�س على حقوق دائنني م�ضمونني جعلوا حقوقهم ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف
الثالثة �أثناء الفرتة بني االنق�ضاء و�إعادة الإن�شاء.
 -126وت�شري املناق�شة الواردة يف الفقرة ال�سابقة �إىل الت�سجيل باعتباره �أمرا منف�صال عن النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة .وال�سبب هو �أن الت�سجيل ،خالفا ل�سائر طرائق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،يجوز
�أن ي�سبق �إن�شاء احلق ال�ضماين .وحتى لو �أن �رشوط الإن�شاء يجوز �أن ال تكون م�ستوفاة بعد ،ف�إن احلق
امل�سجل يتقدم على احلقوق ال�ضمانية املناف�سة من وقت الت�سجيل ،ال من وقت الإن�شاء الالحق.
ال�ضماين
ّ
ونتيجة لذلك ،يكون احلدث املهم هو وقت ت�سجيل احلق ال�ضماين ولي�س وقت �إن�شائه.
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 -127وتوجد �أ�سباب وجيهة من حيث ال�سيا�سة العامة لتربير النهوج الثالثة جميعها .بيد �أن النهجني
الثاين والثالث ميكن �أن يُعقِّدا تقدير الأولوية �إذا كان هناك �صاحب حق �ضماين انق�ضى نفاذه جتاه
الأطراف الثالثة ،ثم ا�ستعاد �أولويته على دائن م�ضمون مناف�س قبل انق�ضاء النفاذ ب�إعادة �إن�شاء النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،ولكن دخل يف ال�صورة دائن م�ضمون مناف�س ثالث �أثناء فرتة االنق�ضاء .وهذا
ي�ؤدي �إىل احتمال ن�شوء تنازع على الأولوية .فمثال ،رغم �أن احلق ال�ضماين الذي انق�ضى نفاذه جتاه
الأطراف الثالثة يتمتع بالأولوية على احلق ال�ضماين ما قبل االنق�ضاء ،ف�إنه يخ�ضع للحق ال�ضماين
املتدخل الثالث ،الذي بدوره يتمتع بالأولوية على احلق ال�ضماين املنق�ضى نفاذه .والفرق الوحيد بني
النهجني الثاين والثالث هو �أن النهج الثاين يرمي �إىل التقليل من احتمال حدوث ذلك التع ُّقد من خالل
تقييد الفرتة املتاحة لإعادة �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وي�ضاف �إىل هذا �أن اعتماد �أي من هذين
النهجني يتطلب تنظيم بيانات ال�سجل للتمكُّن من ا�سرتجاع بيانات الت�سجيل الأ�صلي �أو الإ�شارة �إليها من
�أجل �ضمان ال�شفافية .ويو�صي الدليل بالنهج الأول لتفادي هذه التعقيدات ويف �سبيل توفري نظام وا�ضح
وفعال للت�سجيل وتقرير الأولوية .ف�إذا انق�ضى الت�سجيل �أو �إذا انق�ضى النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لأن
متطلبات �إحدى طرائق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مل تعد م�ستوفاة قبل �إحالل طريقة �أخرى حملها ،جاز
يف كلتا احلالتني جتديد الت�سجيل �أو �إعادة �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ولكنه ال ي�صبح �ساريا �إال
اعتبارا من ذلك الوقت (انظر التو�صية .)47

باء -تعليقات تخ�ص موجودات مع ّينة
 -1نفاذ احلق ال�ضماين يف حق �ضماين �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل
للتداول �أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر جتاه الأطراف الثالثة
 -128يجري �أحيانا كثرية جدا �ضمان امل�ستحقات وال�صكوك القابلة للتداول وغري ذلك من املوجودات
غري امللمو�سة ب�ضمان �شخ�صي �أو بحق �ضماين .فقد يكون لدى مانح يعمل مثال يف جمال بيع موجودات
بالدفع الآجل حق �ضماين يف املوجودات املباعة ل�ضمان التزامات امل�شرتي بال�سداد .ومتى كان املانح هو
نف�سه املقر�ض ،فقد تكون التزامات زبائنه ب�ش�أن ال�سداد م�سنودة ب�ضمان �إ�ضايف ،مثل ال�ضمان ال�شخ�صي
من طرف ثالث.
 -129واحلقوق ال�ضمانية التبعية� ،سواء كانت حقوقا �شخ�صية �أو حقوقا يف امللكية تتبع تلقائيا يف
معظم الدول االلتزام الذي ت�ضمنه� .أي �أنه �إذا قام دائن مل�ستحق �أو حائز ل�صك قابل للتداول م�سنود
بحق �ضماين �أو ب�إحالة ذلك امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �إىل طرف ثالث ،ا�ستفاد الطرف الثالث
املحال �إليه �أي�ضا من تلك احلقوق ال�ضمانية التبعية بالإ�ضافة �إىل احلق يف �سداد االلتزام الذي ت�ضمنه.
وهذه النتيجة تنبع من املبادئ العامة لقانون االلتزامات يف معظم الدول ،وهذا هو النهج املو�صى به يف
الدليل (انظر التو�صية .)25
 -130والفكرة القائلة ب�أن احلقوق ال�ضمانية التبعية وال�ضمانات ال�شخ�صية تتبع تلقائيا امل�ستحق �أو
ال�صك القابل للتداول� ،أو �أي التزام رئي�سي �آخر ،تنطبق �أي�ضا عموما على �أي حقوق �ضمانية ممنوحة
يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول .وهذا يعني �أن الدائن امل�ضمون الذي يح�صل على حق �ضماين
يف االلتزام املتعلق بال�سداد تلقائيا يكت�سب املنفعة ،جتاه املانح ،من �أي حقوق تبعية يحتازها املانح جتاه
الأطراف الثالثة حاملا ين�ش�أ احلق ال�ضماين يف االلتزام املتعلق بال�سداد .بيد �أن امل�س�ألة املطروحة هنا
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هي� ،إذا كان ينبغي لنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول� ،إذا ُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة� ،أن ميتد لي�شمل تلقائيا �أي حقوق تبعية دون �إلزام املانح �أو الدائن امل�ضمون باتخاذ �أي
�إجراء �إ�ضايف .فمعظم الدول تعتمد هذا النهج ا�ستنادا �إىل نظرية مفادها �أن الأطراف الثالثة ال تتكبد
�أ�رضارا لأنه يُفرت�ض �أنها تدرك �أن حقوق التبعية ت�شكِّل جزءا ال يتج َّز�أ من املوجودات املرهونة الرئي�سية.
وبناء على ذلك ،يو�صى بهذا النهج يف الدليل (انظر التو�صية .)48
 -131كما يعتمد حق الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حق �ضماين تبعي جتاه الأطراف الثالثة على ما �إذا كان
احلق ال�ضماين التبعي نافذا جتاه الأطراف الثالثة وي�ستطيع املانح �إنفاذه يف هذا الوقت .فمثال� ،إذا
مل يتخذ املانح اخلطوات ال�رضورية جلعل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة الذي ي�ضمن التزاما
بال�سداد نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن الدائن امل�ضمون الذي يكت�سب حقا �ضمانيا يف االلتزام لن
يح�صل بالتايل �إال على حق حمدود مناظر يف احلق ال�ضماين التبعي.

(�أ)  التعهدات امل�ستقلة
 -132توجد اعتبارات �إ�ضافية فيما يتعلَّق بال�سيا�سة العامة �إذا كان احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية الذي
ي�ضمن االلتزام الرئي�سي تعهدا م�ستقال .وت�سلك الدول نهوجا متباينة يف هذه احلالة.
 -133ويف بع�ض الدول ال ترتتب هذه احلقوق على االلتزام بال�سداد الذي ت�ضمنه �إال �إذا كانت قابلة
للنقل ونفِّذ نقلها ب�إجراء ق�ضائي منف�صل .وي�ستند هذا النهج �إىل افرتا�ض �أنه ،على الرغم من �أن
جمرد ا�ستقاللية
الأطراف تتوقع انتقال احلقوق التبعية تلقائيا مع االلتزامات التي ت�ضمنها ،ولكن ب�أن ّ
التعهد امل�ستقل يعني �أن الأطراف تتوقع عادة عك�س ذلك .ويف دول �أخرى ،فحتى ال�ضمان امل�ستقل
واحلقوق الأخرى تتبع تلقائيا االلتزام الذي ت�ضمنه دون حاجة �إىل �إجراء جديد .وي�ستند هذا النهج �إىل
افرتا�ض �أن الدائن امل�ضمون يطلب عادة من املانح �أن يحيل جميع احلقوق التي ت�ضمن م�ستحق املانح
وب�أن تب�سيط الو�صول �إىل تلك النتيجة يحد من الوقت والنفقات فيكون لـه بالتايل �أثر مفيد على توافر
االئتمان وعلى تكلفته.
 -134وي�ستند هذا النهج الثاين �أي�ضا �إىل افرتا�ض �أنه ميكن حماية حقوق الأطراف الثالثة امللتزمة
باحلقوق امل�ستقلة (كالتعهد امل�ستقل) من خالل قواعد منف�صلة .فمثال ،يف حالة احلق ال�ضماين يف
عائدات احلق يف ال�سداد مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،ميتد النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا �إىل العائدات
مبوجب التعهد امل�ستقل ولكنه ال ميتد �إىل حق ال�سحب (�أي احلق يف مطالبة امللتزم بال�سداد �أو ا�شرتاط
امللتزم مبقت�ضى
ذلك عليه)� ،إذ �إنه حق م�ستقل (التو�صية  ،25الفقرة الفرعية (ب)) .ونتيجة لذلك ،فان
ِ
تعهد م�ستقل يحظى باحلماية من �إلزامه بال�سداد لطرف ثالث (الدائن امل�ضمون) ،وبالتايل ال يوجد
�سبب لعدم مد نفاذ حقوق الدائن امل�ضمون جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا لي�شمل ما قد يطالب به من
حقوق فيما يتعلق بالتعهد امل�ستقل .ولهذه الأ�سباب ،فان هذا النهج الثاين هو النهج املو�صى به يف الدليل
(انظر التو�صية .)48

(ب)  امل�ستحقات امل�ضمونة برهن املمتلكات غري املنقولة
� -135إن احلاالت التي يُ�ضمن فيها �سداد امل�ستحق عن طريق رهن ممتلكات غري منقولة (�أي الرهن
العقاري �أو رهن مماثل �آخر ملمتلكات غري منقولة) تثري اعتبارات �إ�ضافية تتعلَّق بال�سيا�سة العامة .وكما
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�سبق نقا�شه (انظر الفقرة � 130أعاله) ،ف�إن القاعدة العامة يف معظم الدول واملو�صى بها يف الدليل هي
�أنه �إذا كان احلق ال�ضماين قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،امتد هذا النفاذ �إىل �أي حقوق تبعية
ت�ضمن �سداد االلتزام الرئي�سي دون حاجة �إىل �أي �إجراء �إ�ضايف .ولكن يف بع�ض الدول يق�ضي قانون
املمتلكات غري املنقولة ب�أن يُعطى مانح الرهن على املمتلكات غري املنقولة �إ�شعارا باحلق ال�ضماين لكي
يتمكَّن الدائن احلا�صل على �ضمان يف امل�ستحق من اال�ستفادة من هذا الرهن .ومبا �أن الدائن امل�ضمون ال
ميكن �أن ي�ستفيد من �أي حقوق �أكرب من حقوق حميل امل�ستحق ،ف�إن احلاجة �إىل هذا التقييد مو�ضع ت�سا�ؤل،
وال يو�صي الدليل به.
 -136ويف بع�ض الدول ،ال ميكن جعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف م�ستحق م�ضمون
برهن عقاري �أو رهن ممتلكات غري منقولة �إال عن طريق الت�سجيل يف �سجل الأرا�ضي .وي�ستند هذا النهج
�إىل نظرية مفادها � ّأن الأطراف الثالثة احلري�صة على اال�ستفادة من رهن ممتلكات غري منقولة تتوقع عادة
م�سجلة يف �سجل الأرا�ضي على العك�س من �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
العثور على �أي رهون مناف�سة
ّ
للممتلكات املنقولة (خا�صة لأنه لي�س من امل�ألوف ،بل ومن غري املمكن من الناحية القانونية يف العديد من
الدول� ،إحالة امل�ستحق امل�ضمون برهن ممتلكات غري منقولة مبعزل عن هذا الرهن) .بل ويف دول �أخرى،
ميكن جعل احلق ال�ضماين يف امل�ستحق نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب النظام ال�ضماين املنطبق
على املوجودات املنقولة ،ولكنه يخ�ضع حلق دائن م�ضمون م�سجل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة .ويف
حني �أن الدليل يو�صي بالتمديد التلقائي لنفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف امل�ستحق �إىل
رهن املمتلكات غري املنقولة الذي ي�ضمن ال�سداد (انظر التو�صية  ،)48ف�إنه يعرتف �أي�ضا ب�أن ال�سيا�سات
الطاغية فيما يتعلق بقانون املمتلكات غري املنقولة قد يدفع الدول �إىل اتباع هذه النهوج الأخرى.
 -137ويف بع�ض الدول ،كما ذُكر �سابقا ،ي�ستطيع الدائن امل�ضمون نقل رهن ممتلكات غري منقولة ب�شكل
منف�صل عن االلتزام الرئي�سي الذي ي�ضمنه الرهن .والدول التي ت�سمح ب�إن�شاء هذه الأنواع من الرهون
امل�ستقلة للممتلكات غري املنقولة تفعل ذلك �أ�سا�سا لتي�سري نقل مثل هذه الرهون .وكثريا ما يتم حتديد
دقيق يف قانون الدولة اخلا�ص بالأرا�ضي للممار�سات املالية املتخ�ص�صة املرتبطة بهذه الرهون امل�ستقلة.
و�أحيانا ال يكون هذا متبعا ،وت�ستمد من ممار�سات تعاقدية معرتف بها قانونيا .ويف � ٍّأي من احلالتني،
تكون اعتبارات ال�سيا�سة العامة املت�صلة ب�إمكانية �إن�شاء مثل هذا الرهن امل�ستقل ،و�آثار تلك الأدوات
املطبق يف الدولة .ولهذا ال�سبب ،يو�صي الدليل ب�أن
ال�ضمانية ،مرتبطة ب�شكل وثيق بقانون الأرا�ضي
ّ
ال يُطبق متديد النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا لكي ي�شمل احلقوق التي ت�ضمن �سداد امل�ستحق �أو
ال�صك القابل للتداول ،عندما يكون احلق املعني م ّت�صفا بكونه رهنا م�ستقال ملمتلكات غري منقولة (انظر
التو�صية .)48

 -2نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة
� -138إن الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف هي من املوجودات املتزايدة الأهمية التي ي�ستطيع املانحون
يقدموها ك�ضمان لالئتمان .واملوجودات التي يمُ نح عليها احلق ال�ضماين لي�ست يف الواقع احل�ساب
�أن ّ
امل�رصيف ذاته و�إمنا حق املانح يف ادعاء �أداء التزام امل�رصف ب�سداد قيمة الأموال املودعة يف احل�ساب
امل�رصيف للمانح (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرة .)123
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 -139وت�سلك الدول نهوجا خمتلفة �إزاء �رشوط نفاذ احلق ال�ضماين يف هذا النوع من املوجودات جتاه
الأطراف الثالثة .وتكتفي معظم الدول من بني تلك التي مل تن�شئ �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية بتطبيق
القواعد العامة لتحقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات جتاه الأطراف الثالثة .ويعني ذلك �أحيانا
مكر�س لإحالة احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات �أو لإن�شائها� ،إال �أن الأمر
ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل خا�ص ّ
يقدم الدائن امل�ضمون �إ�شعارا كتابيا باحلق ال�ضماين �إىل �صاحب احل�ساب امل�رصيف.
قد يقت�ضي �أحيانا �أن ّ
 -140وتُ�ص ِّنف بع�ض الدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية احلق يف تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�رصيف مثلما تُ�ص ِّنف �أي م�ستحق �آخر .وكما ذُكر �سابقا ،فالت�سجيل يكون عادة
الطريقة الوحيدة املتاحة عمليا لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف امل�ستحقات يف تلك الدول.
وبالتايل ،ال ميكن فيها حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف تقا�ضي الأموال املودعة يف
احل�ساب امل�رصيف للمانح �إال من خالل الت�سجيل يف ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية.
متخ�ص�صة من قواعد
 -141وقد ابتكرت دول �أخرى لديها �سجالت عامة للحقوق ال�ضمانية جمموعة
ّ
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ت�ستند �إىل ح�صول الدائن امل�ضمون على "ال�سيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف .و�إذا كان الدائن امل�ضمون هو امل�رصف الوديع تكون ال�سيطرة تلقائية
وكذلك النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وميكن لدائنني م�ضمونني �آخرين �أن يح�صلوا على ال�سيطرة بواحدة
من طريقتني� ،إحداهما �أن يحل الدائن امل�ضمون حمل املانح يف احل�ساب باعتباره عمي ً
ال لدى امل�رصف.
ولئن كانت هذه الطريقة تن�شئ املعادل الوظيفي لرهن الوفاء احليازي التقليدي ف�إنها لي�ست عملية
بالن�سبة ملانح يحتاج �إىل الو�صول دون قيود �إىل ح�ساباته يف �سياق عمله املعتاد .والبديل الآخر" ،اتفاق
ال�سيطرة" ،هو بالتايل الطريقة الأكرث ا�ستخداما يف املمار�سة العملية .وتتحقق ال�سيطرة يف هذه احلالة
من خالل اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون وامل�رصف .وكما هي احلال بالن�سبة لل�سيطرة التلقائية التي
ميكن للم�رصف الوديع ممار�ستها ،ال ي�ؤدي اتفاق ال�سيطرة �إىل جتميد الأموال ما مل ين�ص اتفاق ال�سيطرة
على ذلك .وكثريا ما ين�ص اتفاق ال�سيطرة على عدم منع املانح من الو�صول �إىل الأموال �إال �إذا حدث
تق�صري من املانح جتاه الدائن امل�ضمون وكان الدائن امل�ضمون قد �أ�صدر تعليماته �إىل امل�رصف الوديع مبنع
ذلك الو�صول .بيد �أنه ميكن حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بال�سيطرة يف هذه احلالة حتى عندما
يظل املانح متمتعاً بحرية ال�سحب من احل�ساب �إىل �أن يُخطر الدائن امل�ضمون امل�رصف بخالف ذلك.
 -142ومبوجب كال النهجني العامني (الت�سجيل �أو ال�سيطرة) املعتمدين يف الدول التي لديها �سجالت
عامة للحقوق ال�ضمانية ،ي�أخذ من حتال �إليه �أموال من ح�ساب م�رصيف مبوجب �إحالة يجريها املانح يف
�سياق العمل املعتاد الأموال خال�صة من احلق ال�ضماين .ولكن ،بخالف ذلك ،ترتتب على هذين النهجني
عواقب خمتلفة للغاية بالن�سبة للأولوية .ففي النهج الأول تتوقف الأولوية عموما على الرتتيب الذي
ُ�س ِّجلت به احلقوق ال�ضمانية .وحيثما يكون امل�رصف الوديع دائنا م�ضمونا �أي�ضا ،ف�إنه ال يتمتع ب�أي و�ضع
ذي �أولوية كدائن م�ضمون (رغم �أنه يتمتع عادة بحق مبوجب قوانني �أخرى ب�أن يجري مقا�صة بني �أي
مطالبات تكون لديه حيال املانح مبقت�ضى طلب �سداد من دائن م�ضمون �صاحب �أ�سبقية ،ويعني ذلك
عادة �أن لـه �أولوية بحكم الواقع)� .أما يف النهج الثاين ،فيكون للم�رصف ذي ال�سيطرة التلقائية �أولوية
على الدائنني امل�ضمونني الآخرين ،با�ستثناء الدائن امل�ضمون الذي يحقق ال�سيطرة بحلوله حمل املانح يف
احل�ساب كعميل لدى امل�رصف.
 -143ويتميز النهج الأول بالو�ضوح والب�ساطة ،بينما يتطلب النهج الثاين تطوير جمموعة مع َّقدة ن�سبيا
من القواعد املتخ�ص�صة للإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة وتقرير الأولوية .ويكفل النهج الأول
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ال�شفافية بوا�سطة الت�سجيل العلني يف حني �أن امل�رصف الوديع ،يف النهج الثاين ،لي�س ملزما بالإف�شاء عما
�إذا كان قد اكت�سب حقا �ضمانيا ل�صاحله �أو دخل يف اتفاق لل�سيطرة مع دائن م�ضمون �آخر .والنهج الأول
ال مينح امل�رصف الوديع امتيازا عندما ميار�س حقوقه كدائن م�ضمون ،بينما يتمتع امل�رصف يف النهج
الثاين عموما بالأولوية على الدائنني امل�ضمونني الآخرين .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتمتع املانح بحرية �إن�شاء
حق �ضماين ل�صالح دائن �آخر يف �إطار النهج الأول ،ولكن امل�رصف لي�س ملزما مبوجب النهج الثاين ب�أن
يدخل يف اتفاق لل�سيطرة حتى بتوجيه من املانح .و�أخريا ،ف�إن الت�سجيل العمومي مبوجب النهج الأول قد
يكون �أقل تكلفة و�أقل تبديدا للوقت من املفاو�ضات الثالثية الالزمة للتفاو�ض ب�ش�أن الدخول يف اتفاق
لل�سيطرة يف �إطار النهج الثاين.
 -144بيد �أن النهج الثاين ،يف بع�ض النواحي� ،أكرث تدقيقا يف التفا�صيل املت�صلة بال�شواغل امل�رصفية
العملية .فال�سيطرة التلقائية ل�صالح امل�رصف الوديع متاثل الو�ضع مبوجب قانون املقا�صة ،الذي ي�سمح
للم�رصف الوديع ب�أن ي�ستويف من الأموال املودعة يف ح�ساب عميله وم�ستحقة بالتايل للمانح �أي مبالغ
يكون العميل مدينا بها للم�رصف نتيجة دفع ائتمان لهذا العميل� .إال �أن حق امل�رصف يف املقا�صة بالن�سبة
تامة) ل�صالح طرف ثالث.
لقرو�ض �آجلة عادة ما يبطل حاملا يتلقى �إ�شعارا ب�إن�شاء حق �ضماين (�أو �إحالة ّ
وقد يُحدث ذلك �صعوبات �أمام امل�صارف وعمالئها التجاريني الذين كثريا ما يجب �أن يكونوا يف و�ضع
يتطلب منهم الت�رصف ب�رسعة �شديدة يف معامالت متويلية م�ؤثرة على احل�سابات امل�رصفية .وقد ت�ؤدي
الت�رصف على
تامة �إىل طرف ثالث �أو بحق �ضماين قبل
�رضورة الت�أكد من عدم تلقي �أي �إ�شعار ب�إحالة ّ
ّ
�أ�سا�س تعليمات العميل �إىل النيل من كفاءة تلك املعامالت .كما �أن عدم اليقني ب�ش�أن دقة توقيت تلقي
الإ�شعار ودفع امل�رصف لالئتمان قد يكون مدعاة للمقا�ضاة بني طرف ثالث دائن م�ضمون �أو حمال �إليه
وامل�رصف� .أما مفهوم ال�سيطرة التلقائية ،م�شفوعا بالأولوية املمنوحة للم�رصف الوديع ،فيزيل م�صدر
املخاطرة وعدم اليقني هذا.
 -145والنهج الثاين ب�ش�أن ال�سيطرة ال ينطوي �أي�ضا على ما يبدو على �آثار �سلبية غري معقولة على
املانح .ففي املقام الأول ،يجب �أن يوافق املانح على �إن�شاء حق �ضماين ل�صالح امل�رصف الوديع .ويفرت�ض
�أن ميتنع املانح عن املوافقة ما مل يكن امل�رصف م�صدرا للتمويل .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن تعديل قواعد
الأولوية املت�صلة بال�سيطرة بوا�سطة اتفاق تنازل عن الأولوية يف احلاالت التي يكون من الأن�سب فيها
كفالة منح الأولوية الأوىل لدائن م�ضمون �آخر .وبافرتا�ض وجود بيئة م�رصفية تناف�سية ،ف�إن امل�صارف
ال متتنع بدون �سبب معقول عن املوافقة على �إنـزال رتبة الأولوية (�أو على �إبرام اتفاق �سيطرة) ،حيث �إن
للمانح دائما مطلق احلرية يف نقل ح�سابه �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى.
 -146وعلى الرغم من �أن مفهوم ال�سيطرة ،مثل الت�سجيل يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية ،لي�س
طريقة �شفافة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن نق�ص ال�شفافية عموما ال ي�ضع الأطراف
الثالثة يف مركز �أ�سو�أ من الذي كانوا فيه .فكما لوحظ �سابقا ،يكون عموما للم�رصف الوديع مبوجب
مقا�صة لأي التزامات يدين املانح بها للم�رصف ب�أف�ضلية على حقوق دائني
قوانني �أخرى حق �إجراء
ّ
املانح الآخرين ،امل�ضمونني منهم وغري امل�ضمونني .ولأن املقا�صة لي�ست حقا �ضمانيا فهي ال تخ�ضع لأي
اقت�ضاء بالت�سجيل العلني .كما �أن امل�رصف لي�س ملزما ب�أن يف�صح عن حقوقه يف املقا�صة لأطراف ثالثة.
ولذلك ال ي�ستطيع الدائنون يف الدول التي تعتمد النهج الأول �أن يعتمدوا على بحث كامل لل�سجل حيث
�إن امل�رصف يجوز لـه �أن يتم�سك دائما بحق الأولوية مبوجب حقه اخلا�ص يف املقا�صة .كما �أن من حتال
�إليهم �أموال مدفوعة من احل�ساب بناء على تعليمات املانح ال يت�رضرون حيث �إنهم يح�صلون عموما على
هذه الأموال خال�صة من ال�ضمان يف كال النهجني ،كما لوحظ �أعاله.

 140

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -147والدول التي اعتمدت نهج ال�سيطرة طريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تعتربها عادة
الطريقة احل�رصية لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف هذه احلالة .ولكن هذا تقييد للمرونة ال
م�س ِّوغ لـه ،لأن اعتبارات املمار�سة امل�رصفية الأ�سا�سية العتماد ال�سيطرة ،التي نوق�شت �أعاله ،ميكن
ي�سجل حقه ،بغ�ض
مراعاتها مبنح الدائن امل�ضمون املتمتع بال�سيطرة �أولوية على �أي دائن م�ضمون
ِّ
النظر عن الرتتيب اخلا�ص بحدوث ال�سيطرة والت�سجيل .ويف حني �أن هذا النهج يقلل فعالية الت�سجيل
كطريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن �إمكانية الت�سجيل �ستظل تكفل نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه دائني املانح بحكم الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح حيث �إن الأولوية اخلا�صة املمنوحة للدائن
امل�ضمون ذي ال�سيطرة ال ميكن املطالبة بها �إال جتاه دائنني م�ضمونني �آخرين ،ال جتاه جميع املطالبني
املناف�سني.
 -148ولأن النهج الذي ي�سمح للدائنني امل�ضمونني ،وخا�صة امل�صارف الوديعة ،بتحقيق النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة عن طريق احل�صول على ال�سيطرة ،يت�سق مع االحتياجات العملية للم�صارف وعمالئها
التجاريني ،يو�صي الدليل� ،إ�ضافة �إىل الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،بقبول ال�سيطرة
كطريقة مميزة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
(انظر التو�صية .)49

 -3نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة
 -149مثلما �سبق تو�ضيحه (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرتني  126و،)127
يجوز يف دول كثرية �إن�شاء حق �ضماين يف العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،ولكن لي�س يف حق
ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  .)27ويف املقابل،
ال ت�سمح دول �أخرى ب�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل .بيد
�أنه حتى يف الدول التي تتخذ املوقف املو�صى به يف الدليل ،ف�إن الطبيعة اخلا�صة للموجودات املرهونة
(احلق يف تقا�ضي العائدات) تدفع بالدول �إىل اتباع �سيا�سات خمتلفة �إزاء طرائق حتقيق نفاذ مثل هذا
احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.
 -150ففي بع�ض الدول ،يجوز جعل هذا احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أكرث من طريقة
ي�سجل �إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام.
واحدة .فعلى �سبيل املثال ،يجوز للدائن امل�ضمون �أن
ّ
ويجوز ،من ناحية �أخرى ،يف الدول التي تعرتف بفكرة ال�سيطرة �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على
ال�سيطرة باالتفاق �أو تلقائيا .ولكن من امل�ستحيل ،يف ظروف معينة� ،أن يحقق الدائن امل�ضمون النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة ب�أخذ احليازة لأن املوجودات (احلق يف تقا�ضي العائدات مبوجب تعهد م�ستقل) لي�ست
موجودات ملمو�سة (ولو �أن العائدات تكون موجودات ملمو�سة متى جرى دفعها).
 -151وال�سيطرة ،يف دول �أخرى ،هي الطريقة الوحيدة املعرتف بها لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف
حق يف العائدات مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة .فتتحقق ال�سيطرة ،ومن ثم النفاذ جتاه
م�سمى �آخر .و�إذا كان الدائن
الأطراف الثالثة ،تلقائيا �إذا كان الدائن امل�ضمون هو امل ُ�صدِ ر �أو �شخ�صا
ّ
م�سمى �آخر ب�أحقية الدائن امل�ضمون
امل�ضمون طرفا ثالثا ،ت�ستلزم ال�سيطرة �أن يعرتف امل ُ�صدِ ر �أو �شخ�ص
ّ
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يف تقا�ضي العائدات من �سحب �سليم يجريه امل�ستفيد .ومبوجب هذا النهج ال ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن
يح�صل على ال�سيطرة ،ومن ثم على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،إال �إذا وافق امل ُ�صدِ ر على �أن ي�س ّدد �أي
عائدات م�سحوبة على نحو �سليم �إىل الدائن امل�ضمون .وتوجد �سيا�ستان لت�أييد ا�شرتاط موافقة امل ُ�صدِ ر
لتنفيذ ال�سداد� .أوال لأن موافقة امل ُ�صدِ ر �رضورية لتفادي �إرغامه على التعامل مع طرف ثالث .وثانيا لأن
هذا ميكّن امل ُ�صدِ ر من �ضمان �أن يكون طلب ال�سداد قد ُق ِّدم على نحو �سليم و�أن يكون امل�ستفيد قد وافق
على حق الدائن امل�ضمون يف �أن يتقا�ضى العائدات.
 -152وكما لوحظ �آنفا (انظر الفقرة � 150أعاله) ،ف�إن طبيعة احلق يف تقا�ضي العائدات مبقت�ضى
تع ّهد م�ستقل ،بحد ذاتها ،جتعل من غري املمكن حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات
جتاه الأطراف الثالثة ب�أخذ حيازة ال�صك الذي يثبت احلق يف تقا�ضي العائدات .بيد �أن هذا ال يحول
دون قيام دائن م�ضمون ب�أخذ ال�صك يف حيازته املادية (التعهد امل�ستقل ذاته) .وحتى ولو �أن هذا لن ي�ؤدي
�إىل نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،فحيازة ال�صك تعطى قدرا عمليا من احلماية للدائن
امل�ضمون متى ق�ضت �رشوط التع ّهد امل�ستقل بتقدمي م�ستند الإثبات املادي للتعهد امل�ستقل �إىل امل ُ�صدِ ر
لأجل �إجراء ال�سحب .ومل ّا كان يتعذّ ر على امل�ستفيد �أن يجري �سحبا فعليا دون تعاون الدائن امل�ضمون،
فبا�ستطاعة الدائن امل�ضمون احلا�صل على احليازة �أن يحمي نف�سه ب�إلزام امل�ستفيد باحل�صول على �إقرار
بحقوقه من امل ُ�صدِ ر .ومن �ش�أن هذا الإقرار �أن ميكِّن الدائن امل�ضمون من حتقيق ال�سيطرة قبل التنازل
عن حيازة ال�صك.
والتعهدات امل�ستقلة �صلة هامة
 -153وللممار�سات املحددة امل ّتبعة يف �صناعة خطابات االعتماد
ّ
بالأ�سلوب الذي ميكن به حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة بوجه عام وجتاه امل ُ�صدر
امل�سمى ب�صورة خا�صة .وال بد من حماية امل ُ�صدر من احتمال امل�س�ؤولية عن ال�سداد
وال�شخ�ص
ّ
لدائن م�ضمون �إذا مل يكن التقدمي قد �أجري ح�سب الأ�صول �أو �إذا كانت ال�رشوط املحددة يف االتفاق
جترد الدائن امل�ضمون من حق املطالبة بال�سداد حاملا يجرى ال�سحب ب�صورة �سليمة .ولذلك
ال�ضماين ِّ
يو�صي الدليل ب�أن تكون ال�سيطرة هي الطريقة الوحيدة التي ي�ستطيع بها الدائن امل�ضمون �أن يح ِّقق
نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة (انظر
التو�صية .)50

 -4نفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو موجودات ملمو�سة
م�شمولة مب�ستند قابل للتداول جتاه الأطراف الثالثة
� -154إن اخلا�صية الأ�سا�سية للم�ستند القابل للتداول (ك�سند ال�شحن مثال) هي �أنه ميثل املوجودات
امللمو�سة امل�شمولة به .وعندما يُظ َّهر امل�ستند على نحو �سليم ،يحق حلامله املطالبة بحيازة تلك املوجودات
يتميز بكونه ي�سمح حلامله يف معظم الدول
عند ت�سليم امل�ستند .ولهذا ال�سبب ،ولأنه قابل للتداول ،فهو ّ
ب�إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امل�شمولة به .وبالتايل� ،إذا كان احلق يف امل�ستند القابل للتداول نافذا
جتاه الأطراف الثالثة ،يكون احلق ال�ضماين يف املوجودات امل�شمولة بامل�ستند نافذا �أي�ضا جتاه الأطراف
الثالثة �أثناء الفرتة التي تكون فيها املوجودات م�شمولة بامل�ستند (انظر التو�صية .)52
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 -155وتعني اخلا�صية امللمو�سة للم�ستند القابل للتداول �أنه يف الدول التي يوجد لديها �سجل عام
للحقوق ال�ضمانية ميكن جعل حق �ضماين يف امل�ستند نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،إما بالت�سجيل يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو بنقل حيازة امل�ستند �إىل الدائن امل�ضمون ما دامت املوجودات م�شمولة
بامل�ستند (انظر التو�صية .)51
 -156ولتي�سري �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف موجودات م�شمولة مب�ستند قابل للتداول ،يو�صي الدليل ب�أنه
يجوز جعل احلق ال�ضماين يف مثل هذه املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إما بالت�سجيل يف �سجل
احلقوق ال�ضمانية العام �أو بنقل حيازة امل�ستند �أثناء الفرتة التي تكون فيها املوجودات م�شمولة بامل�ستند
(انظر التو�صيتني  51و.)52
 -157ويف املمار�سة العملية قد ي�ضطر الدائن امل�ضمون �إىل �أن يتخلى عن حيازة امل�ستند لتمكني املانح
من التعامل باملوجودات يف �سياق عمله .وي�ؤدي ذلك عادة �إىل انق�ضاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،إ ّال �إذا
كان الدائن امل�ضمون قد ح ّقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل �أي�ضا .وبع�ض الدول تتيح
للدائن امل�ضمون اال�ستفادة من مهلة زمنية م�ؤقتة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا (مدة � 15أو  20يوما
على �سبيل املثال) عقب التخلي عن حيازة امل�ستند ،لتمكني املانح من بيع املوجودات امل�شمولة بامل�ستند
القابل للتداول �أو �إبدالها �أو حتميلها �أو تفريغها �أو التعامل بها بطريقة �أخرى .وهذا النفاذ التلقائي
جتاه الأطراف الثالثة ال يتوقف على حتقيق الدائن امل�ضمون مرة �أخرى النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قبل
انتهاء الفرتة .وبالتايل ،يكون احلق ال�ضماين نافذا جتاه حقوق الأطراف الثالثة التي تن�ش�أ �أثناء الفرتة
امل�ؤقتة (ولكن لي�س بعدها) حتى �إذا مل يُجعل احلق ال�ضماين نافذا بطريقة �أخرى جتاه الأطراف الثالثة
قبل انتهاء الفرتة .ويت�سق هذا النهج مع الطابع الق�صري الأمد عادة للمعامالت التمويلية القائمة على
موجودات ميثلها م�ستند قابل للتداول ،والتي تنطوي عادة على متويل يف �إطار بيع دويل لب�ضاعة بني
�صانع �أو منتج �أويل يف �إحدى الدول وم�شرت باجلملة يف دولة �أخرى .ويف ال�سياق املعتاد للأحداث يكون
الدائن امل�ضمون يف هذا النوع من املعامالت قد تلقى ال�سداد قبل انتهاء الفرتة وال ي�سرتد �أبدا حيازة
امل�ستند القابل للتداول .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)53
 -158ولكن جتدر مالحظة �أنه ،يف هذه الدول ،كي يوجد هذا النفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة
يجب �أن يكون االتفاق ال�ضماين قد �أبرم (�أي يجب �أن يكون االتفاق ال�ضماين نافذا بني الطرفني).
فلن�أخذ احلالة التي يكون قد �أن�شئ فيها حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول باتفاق �شفوي م�صحوباً
جمرد طريقة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
بنقل حيازة امل�ستند �إىل الدائن امل�ضمون .ونقل احليازة لي�س ّ
الثالثة ،بل �إنه عن�رص �رضوري لإن�شاء احلق ال�ضماين باتفاق �شفوي .ولكن حيثما ال ين�ش�أ احلق ال�ضماين
بنقل احليازة تكون الكتابة �رضورية .ومن ثم �إذا تخلّى الدائن امل�ضمون عن احليازة م�ؤقتا فيما بعد ف�إن
ذلك لن ي�ؤدي �إىل النفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة �إ ّال �إذا كانت هناك كتابة تكفي لكفالة ا�ستمرار
وجود احلق ال�ضماين بني الطرفني (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات ،33-30
والتو�صية .)15

الغر�ض

جيم -التو�صيات 53-29

الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة هو و�ضع �أ�سا�س لرتتيب
الأولويات على نحو قابل للتنب�ؤ به ومن�صف وناجع ،من خالل:
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احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،ما مل تكن اال�ستثناءات
(�أ)  اقت�ضاء الت�سجيل ك�رشط م�سبق لنفاذ
ّ
من الت�سجيل وبدائله منا�سبة يف �ضوء االعتبارات املقابلة املتعلقة بال�سيا�سات التجارية؛

وفعاال لت�سجيل
(ب) �إن�شاء �إطار قانوين ال�ستحداث نظام �سجل عمومي يكون ب�سيطا وناجع التكلفة ّ
الإ�شعارات املتعلّقة باحلقوق ال�ضمانية ،ودعم ذلك النظام.

-1

تو�صيات عامة

حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
احلق ال�ضماين ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا �أُن�شئ واتُبعت
 -29ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن
ّ
يف حتقيق نفاذه جتاه تلك الأطراف �إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو � 34أو .35

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه املانح عندما ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة
 -30ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي �أُن�شئ يكون نافذا بني املانح والدائن امل�ضمون حتى
و�إن مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد نقل املوجود املرهون

 -31ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،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�ستثناء ما تن�ص
عليه التو�صيات ( 81-79الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين) ،ويظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة،
با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .65

الت�سجيل كطريقة عامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

 -32ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إذا ُ�س ِّجل �إ�شعار
بخ�صو�صه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام امل�شار �إليه يف التو�صيات ( 75-54الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام
ال�سجل).
 -33ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال ين�شئ حقا �ضمانيا ولي�س �رضوريا لإن�شاء حق �ضماين.

الطرائق البديلة عن الت�سجيل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة واال�ستثناءات منه
 -34ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) ميكن جعل احلق ال�ضماين �أي�ضا نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق البديلة التالية:

' '1يف املوجودات امللمو�سة ،بحيازتها من جانب الدائن امل�ضمون ،على النحو املن�صو�ص عليه
يف التو�صية 37؛
متخ�ص�ص �أو نظام
' '2يف املوجودات املنقولة ،التي تكون احلقوق فيها خا�ضعة لنظام ت�سجيل
ّ
�شهادات ملكية ،بالت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 38؛

' '3يف ملحق مبوجودات منقولة ،تكون احلقوق فيه خا�ضعة لنظام ت�سجيل متخ�ص�ص �أو نظام
�شهادات ملكية ،بالت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 42؛
' '4يف ملحق مبمتلكات غري منقولة ،بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية 43؛
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حق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،بال�سيطرة ،على النحو املن�صو�ص
' '5يف ٍّ
عليه يف التو�صية 49؛
' '6يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة مب�ستند قابل للتداول ،بحيازة الدائن امل�ضمون للم�ستند،
على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيات 53-51؛
(ب) يكون احلق ال�ضماين نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة:

' '1يف العائدات� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه الأطراف
الثالثة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  39و40؛

' '2يف ملحق مبوجودات منقولة� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات التي ت�صبح ملحقة
نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن ت�صبح ملحقا ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 41؛

' '3يف كتلة �أو منتَ ٍج� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املج َّهزة �أو املمزوجة نافذا جتاه
الأطراف الثالثة قبل �أن ت�صبح جزءا من الكتلة �أو املنتج ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
التو�صية 44؛

' '4يف املوجودات املنقولة ،لدى حدوث تغيري يف مكان املوجودات �أو املانح لي�صبح املكان هو
هذه الدولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 45؛
(ج) يكون احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول
�أو موجود غري ملمو�س �آخر �أو الوفاء به على نحو �آخر ،نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو املن�صو�ص
عليه يف التو�صية .48

طريقة حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف
الثالثة
 -35ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،48ال ي�صبح احلق ال�ضماين يف
حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال بال�سيطرة ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية .50
اختالف طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة باختالف �أنواع املوجودات
 -36ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز ا�ستخدام طرائق خمتلفة من �أجل حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين
يف �أنواع خمتلفة من املوجودات املرهونة جتاه الأطراف الثالثة� ،سواء �أكانت �أم مل تكن تلك املوجودات مرهونة
عمال بنف�س االتفاق ال�ضماين.

نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة
 -37ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز جعل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة عن طريق الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � ،32أو عن طريق حيازة الدائن امل�ضمون
لتلك املوجودات.
متخ�ص�ص �أو نظام �شهادات
نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تخ�ضع احلقوق فيها لنظام ت�سجيل
ّ
ملكية جتاه الأطراف الثالثة
 -38ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف موج ـ ــودات منقولة تكون احلقوق فيها خا�ضعة
متخ�ص�ص �أو للت�أ�ش ــري ب�ش ـ�أنها ع ــلى �ش ـ ــهادة م ــلكية مبوجب قانون �آخر ،يجوز جعله نافذا
للت�سجيل يف �سجل
ّ
جتاه الأطراف الثال ــثة بوا�ســطة الت�سجيل على الن ــحو املن�صو�ص عليه يف الت ــو�صية � ،32أو بوا�سطة ما يلي:
املتخ�ص�ص؛ �أو
(�أ)  الت�سجيل يف ال�سجل
ّ

(ب)  الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

 -39ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة ،يكون احلق ال�ضماين يف �أي عائدات من هذه املوجودات املرهونة (مبا فيها �أي عائدات من العائدات)
نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا عندما تن�ش�أ العائدات� ،رشيطة �أن تكون العائدات مو�صوفة بطريقة عامة
م�سجل �أو �أن تكون العائدات م�ؤلّفة من نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف
يف �إ�شعار
ّ
تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف.
 -40ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا كانت العائدات غري مو�صوفة يف الإ�شعار امل�سجل وفقا ملا تن�ص
عليه التو�صية  39ومل تكن م�ؤلفة من نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال
مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ظ ّل احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة ]ملدة زمنية ق�صرية
يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد ن�شوء العائدات� .أما �إذا ُجعل احلق ال�ضماين يف مثل هذه العائدات نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو  34قبل انق�ضاء تلك املدة ،ظ ّل احلق ال�ضماين
يف هذه العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة
 -41ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة يف الوقت الذي ت�صبح فيه تلك املوجودات ملحقا ،يظل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة
بعد ذلك.

متخ�ص�ص ونظام �شهادات ملكية
نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق يخ�ضع احلق ال�ضماين فيه لنظام ت�سجيل
ّ
جتاه الأطراف الثالثة
 -42ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة يكون احلق ال�ضماين فيه
خا�ضعا للت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية مبوجب قانون �آخر ،يجوز جعله
نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 41أو بوا�سطة ما يلي:
املتخ�ص�ص؛ �أو
(�أ)  الت�سجيل يف ال�سجل
ّ

(ب)  الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة جتاه الأطراف الثالثة
 -43ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة يجوز جعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 41أو بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل املمتلكات
غري املنقولة.

نفاذ احلق ال�ضماين يف كتلة �أو ُمنتج تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

 -44ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة عندما ي�صبح جزءا من كتلة �أو ُمنتج ،ف�إن احلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل الكتلة �أو املنتج ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 22الف�صل الرابع ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ،يكون نافذا جتاه الأطراف
الثالثة دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف.

ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لدى انتقال املكان �إىل هذه الدولة

 -45ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجود مرهون نافذا جتاه الأطراف الثالثة
مبوجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان املوجود املرهون �أو مكان املانح (�أيهما يح ّدده القانون املنطبق
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مبقت�ضى �أحكام تنازع القوانني) وانتقل ذلك املكان �إىل هذه الدولة ،ف�إن احلق ال�ضماين يظل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة [ملدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها] من الأيام بعد االنتقال .و�إذا
ا�ستوفيت مقت�ضيات قانون هذه الدولة جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل نهاية تلك املدة،
ف�إن احلق ال�ضماين يظل بعد ذلك نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة .ولأغرا�ض �أي قاعدة
من قواعد هذه الدولة يكون فيها وقت الت�سجيل �أو غريه من طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أمرا
يعت ّد به يف حتديد الأولوية ،يكون ذلك الوقت هو الوقت الذي حت ّقق فيه الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة مبوجب قانون الدولة التي كان يوجد فيها مكان املوجودات املرهونة �أو مكان املانح قبل انتقال مكانهما
�إىل هذه الدولة.

ا�ستمرارية نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة لدى تغري طريقة النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -46ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يكون م�ستمرا ب�رصف النظر
عن تغيري الطريقة التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،رشيطة �أال تكون هناك �أي فرتة يكون فيها
احلق ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

انقطاع النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو انق�ضاء �صالحية الت�سجيل امل�سبق
 -47ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ووجدت الحقا
فرتة ال يكون احلق ال�ضماين نافذا فيها جتاه الأطراف الثالثة ،جاز �إعادة �إن�شاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
ويف تلك احلالة يبد�أ �رسيان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من وقت �إعادة �إن�شائه .وباملثل� ،إذا انق�ضت على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 69الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل) �صالحية ت�سجيل �أُجري قبل �إن�شاء
احلق ال�ضماين على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية  ،67جاز �إعادة �إن�شاء ذلك الت�سجيل .ويف تلك احلالة
يبد�أ �رسيان الت�سجيل من الوقت الذي يُ�سجل فيه الإ�شعار اجلديد ب�ش�أن احلق ال�ضماين.
-2

تو�صيات تخ�ص موجودات مع ّينة

نفاذ احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجود
غري ملمو�س �آخر جتاه الأطراف الثالثة
 -48ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجود
غري ملمو�س �آخر م�شمول بهذا القانون نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن ذلك النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
ميتد �إىل �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س
الآخر �أو الوفاء به على نحو �آخر ،دون �أن يتخذ املانح �أو الدائن امل�ضمون �إجراء �آخر .و�إذا كان احلق ال�شخ�صي
�أو حق امللكية تع ّهدا م�ستقال ف�إن نفاذه جتاه الأطراف الثالثة ميتد تلقائيا �إىل احلق يف تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى التعهد امل�ستقل (ولكن ،وفق ما تن�ص عليه الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  25يف الف�صل
الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،ال ميتد احلق ال�ضماين �إىل احلق يف ال�سحب مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل).
وال مت�س هذه التو�صية بحق يف ممتلكات غري منقولة يكون ،مبوجب قانون �آخر ،قابال للنقل على نحو منف�صل
عن م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجود غري ملمو�س �آخر قد ي�ضمنه.
نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة
 -49ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف يجوز
جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 32أو بوا�سطة
ح�صول الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب امل�رصيف.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة
 -50ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،48ال يجوز جعل احلق ال�ضماين يف
احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال بوا�سطة ح�صول
الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.

نفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة مب�ستند قابل للتداول جتاه
الأطراف الثالثة
 -51ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ،يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 32أو بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند.
 -52ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول نافذا جتاه الأطراف
الثالثة ف�إن احلق ال�ضماين املقابل لـه يف املوجودات امل�شمولة بهذا امل�ستند يكون نافذا �أي�ضا جتاه الأطراف
الثالثة .ويف الفرتة التي ي�شمل فيها م�ستند قابل للتداول موجودات ،يجوز جعل احلق ال�ضماين يف هذه
املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند.
 -53ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ]ملدة زمنية ق�صرية يتعينّ
حتديدها[ من الأيام بعد �أن يتم التنازل عن ذلك امل�ستند ل�صالح املانح �أو �شخ�ص �آخر لغر�ض بيع املوجودات
امل�شمولة بامل�ستند القابل للتداول �أو ا�ستبدالها �أو حتميلها على و�سيلة نقل �أو �إنزالها منها �أو الت�رصف فيها
بطريقة �أخرى يف نهاية املطاف.

رابعا -نظام ال�سجل
�ألف -مالحظات عامة
مقدمة
-1
ّ
� -1إن تعزيز اليقني وال�شفافية ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة هدف رئي�سي لأي
نظام ع�رصي للمعامالت امل�ضمونة .وما من �شيء �أكرث �أهمية لتحقيق هذا الهدف من و�ضع نظام �سجل
كر�س الدليل
يكون عاما وقائما على الإ�شعار (انظر التو�صية  ،1الفقرة الفرعية (و)) .ولهذا ال�سبب ،يُ ِّ
ف�صال ب�أكمله لو�ضع �أف�ضل ت�صميم لنظام ال�سجل وتنظيمه وتفا�صيله الت�شغيلية .ومن الناحية التاريخية،
كانت احليازة الفعلية هي الآلية الأ�سا�سية لإثبات احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة .غري �أن
الدول و�ضعت ،مع مرور الوقت� ،آليات �أخرى لإثبات هذه احلقوق وت�سجليها .واعتمد بع�ض الدول على
حفظ �سجالت خا�صة ،من خالل مكتب توثيق على �سبيل املثال ،بينما و�ضعت دول �أخرى نُظم �سجالت
عمومية تخ�ص موجودات بعينها .وملا زاد عدد املعامالت التي تت�ضمن تفكيك امللكية وحيازة موجودات
منقولة (مثل عقود الإيجار والقرو�ض والبيع مع االحتفاظ بحق امللكية) ،وات�سعت املن�ش�آت و�أ�صبحت تَ ُدر
موجودات غري ملمو�سة وت�ستخدمها ،كان على الدول �أن ت�ستحدث �آليات ت�سجيل �أخرى لإ�شهار احلقوق
ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة.
 -2ويعتمد ت�صميم نظام ال�سجل و�سماته الت�شغيلية �إىل حد كبري على الأغرا�ض التي يهدف �إىل
حتقيقها .ولي�س هناك ات�ساق بني الدول ب�ش�أن تلك الأغرا�ض .في�سعى بع�ض الدول ،على �سبيل املثال،
�سوغ
�إىل ت�سجيل حق ملكية �أ�صناف املوجودات املنقولة التي تدوم فرتة طويلة ولها من القيمة ما يُ ّ
اال�ستثمار يف �إن�شاء �سجل وت�شغيله .وتن�شئ دول �أخرى �سجالت ذات نطاق �أ�ضيق ولأغرا�ض حمدودة ،مثل
مقيدة يف
ال�سجالت اخلا�صة باحلقوق ال�ضمانية فقط ،فترتك بذلك م�س�ألة �إثبات حق امللكية لأدلة غري َّ
تلك ال�سجالت العمومية.
 -3ويركز ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية املو�صى به يف الدليل على ت�سجيل معلومات عن احلقوق
ال�ضمانية القائمة �أو املحتملة يف املوجودات املنقولة .وبالتايل ،فهو ي�سعى �إىل حتقيق ثالثة �أهداف
رئي�سية� .أولها� ،أن الت�سجيل يتيح للدائنني امل�ضمونني �سبيال عموميا جلعل احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه
الأطراف الثالثة يف جميع �أنواع املوجودات املنقولة ،با�ستثناء احلق يف تقا�ضي عائدات مبقت�ضى تعهد
م�ستقل .وثانيها� ،أن الت�سجيل يوفر للأطراف الثالثة م�صدرا مو�ضوعيا للمعلومات ب�ش�أن ما �إذا كانت
املوجودات التي يف حيازة مانح ما خا�ضعة حلق �ضماين .وثالثها� ،أن الت�سجيل ي�سهم يف جعل ترتيب
الأولوية فعاال ومن�صفا ب�إيجاد �سند مرجعي زمني ميكن التحقق من �صحته على نحو مو�ضوعي لتطبيق
قواعد الأولوية على �أ�سا�س وقت الت�سجيل.
 -4ورغم �أن ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام هو الطريقة الرئي�سية التي يو�صي
بها الدليل لنفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن جمرد الت�سجيل ال ي�سفر عن النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة ولي�س �رشطا م�سبقا لإن�شاء حق �ضماين (انظر التو�صيات  13و 14و .)33وعلى النحو
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املبينّ يف الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة (انظر الفقرتني  35و،)36
ال يتحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �إال عند �إمتام الت�سجيل واتخاذ اخلطوات الالزمة لإن�شاء احلق
ال�ضماين ،على حد �سواء .ولكن ينبغي مالحظة �أنه مبقت�ضى التو�صيات الواردة يف هذا الف�صل ،يجوز
ت�سجيل الإ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل �إبرام االتفاق ال�ضماين �أو �إن�شاء احلق ال�ضماين
(انظر التو�صية .)67
 -5وال ينطوي الت�سجيل على ما يعرف بـ"الإخطار ال�ضمني" باحلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف
الإ�شعار .ومبد�أ الإخطار ال�ضمني ال تكون لـه �أهمية �إال يف نظام للأولويات ي�سمح للأطراف الثالثة
التي لي�ست لديها معرفة فعلية بحق �ضماين ب�أخذ املوجودات املرهونة خال�صة منه .ومع ذلك،
فبمقت�ضى قواعد الأولوية القائمة على الت�سجيل التي ترد مناق�شتها يف الف�صل اخلام�س من الدليل،
ال تكون ملعرفة املطالب املناف�س الفعلية بوجود حق �ضماين م�سبق �أهمية لتقرير الأولوية (انظر
التو�صية .)93
املعينة التي تمُ ّيز �سجال عاما ع�رصياً للحقوق
 -6وتُ�ستعر�ض يف خمتلف �أبواب هذا الف�صل ال�سمات ّ
ال�ضمانية .فالباب �ألف 2-يتناول االعتبارات املتعلقة بهيكل ذلك ال�سجل وت�شغيله .وتُ�ستعر�ض يف
البابني �ألف 3-و�ألف 4-امل�سائل املت�صلة ب�أمن ما يُدرج يف ال�سجل من بيانات و�سالمتها والتعويل عليها.
قيد يف ال�سجل .وتنظر الأبواب من
ويناق�ش الباب �ألف 5-حمتويات الإ�شعار املطلوبة التي يجوز �أن تُ َّ
�ألف� 6-إىل �ألف ،9-يف عدد من التفا�صيل املتعلقة بالت�سجيل امل�سبق ووقت النفاذ والإذن بالت�سجيل
وتعديل الت�سجيل و�إلغائه .ويجري النظر ب�إيجاز يف ال�سجالت املتخ�ص�صة يف الباب �ألف .10-ويُختتم
املحددة ب�ش�أن ت�صميم وت�شغيل �سجل عام للحقوق
الف�صل الرابع ،يف الباب باء ،مبجموعة من التو�صيات
َّ
ال�ضمانية ،ت�ستهدف كفالة ب�ساطة عمليتي الت�سجيل والبحث وكفاءتهما و�إتاحتهما .ويجري تناول م�س�ألة
الدولة التي ينبغي �أن يُجرى فيها الت�سجيل يف حالة املعامالت املنطوية على عن�رص عابر للحدود يف
الف�صل العا�رش ب�ش�أن تنازع القوانني.

 -2الإطار الت�شغيلي لل�سجل
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
  -7ال يوجد لدى معظم الدول �سجل مركزي �شامل للحقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات
املنقولة .وبالتايل ،قد يُ�شكّل �إن�شاء نظام �سجل عام للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة تغيرُّا
معينة �أو رهونا عليها ،مثل �سجالت
مهما .ويوجد لدى بع�ض الدول �سجالت تقيد حق ملكية موجودات ّ
ّ
ال�سفن والطائرات واملركبات الآلية .وو�ضعت دول �أخرى �سجالت متعددة بناء على نوع املوجودات �أو
املعينة التي تن�شئ احلق ال�ضماين �أو تُر َفق
نوع املانح �أو نوع الدائن .وتطلب عدة دول �أن َّ
ت�سجل الوثائق ّ
بطلب الت�سجيل.
 -8ويختلف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام املو�صى به يف الدليل اختالفا كبريا عن �أمثلة ال�سجالت
القائمة التي ورد ذكرها للتو .فهو ين�شئ� ،أوال� ،سجال مركزيا وحيدا لت�سجيل جميع احلقوق ال�ضمانية يف
كل �أنواع املوجودات املنقولة .وثانيا ،ف�إن الت�سجيل يُجرى بتقدمي �إ�شعار ب�سيط ال يت�ضمن �سوى التفا�صيل
الأ�سا�سية من االتفاق ال�ضماين؛ وال يُ�شرتط �أن يقدم �صاحب الت�سجيل الوثائق ال�ضمانية الأ�سا�سية �أو �أن
يقدم ،على نحو �آخر� ،أدلة على وجودها .وبالتايل ،ف�إن هذا النوع من ال�سجالت مي ِّثل جهدا يُبذل ملعاجلة
�أوجه الق�صور والتكاليف وحاالت الت�أخري املرتتبة على تنوع النهوج وتعدد ال�سجالت.
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(ب)  التثقيف والتدريب العامان
� -9إن حداثة عهد العديد من الدول بال�سجالت العامة للحقوق ال�ضمانية توحي ب�أن عليها اتخاذ
اخلطوات الالزمة لكي تكفل تعريف الدوائر التجارية والقانونية بوجود ال�سجل والآثار املو�ضوعية
املرتتبة على الت�سجيل قبل دخول قانون �إن�شائه حيز النفاذ بوقت كاف .ومن الأ�سا�سي بالقدر نف�سه
�ضمان تقدمي م�شورة وا�ضحة ب�ش�أن اللوج�ستيات الإجرائية لعمليتي الت�سجيل والبحث �إىل عمالء
ال�سجل املحتملني ،وذلك مثال من خالل ن�رش مبادئ توجيهية وممار�سات �إر�شادية (من الناحية املثلى
ب�شكليها املطبوع والإلكرتوين) وتوفري دورات �إعالمية مبا�رشة ودورات تدريبية .وبالرغم من �أن ال�سلطة
احلكومية ذات ال�صلة �ست�ضطلع يف الغالب بدور قيادي فيما يتعلق بتنظيم التثقيف والإر�شاد العامني،
ميكن ا�ستنفار خربات الدوائر القانونية والتجارية لتقدمي العون .ومن امل�ؤكد �أن هذه املبادرات
لن متثل عبئا مفرطا يف �ضوء توافر مناذج التنفيذ واملواد املن�شورة يف الدول التي �سبق �أن �س َّنت
�إ�صالحات مماثلة.

(ج) مفهوم ت�سجيل الإ�شعار
 -10مثلما ذُكر �آنفا (انظر الفقرتني  7و� 8أعاله) ،و�ضعت الدول على مدار ال�سنني �أمناطا عديدة
خمتلفة من النظم لت�سجيل املوجودات املنقولة .ومن �أكرث الأمناط �شيوعا ما ميكن و�صفه ب�أنه نظام
ت�سجيل حق امللكية .وي�ستهدف هذا النوع من ال�سجالت ت�سجيل حقوق امللكية ،و�أحيانا ت�سجيل الرهون
معينة ،مثل ال�سفن .ووظيفة �سجل حق امللكية
و�سائر املعامالت التي ت�ؤثر يف حق ملكية موجودات منقولة ّ
هي توفري معلومات �إيجابية عن احلالة الراهنة حلقوق امللكية يف موجودات معينة .وبغية �صون �سالمة
�سجل حق امللكية ،عادة ما يطالَب �صاحب الت�سجيل بتقدمي م�ستندات النقل الفعلي حلق امللكية �أو
امل�سجل.
م�صدق عليه لتلك امل�ستندات ليفح�صها
ملخ�ص موثَّق �أو
م�ستندات ال�ضمان �أو َّ
َّ
ِّ
 -11و�أن�ش�أ عدد من الدول ما قد ي�سمى نظام ت�سجيل وثائق احلقوق ال�ضمانية الذي ،و�إن كان
معينة .وغالبا ما يكون
ال
ِّ
ي�سجل حق ملكية املوجودات املنقولة ،يُ�شكّل دليال على وجود �أدوات �ضمان ّ
لدى الدول �سجالت متعددة من هذا النمط ،بناء على املوجودات �أو املانح �أو الدائن �أو منط و�سيلة
وحد ،يف بع�ض الأحيان� ،سجالت احلقوق ال�ضمانية .و�سواء كانت
ال�ضمان امل�ستخدمة .غري �أن الدول تُ ّ
م�سجل
قدم �إىل
هذه ال�سجالت متعددة �أو كان هناك �سجل واحد ،ف�إن م�ستندات ال�ضمان الفعلية تُ َّ
ِّ
ليفح�صها ثم ي�صدر �شهادة الت�سجيل التي ت�شكل قرينة على الأقل (�إن مل تكن دليال قاطعا) على وجود
احلق ال�ضماين.
 -12وبعك�س هذه النظم ،ي�ستند ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية املو�صى به يف الدليل �إىل مفهوم
ت�سجيل الإ�شعار .ويف نظام ت�سجيل الإ�شعار ،ال ي�شرتط ت�سجيل م�ستندات ال�ضمان الأ�سا�سية ،وال حتى �أن
امل�سجل لفح�صها .وبدال من ذلك ،يكتفي يف الت�سجيل بتقدمي �إ�شعار ال يت�ضمن �إال التفا�صيل
قدم �إىل
تُ َّ
ِّ
الأ�سا�سية عن احلق ال�ضماين الذي ي�شري �إليه وهي�( :أ) هوية الطرفني؛ (ب) و�أو�صاف املوجودات
املرهونة؛ (ج) واحلد الأق�صى للمبلغ الذي يمُ نح ال�ضمان مبوجبه اعتمادا على �سيا�سة كل دولة ،واملدة
املطلوبة للت�سجيل (انظر التو�صية .)57
 -13ويتيح ت�سجيل الإ�شعار مزايا عديدة .فهو يب�سط عملية الت�سجيل �إىل حد كبري ،كما يخفف �إىل �أدنى
حد من �أعباء الإدارة واحلفظ الواقعة على عاتق نظام ال�سجل .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أ�صحاب الت�سجيل
يُع َفون من الت�أخري والتكلفة الناجتني عن �رضورة تقدمي �أدلة على وثائق ال�ضمان الأ�سا�سية .وف�ضال عن
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ذلك ،يُعفى ال�سجل من احلاجة �إىل توفري مرافق حلفظ تلك الوثائق وت�شغيل موظفني لفح�صها .كما
يُقلَّ�ص �إىل حد كبري احتمال وجود �أخطاء يف ال�سجل وما ينتج عن ذلك من م�س�ؤولية عليه .وعالوة على
ذلك ،فحيث �إن الإ�شعار ال يلزم �أن يت�ضمن �إال التفا�صيل الأ�سا�سية ،ف�سي�سهل بكثري �إن�شاء مدخل �إلكرتوين
لت�سجيل هذه البيانات ،بدال من اال�ضطرار �إىل تقدمي الإ�شعار يف �إطار نظام ورقي �أقل كفاءة من حيث
الوقت والتكلفة .و�أخريا ،ف�إن ت�سجيل �إ�شعار بدال من وثيقة كاف بالنظر �إىل النتائج القانونية املرتتبة
على الت�سجيل� ،أي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بدال من �إن�شاء حق �ضماين (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن
�إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  ،7-2والف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
الفقرات .)8-6
 -14وال�سجالت القائمة على مفهوم ت�سجيل الإ�شعار توجد يف عدد متزايد من الدول وحظيت �أي�ضا
بت�أييد دويل كبري (انظر القانون النموذجي للم�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري ب�ش�أن املعامالت
امل�ضمونة ،وقانون البلدان الأمريكية النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة،
املعدات
ودليل �سجالت املمتلكات املنقولة مل�رصف التنمية الآ�سيوي ،واتفاقية ال�ضمانات الدولية على
ّ
املنقولة والربوتوكوالت املت�صلة بها ،ومرفق اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات) )1(.ومت�شيا مع
هذه التطورات ،يو�صي الدليل ب�أن تعتمد الدول هذا النموذج لل�سجل العام للحقوق ال�ضمانية (انظر
التو�صية .)54

(د) �رشوط الت�سجيل
 -15تختلف �إجراءات الت�سجيل الر�سمية و�رشوطه من دولة �إىل �أخرى .ويهدف الت�سجيل يف العديد من
امل�سجل �أو على
الدول �إىل توفري دليل قاطع �أو قرينة على احلق ال�ضماين .ويف هذه احلالة ،يكون على
ِّ
موظف عمومي �آخر �أن يتحقق من حمتويات اتفاق ال�ضمان و�أن ي�ؤكد دقة البيانات الواردة يف الإ�شعار
امل�سجل و�أثرها.
َّ
 -16ومثلما ذُكر �آنفا (انظر الفقرة � 13أعاله) ،لي�ست هناك حاجة ،يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
قائم على الإ�شعار� ،إىل التحقق من وثائق ال�ضمان الأ�سا�سية �أو فح�صها ب�شكل ر�سمي .كما ال ي�شرتط
امل�سجل �أو املوافقة عليها م�سبقا .وجعل املوافقة الر�سمية �رشطا
هذا النظام فح�ص حمتويات الإ�شعار
َّ
م�سبقا للت�سجيل ال يتالءم مع حتلي عملية الت�سجيل بال�رسعة وقلة التكلفة الالزمتني لرتويج االئتمان
امل�ضمون .والفكرة الأ�سا�سية هي ال�سماح بالت�سجيل دون �إجراءات ر�سمية �إ�ضافية (مثل الإقرارات وتوثيق
امل�ستندات) طاملا ُ�س ِّددت ر�سوم الت�سجيل املطلوبة وا�ستكملت خانات املعلومات املطلوبة يف الإ�شعار (انظر
التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ج)).
 -17وحيث �إن ت�سجيل �إ�شعار بحق �ضماين مهم للدائن امل�ضمون فيما يت�صل بنفاذ حقه ال�ضماين
و�أولويته جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن �صاحب الت�سجيل يكون يف العادة هو الدائن امل�ضمون �أو من ي�سميه.
ولكن مبا �أن نظام الت�سجيل القائم على الإ�شعار يلغي عملية الفح�ص الر�سمي مل�ستندات ال�ضمان ك�رشط
�سابق للت�سجيل ،فلي�ست هناك عادة قيود على من يُ�سمح لـه ب�إجراء الت�سجيل (با�ستثناء ما هو �رضوري
لأغرا�ض �أمن ال�سجل وحتديد الهوية؛ انظر الفقرة � 48أدناه) .ولل�سبب نف�سه ،ال تكون هناك حاجة
�إىل طلب موافقة املانح عند الت�سجيل يف نظام قائم على الإ�شعار وال �إىل �أن تكون تلك املوافقة �ضمن
املقدمة ،احلوا�شي .9-3
( )1انظر
ّ
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املعلومات امل�سجلة .ورغم �أن العديد من الدول ي�شرتط موافقة املانح على الت�سجيل ،فمجرد وجود اتفاق
�ضماين يُعترب يف الغالب دليال على املوافقة� ،سواء مت قبل وقت الت�سجيل �أو بعده (انظر التو�صية ،54
الفقرة الفرعية (د)).

(ﻫ)  االطالع على وثائق ال�ضمان غري املحفوظة يف ال�سجل العمومي
� -18إن الغر�ض من الت�سجيل يف نظام قائم على الإ�شعار هو تنبيه الأطراف الثالثة �إىل احتمال وجود
حق من هذا القبيل لكي يت�سنى لهم اتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية �أنف�سهم من ذلك اخلطر .بيد �أن
امل�سجل ال يت�ضمن كل املعلومات الالزمة لكي يقرر طرف ثالث ما �إذا كان حق �ضماين موجودا
الإ�شعار
َّ
بالفعل ،ويف حالة وجوده ،ما هو و�ضعه �أو �رشوط االتفاق ال�ضماين .وبالتايل يتعني على الطرف الثالث
املبينة يف
�أن يطلب من املانح �أو الدائن امل�ضمون املحددين يف ال�سجل االطالع على وثائق ال�ضمان غري َّ
ال�سجل .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للم�شرتي املحتمل �أو الدائن امل�ضمون رف�ض امل�ضي قُدما يف �إجراءات
متويل ال�رشاء� ،إال �إذا �أُلغي الت�سجيل القائم من قبل �أو �إال �إذا تعهد الدائن امل�ضمون املحدد يف الإ�شعار
امل�سجل بالتنازل عن مرتبة حقه يف الأولوية ل�صالح امل�شرتي املحتمل �أو الدائن امل�ضمون.
َّ
قدمه الأطراف الثالثة من طلبات
 -19ويفر�ض بع�ض الدول على الدائنني امل�ضمونني اال�ستجابة ملا تُ ِّ
م�سجل ،مبا يف
للح�صول على املعلومات فيما يتعلق بالو�ضع الراهن للحق ال�ضماين امل�شار �إليه يف �إ�شعار
َّ
ذلك املبلغ احلايل غري امل�سدد يف االلتزام امل�ضمون .وعادة ما يُ�شرتط ذلك بغية م�ساعدة الدائنني غري
امل�ضمونني (مبن فيهم الدائنون بحكم الق�ضاء) على حتديد ما �إذا كان حق �ضماين موجودا بالفعل ،ويف
تلك احلالة حتديد ما �إذا كانت هناك قيمة �إ�ضافية كافية يف موجودات املانح ت�س ِّوغ الإنفاق على ال�رشوع
يو�سع نطاق احلق يف طلب هذه
يف �إجراءات �إنفاذية �أو حماولة �أخذ هذه املوجودات وبيعها .وغالبا ما َّ
املعلومات لي�شمل جميع الدائنني املوجودين وكذلك الأ�شخا�ص الذين يطالبون بحق من حقوق امللكية
م�سجل .ويفرت�ض �أن املانح لن
املبينة يف �إ�شعار
َّ
(مثل امللكية اخلال�صة �أو امللكية امل�شرتكة) يف املوجودات ّ
يكون بال�رضورة راغبا يف تقدمي هذه املعلومات عن طواعية �إىل دائنيه املوجودين �أو الأ�شخا�ص الذين
يتنازعون على حقوقه يف املوجودات املرهونة .وال تفر�ض دول �أخرى ذلك ال�رشط ،بيد �أنها تفر�ض
على املدينني بحكم الق�ضاء الإدالء ب�شهادة بعد �أداء الق�سم ب�ش�أن موجوداتهم ونطاق �أي رهون على تلك
املوجودات .ومبا �أن هذه امل�س�ألة تتعلق �إىل حد كبري بالقانون الذي ينظم العالقة بني املدين والدائن داخل
الدول ،ف�إن الدليل ال يتخذ موقفا ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �إلزام الدائنني امل�ضمونني باال�ستجابة لمِ ا تقدمه
الأطراف الثالثة من طلبات للح�صول على املعلومات.

(و) حماية املانح من الت�سجيل غري امل�أذون به
امل�سبقة لإجراء الت�سجيل يف هذه الأنظمة قليلة �إىل �أدنى حد ،يوجد احتمال
 -20مبا �أن ال�رشوط
َّ
�أن يت�ضمن النظام ت�سجيالت تتعلق بحق �ضماين غري موجود �أو مل يعد موجودا .و�إذا حدث ذلك ،عادة
ما يُتاح للمانح اتخاذ �إجراءات �إدارية عاجلة بغية الإلغاء اجلربي للت�سجيل غري امل�أذون به �أو الذي
انتهى �أجله .ومما يقلق بع�ض الدول احتمال حدوث احتيال وانتهاك يف تلك الأمناط من نظام ت�سجيل
الإ�شعارات التي يجري الت�سجيل فيها باحلد الأدنى من الإجراءات الر�سمية .وبغية تخفيف حدة هذا
القلق يفر�ض بع�ض الدول �أي�ضا عقوبات �إدارية على الت�سجيالت �أو الإلغاءات غري امل�أذون بها .ويتوقف
طابع ونطاق �أي �ضمانات تعتمدها الدولة على حكمها على مدى خطر الت�سجيالت غري امل�أذون بها
�أو الت�سجيالت االحتيالية بالن�سبة للتكاليف التي يحتمل �أن تقت�ضيها �إدارة �ضمانات من هذا النوع.
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ويو�صي الدليل بهذا النهج ذاته (انظر التو�صية  ،55الفقرة الفرعية (ج) ،والتو�صية  ،72الفقرة
الفرعية (ب)).

واملوحدة
(ز) نظم ال�سجالت املركزية
ّ
� -21إن نظم ال�سجل يف بع�ض الدول غري مركزية ومتعددة .فعلى �سبيل املثال ،كثريا ما تكون مكاتب
ت�سجيل الأرا�ضي منظمة على �أ�سا�س املنطقة �أو الإدارة �أو املقاطعة .وف�ضال عن ذلك ،توجد يف
دول كثرية �سجالت متعددة للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة بناء على نوع املوجودات (مثل
املعدات �أو امل�ستحقات �أو املخزون)� ،أو املانح (مثل ال�شخ�ص الطبيعي �أو
الطائرات �أو ال�سفن �أو
ّ
االعتباري)� ،أو طبيعة احلق ال�ضماين (مثل مزيج من الرهون الثابتة والعائمة �أو رهن من�ش�أة جتارية
�أو معاملة مع االحتفاظ بحق امللكية �أو رهن الوفاء غري احليازي) .وبا�ستثناء �سجالت حق امللكية يف
موجودات معينة ،وهي �سجالت متعلقة مبوجودات منقولة مثل ال�سفن والطائرات ،كان مرجع االجتاه
�إىل �إن�شاء ال�سجالت املتعددة يف الغالب االعرتاف التدريجي ب�أدوات �ضمان فردية غري حيازية معينة
يف املوجودات املنقولة.
 -22ويف الدول التي بد�أت تعتمد مفهوما وظيفيا للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة ،ي�شتد
احلافز لإ�ضفاء ال�صبغة املركزية على نظم ال�سجل وتوحيدها .وهذا يعني �أنه مبجرد اجلمع بني
القواعد املو�ضوعية التي حتكم احلقوق ال�ضمانية يف �إطار قانون تنظي ــمي وح ــدوي ،ي�صبح من املمكن
ومن الأكرث فعالية �إدماج جميع ال�س ــجالت يف �س ــجل واحــد بغ ــ�ض النظر عن نوع املوجودات� ،أو طبيعة
املـ ــانح بو�صفه �شخ�صا اعتباريا �أو طبيعيا� ،أو طبيعة احلق ال�ضماين .وف�ضال عن ذلك يظل الن�ص
على ت�سجـ ــيل هذه احلقوق يف �سجل عام للحقوق ال�ضمــانية �أمراً ممكناً وناجعاً ،حتى يف الدول التـ ــي
تعـ ــرتف ر�سميا بتنوع حقوق متويل االحتياز (ما ي�سمى يف هذا الدليل النهج غري الوحدوي لتمويل
االحتياز؛ انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز).
 -23ومن الأمثل �أن يُحتفظ بالقيود يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات مركزية واحدة لكل دولة .ويف
تقرر
الدول التي حتتفظ ب�سجالت منف�صلة لكل �إقليم �أو مقاطعة ،يتطلب الأمر قواعد مع َّقدة لكي ّ
م�سار الت�سجيل الواجب ولكي تعالج نتائج انتقال املوجودات �أو املانح �إىل مكان جديد .وبينما ميكن
ت�صور �إدماج ال�سجالت الوثائقية غري املركزية واملتعددة �إدماجا ماديا ،ف�إن حتقيق �أهداف الكفاءة وي�رس
موحد ومركزي
االطالع وال�شفافية يف نظام الت�سجيل يجري على نحو �أف�ضل من خالل �شكل �إلكرتوين ّ
لل�سجل من النوع املقرتح يف الدليل (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ﻫ)).
 -24وميكن �أن يثري �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية لل�سجل قلقا ب�ش�أن امل�ساواة يف و�صول امل�ستعملني يف
املواقع النائية �إليها .غري �أن تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة تدعم حتويل الإ�شعارات املقدمة �إىل مكتب
فرعي �رسيعا �إىل ال�سجل املركزي .وهذا يعني �أن �إدخال قيود ب�شكل �إلكرتوين يجعل بالإمكان ا�ستخدام
مكاتب الت�سجيل املحلية كنقاط و�صول �إىل ال�سجل املركزي .وهذه مزية هامة من مزايا ال�سجالت
الإلكرتونية .وف�ضال عن ذلك ،متكِّن ال�سجالت الإلكرتونية من و�ضع �آليات للو�صول �إليها باالت�صال
احلا�سوبي املبا�رش .وطاملا جرى اتباع الربوتوكوالت الواجبة من �أجل الت�سجيل والبحث� ،أمكن دخول
ال�سجل من �أي موقع تتاح فيه الإنرتنت �أو و�صالت �إلكرتونية �أخرى .و�أخريا ،حتى �إذا احتُفظ بال�سجل
بال�شكل الإلكرتوين ،فيظل من املمكن ال�سماح بالت�سجيل بال�شكل الورقي ،بحيث يقوم موظفو ال�سجل
ب�إدخال املعلومات الواردة يف ال�شكل الورقي �إىل ال�سجل احلا�سوبي .ومع ذلك ،قد يزيد نقل البيانات
يدويا من ال�شكل الورقي �إىل الإلكرتوين من احتمال وقوع �أخطاء يف ال�سجل ومن م�س�ؤولية ال�سجل
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عن تبعات ذلك .كما �سيزيد ذلك بال�رضورة من تكلفة الت�سجيل مبا �أن موظفي ال�سجل �سيكلفون بنقل
البيانات .ولهذا فعلى قدر الإمكان ينبغي ت�صميم ال�سجل بحيث يتحمل من يرغب يف ت�سجيل �إ�شعارات
م�س�ؤولية �إدخالها �إلكرتونيا ب�شكل مبا�رش يف منوذج معتمد للت�سجيل .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل
(انظر التو�صية  ،54الفقرتني الفرعيتني (ﻫ) و(ي)).

(ح)  االطالع العام
 -25يتمثل �أحد الأهداف الرئي�سية لأي نظام للت�سجيل يف تعزيز اليقني ب�ش�أن اال�ستحقاقات يف
املوجودات .وميكِّن ال�سجل الذي يعمل بكفاءة الأطراف الثالثة ذات امل�صلحة ،مبن يف ذلك �أي دائن
حايل �أو مقبل ،وكذلك م�شرتو املوجودات املرهونة ،من معرفة ما �إذا كان هناك حق �ضماين يف
موجودات �شخ�ص ما .ويمُ كِ نهم عن طريق هذه املعلومات اتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية �أنف�سهم من
احتماالت الأولوية التي قد ي�شكلها ما �سبق ذكره على حقوقهم املحتملة �أو من الأثر الذي قد يكون له
على حقوقهم املوجودة.
 -26ولتحقيق هذا الغر�ض ،عادة ما يجب �إتاحة قيود ال�سج ــل لالطــالع العام .وتتخذ الدول وجهات
نظر خمتلفة ب�ش�أن التوازن املنا�سب الذي ينبغي حتقيقـه بني �إتاحة االطــالع العام للأطراف الثالثة
املهتمة وحماية �رسية العالقة بني املانح والدائن امل�ضمون .وتتعلق خيارات ال�سيا�سة العامة مب�س�ألتني،
هما�( :أ) ما �إذا كان ينبغي فر�ض قيود على من يكون لـه احلق يف البحث يف ال�سجل؛ (ب) املعايري التي
يجوز ا�ستعمالها بغية البحث يف ال�سجل .ويجري النظر �أدناه بالتف�صيل يف كل من هاتني امل�س�ألتني.

'� '1أحقية البحث يف ال�سجل
� -27إمكانية االطالع على قيود ال�سجل لأغرا�ض البحث مق�صورة يف عدد قليل من الدول على
الأ�شخا�ص الذين ميكنهم تقدمي �سبب م�رشوع .وتختلف الأ�سباب امل�رشوعة اختالفا كبريا من دولة �إىل
�أخرى .ففي بع�ض الأحيان يُ�شتد يف ت�ضييق املعايري �إىل درجة ت�رض باملناف�سة املفتوحة على االئتمان.
وعالوة على ذلك ،ف�إن فر�ض معايري لالطالع يعني �أنه يتعني على �شخ�ص ما �أن يحكم على م�رشوعية
البحث ،وهو �رشط �إجرائي يُق ِّو�ض كفاءة البحث ويزيد من تكاليفه الإدارية.
قيد االطالع
 -28ويف الدول التي اعتمدت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية قائما على الإ�شعار ،ال يُ َّ
العام عادة .فال�سماح باالطالع العام على نحو تام ال ي�رض ب�رسية العالقة بني املانح والدائن امل�ضمون.
يت�ضمن �إ ّ
ال قدرا حمدودا من املعلومات عن �ش�ؤون الطرفني.
امل�سجل ال
وال�رسية م�صونة لأن الإ�شعار
َّ
َّ
وهذا يعني �أن الإ�شعار عادة ما ال ي�شري �إ ّ
ال �إىل �أ�سماء الطرفني (�أو ا�سم وكيل الدائن امل�ضمون)،
وو�صف للموجودات املرهونة ،ومدة الت�سجيل (ويف بع�ض الدول ،احلد الأق�صى للمبلغ الذي يرهن
به احلق ال�ضماين املوجودات ،حتى �إن مل يكن املبلغ الفعلي) .ومبا �أن الدليل يو�صي باعتماد �سجل
عام للحقوق ال�ضمانية قائم على الإ�شعار ،فهو يو�صي �أي�ضا بعدم مطالبة الباحثني بتقدمي �سبب
م�رشوع� ،أو �أي �سبب على الإطالق ،للقيام بالبحث ،بغية حتا�شي فر�ض تكلفة وت�أخري ال داعي لهما.
و�إجماال ،ينبغي �أن يكون ال�سجل مفتوحا لالطالع العام على نحو تام (انظر التو�صية  ،54الفقرتني
الفرعيتني (و) و(ز)).
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'  '2البحث با�ستخدام �إ�شارات �إىل املانح �أو �إىل الدائن امل�ضمون
 -29مثلما يرد �رشحه يف الباب الفرعي التايل ،تتطلب الوظيفة القانونية ل�سجل عام للحقوق
ال�ضمانية �أن ينظَّ م القيد لكي ي�سمح بالبحث عن طريق هوية املانح مقابل هوية الدائن امل�ضمون.
غري �أنه من الناحية العملية ،قد تكون لكمية وفحوى الإ�شعارات التي ي�سجلها دائن م�ضمون معينّ
قيمة �سوقية بو�صفها م�صدرا لقوائم عمالء ذلك ال�شخ�ص ت�ستفيد منه ال�رشكات التي ت�سعى �إىل
ت�سويق املنتجات املالية ذات ال�صلة �أو املنتجات الأخرى .ومن ثم ،ي�سمح عدد قليل من الدول ،بغية
زيادة العائدات ،بالبحث وفقا لهوية الدائن امل�ضمون وكذلك هوية املانح ،بيد �أن معظمها ال ي�سمح
بذلك .ويتمثل �شاغل ال�سيا�سة العامة الكامن وراء نهج الأغلبية يف �أن ال�سماح بالبحث بناء على هوية
الدائن امل�ضمون قد ينتهك التوقعات التجارية ب�ش�أن ال�رسية وي�رض بثقة اجلمهور يف النظام واطمئنانه
�إليه ،حيث �إن القدرة على ا�سرتجاع هذا النوع من املعلومات وبيعه لي�ست ذات �صلة مبهمة ال�سجل.
ولهذه الأ�سباب ذاتها ،يو�صي الدليل ب�أن يكون ا�سم املانح �أو �أداة �أخرى لتحديد هويته معيار البحث
الوحيد املتاح للعموم (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ح)) .ومع ذلك ،قد ترغب الدول يف حتديد
وظيفة البحث وفقا ال�سم الدائن امل�ضمون لال�ستعمال الإداري الداخلي (بخالف البحث العمومي)
مبا �أن ذلك يُي�سرّ �إدخال تعديالت على الإ�شعارات املتعددة امل�سجلة يف احلاالت التي يغري فيها الدائن
امل�ضمون ا�سمه التجاري.
 -30وبغية حتقيق الكفاءة ،ي�سمح بع�ض الدول ب�شكل �رصيح ل�صاحب الت�سجيل بتحديد هوية الدائن
امل�سجل وفقا ال�سم الأمني �أو الوكيل �أو ممثل �آخر .ويُي�سرِّ هذا النهج ،على �سبيل
امل�ضمون يف الإ�شعار
َّ
املثال ،ترتيبات القر�ض امل�رصيف امل�شرتك حيث ال يلزم �أن تحُ َّدد هوية �سوى هوية امل�رصف الرئي�سي
امل�سجل يف القيد .وال تت�رضر حقوق الأطراف الثالثة طاملا
�أو من ي�سميه بو�صفه الدائن امل�ضمون
ّ
املعرف يف الإ�شعار بو�صفه الدائن امل�ضمون م�أذونا له فعال بالت�رصف نيابة عن الدائن
كان ال�شخ�ص
ّ
امل�ضمون الفعلي يف �أي ات�صال �أو نزاع مرتبط باحلق ال�ضماين الذي يتعلق به الت�سجيل .ويف نهاية
م�سجل هو متكني
املطاف ،ف�إن ال�سبب الرئي�سي للمطالبة بتحديد هوية الدائن امل�ضمون يف �إ�شعار
َّ
الباحثني من معرفة ال�شخ�ص الذي ينبغي االت�صال به للح�صول على مزيد من املعلومات عن احلقوق
العر�ضية لهذا النهج �أي�ضا �أنه
ال�ضمانية التي ميكن �أن ترهن موجودات املانح املحددة .ومن املزايا َ
يعالج �أي�ضا ال�شواغل املتعلقة بحماية املعلومات التجارية ال�رسية اخلا�صة بالدائنني امل�ضمونني .ويو�صي
الدليل باتباع هذا النهج لأنه يي�رس التمويل امل�ضمون دون امل�سا�س باملانح �أو الأطراف الثالثة (انظر
التو�صية  ،57الفقرة الفرعية (�أ)).

(ط) فهر�سة املانحني مقارن ًة بفهر�سة املوجودات
 -31تتمثل امل�صلحة الأ�سا�سية للمطالب املناف�س يف معرفة ما �إذا كان �أي من موجودات املانح مرهونا.
ولهذا ،ميكن من الناحية النظرية تنظيم ال�سجل بحيث يت�سنى للباحثني الو�صول �إىل تلك املعلومات �إما
ب�إدخال ا�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته �أو �إ�شارة �إىل املوجودات املرهونة .ويف العادة تُنظَّ م �سجالت
معينة) ،بدال من الإ�شارة �إىل املالك .ونتيجة
فهر�س بالإ�شارة �إىل املوجودات (قطعة �أر�ض ّ
الأرا�ضي وتُ َ
فهر�س �أي�ضا بالإ�شارة �إىل املوجودات بدال من الإ�شارة �إىل املانح .وباملثل ،فعلى
لذلك ف�إن رهون الأرا�ضي تُ َ
نحو ما ذُكر �آنفاً ،توجد �أي�ضا يف بع�ض الدول �سجالت متخ�ص�صة للموجودات املنقولة (فيما يخ�ص
ال�سفن والطائرات و�أحيانا ال�سيارات ،على �سبيل املثال) لت�سجيل حق امللكية ،وكذلك احلقوق ال�ضمانية
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وغريها من رهون .وتُنظَّ م هذه ال�سجالت بدورها عادة على �أ�سا�س نظام لفهر�سة املوجودات .ومع ذلك،
فعندما يتعلق الأمر بال�سجالت امل�صممة لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة فح�سب ،ال
تُدخل الت�سجيالت عادة وال تُفهر�س وتُبحث �إال بالإ�شارة �إىل هوية مانح احلق ال�ضماين بدال من الإ�شارة
�إىل املوجودات.
 -32ويحظى ا�ستخدام الفهر�سة القائمة على �أ�سا�س املانح برواج كبري يف �سياق �سجالت احلقوق
يب�سط عملية الت�سجيل ويي�رسها للغاية .وميكن للدائنني امل�ضمونني جعل احلق
ال�ضمانية العامة لأنه ِّ
ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،حتى يف جميع املوجودات املنقولة التي ميلكها املانح حاليا و�آجالً،
من خالل ت�سجيل واحد .وال يحتاجون �إىل حتديث القيود كل مرة يحتاز فيها املانح موجودات جديدة
طاملا انطبقت الأو�صاف الواردة يف الإ�شعار على هذه املوجودات .ولهذا يو�صي الدليل ب�أن تكون �آلية
امل�سجلة يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام هي هوية املانح (انظر التو�صية
الفهر�سة الرئي�سية للإ�شعارات
َّ
 ،54الفقرة الفرعية (ح)).
 -33ومع ذلك يوجد عيب هام يف الفهر�سة القائمة على �أ�سا�س املانح .فعندما ت�صبح املوجودات
املرهونة هدفا لتحويالت متتابعة غري م�أذون بها ،ال ي�ستطيع الدائنون امل�ضمونون وامل�شرتون املحتملون
حماية �أنف�سهم عن طريق �إجراء بحث ح�سب ا�سم املالك الظاهر املبا�رش ،حيث �إن النظام مفهر�س
بالإ�شارة �إىل املانح ،ولن يك�شف البحث لذلك عن احلقوق ال�ضمانية التي منحها �أي مالك �سابق على
يو�ضح هذه امل�شكلة .فيمكن للمانح "�ألف" �أن يقوم ،دون �إذن �أو معرفة
هذا املالك الظاهر .وثمة مثال ِّ
الدائن امل�ضمون "باء" ،ببيع موجودات مرهونة بحق �ضماين �إىل امل�شرتي "جيم" الذي ميكن �أن يقرتح
بدوره بيعها �أو منح حق �ضماين فيها �إىل امل�شرتي "دال" .و�إذا افرت�ضنا �أن "دال" ال يعلم �أن "جيم" قد
ح�صل على هذه املوجودات من املانح الأ�صلي ،ف�إن "دال" لن ي�ستخدم �إال ا�سم "جيم" للبحث يف ال�سجل.
وحيث �إن الإ�شعار ُفهر�س با�سم املانح الأ�صلي (�ألف) ،ف�إن البحث الذي يجريه "دال" لن يك�شف عن
الت�سجيل .ولهذا ،ففي نظام �سجل قائم على فهر�سة املانحني� ،سوف يتعني على الدائن امل�ضمون �أو
امل�شرتي املحتمل ،بغية اكت�شاف ال�صورة الكاملة للحقوق ال�ضمانية التي قد ت�ؤثر على موجودات �شخ�ص
ما� ،أن يح�صل على الوثائق من م�صادر غري ال�سجل العمومي من �أجل حتديد �سل�سلة حق ملكية تلك
املوجودات.
 -34وللتغلب على هذه امل�شكلة ،تُنظّ م بع�ض الدول �سجالتها العامة للحقوق ال�ضمانية بحيث ت�سمح
ب�إجراء عمليات تكميلية من الفهر�سة والبحث على �أ�سا�س املوجودات يف حالة املوجودات العالية القيمة
والدائمة التي لها �سوق لإعادة البيع والتي يكون لها ترقيم عاملي موثوق �أو حم ِّدد �آخر ميكن ا�ستخدامه
كمعيار للبحث .و�أ�شيع هذه الفهار�س الإ�ضافية القائمة على املوجودات متعلق بال�سيارات ،حيث يفهر�س
الت�سجيل �أي�ضا وفقا لرقم التعريف الت�سل�سلي اخلا�ص بامل�ص ِّنع.
 -35غري �أن التعريف بالرقم الت�سل�سلي لـه عيوبه �أي�ضا ،لأنه يفر�ض عبء ت�سجيل �إ�ضافيا وخطرا
على الدائنني امل�ضمونني ويحد من جدوى حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق باملوجودات
الآجلة واملوجودات ال�سائبة مثل املخزون .وحيثما �شكلت املوجودات املرهونة مع ّدات ر�أ�سمالية �أو �سلعا
ا�ستهالكية بحوزة املانح ،فمن املعتاد �أن يعاملها كل من املانح والدائن امل�ضمون على �أنها موجودات
معينة يف الإ�شعار
منف�صلة ،كما �أن العقبات الإدارية املتمثلة يف �رضورة �إدخال و�سيلة تعريف رقمية ّ
امل�سجل لن تكون مرهقة ب�صورة مفرطة .ومع ذلك� ،إذا احتفظ املانح بدال من ذلك باملوجودات املرهونة
َّ
بو�صفها خمزوناً بغر�ض �إعادة البيع �أو الت�أجري ،فا�شرتاط ذكر الرقم الت�سل�سلي من �ش�أنه �أن يفر�ض
عبئا مع ِّوقا على الدائنني امل�ضمونني فيما يتعلق بالت�سجيل ،حيث �إنه �سيكون عليهم ت�سجيل تعديالت
لقيد الرقم الت�سل�سلي اخلا�ص بكل بند جديد يف املخزون لدى احتياز املانح لـه .وعلى �أي حال ،فعادة
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ما ال يلزم حتديد الرقم الت�سل�سلي للمخزون من �أجل حماية امل�شرتين وامل�ؤجرين .والأغلب �أنهم �سوف
يح�صلون على املوجودات املرهونة يف �سياق العمل املعتاد للبائع ،ويف هذه احلالة� ،سي�أخذون املوجودات
خال�صة من �أي حقوق �ضمانية �أن�ش�أها البائع �أو �أي ممن �سبقوه يف ملكيتها (انظر التو�صيات .)82-80
ولهذه الأ�سباب ،فالدول التي تخ�ص�ص خانة للرقم الت�سل�سلي يف قيود �سجل عام للحقوق ال�ضمانية
تق�رص عادة املطالبة الإلزامية بتحديد الرقم الت�سل�سلي على احلاالت التي ال تحُ فظ فيها املوجودات
امل�سل�سلة رقميا بو�صفها خمزوناً (انظر �أي�ضا الفقرتني  85و� 115أدناه).
 -36و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ومثلما ذُكر �آنفاً ،فمن منظور العالقة بني التكلفة واملنفعة ينبغي �أن يقت�رص نطاق
ت�سجيل الرقم الت�سل�سلي على املوجودات العالية القيمة واملعمرة ن�سبيا التي توجد لها �سوق قائمة لإعادة
بيعها مبا �أن هذه هي الفئة الوحيدة من املوجودات املرهونة التي يرجح �أن تن�ش�أ فيها م�شكلة عملية بفعل
اخل�شية من ال�رضر الذي قد يلحق بالأطراف .ولكي يكون الت�سجيل والبحث القائمان على املوجودات
عمليني فيما يخ�ص هذين النوعني من املوجودات ،يجب �أي�ضا �أن تكون املوجودات من نوع يتوفّر لـه
ترقيم موثوق ومعرتف به عامليا �أو �أداة تعريف فريدة مماثلة.

(ي) ر�سوم الت�سجيل والبحث
� -37إن املنطق اجلوهري لنظام ال�سجل العام للموجودات غري املنقولة هو تعزيز ال�شفافية واليقني فيما
ت�شجع �أ�صحاب الت�سجيل
�صمم �أنظمة ال�سجل احلديثة بحيث ِّ
يتعلَّق باحلقوق ال�ضمانية .ولهذا ال�سبب ،تُ َّ
والباحثني على ا�ستخدامها .ولذلك ،من ال�رضوري �أن تحُ َّدد الر�سوم يف م�ستوى يي�رس اال�ستعانة به،
وميكِّن النظام يف الوقت نف�سه من ا�سرتداد ر�أ�سماله وتكلفته الت�شغيلية خالل فرتة زمنية معقولة .ور�سوم
الت�سجيل والبحث املفرطة التي ت�ستهدف زيادة الدخل بدال من دعم تكلفة النظام تعادل �رضيبة (يتحملها
ثم ،يو�صي الدليل ب�أال تزيد
املقرت�ضون يف نهاية املطاف) تثبط عن اال�ستعانة بالنظام وا�ستخدامه .ومن ّ
ر�سوم ا�ستخدام ال�سجل عما يتطلبه التمويل الذاتي له (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ط)).

(ك) طرائق الو�صول �إىل ال�سجل
 -38جرت العادة يف املا�ضي على �أن يُحتفظ بقيود ال�سجل يف �شكل ورقي .غري �أن بداية العمل بالتخزين
الرقمي ي�سرَّ ت اعتماد قواعد بيانات حمو�سبة ،مما خ ّفف �إىل حد كبري من الأعباء الإدارية والأر�شيفية
الواقعة على ال�سجل.
 -39وللقيد املحو�سب مزايا عديدة تفوق النظام الورقي .و�أو�ضحها �أن الأر�شيفات الإلكرتونية ت�شغل
حيزا �أقل ،كما �أن البحث فيها �أي�رس .وعالوة على ذلك ،ي�سمح معظم النظم الع�رصية بتقدمي طلبات
الت�سجيل �إلكرتونيا وبتقدمي طلبات البحث وا�سرتجاع نتائجه �إلكرتونيا �أي�ضا ،مما يي�رس و�صول العمالء
�إليها بطريقة مبا�رشة .كما تتيح معظم ال�سجالت الع�رصية اخلا�صة باحلقوق ال�ضمانية �إمكانية الو�صول
الإلكرتوين املبا�رش لتعديل القيود �أو �إلغائها .ويقلل و�صول العمالء املبا�رش �إىل حد كبري من تكلفة ت�شغيل
النظام و�صيانته .كما �أنه يعزز كفاءة عملية الت�سجيل للعمالء حيث يتيح ل�صاحب الت�سجيل �إمكانية
التحكم املبا�رش يف توقيت الت�سجيل .وب�صفة خا�صة ،يزيل الو�صول الإلكرتوين املبا�رش �أي تفاوت زمني
املت�ضمنة يف الإ�شعار يف قاعدة البيانات.
امل�سجل والإدخال الفعلي للمعلومات
بني تقدمي الإ�شعار �إىل
ِّ
َّ
 -40ويف بع�ض الدول التي لديها �سجل عام للحقوق ال�ضمانية� ،أ�صبح الو�صول الإلكرتوين (�إما من مقر
العميل �أو من املكتب الفرعي لل�سجل) الو�سيلة الوحيدة املتاحة للدخول من �أجل الت�سجيل والبحث على
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قدم يف �شكل �إلكرتوين ،ال يفرز النظام �أي قيود ورقية.
ال�سواء .وحيث �إن البيانات التي يتعني ت�سجيلها تُ َّ
وي�ضع هذا النوع من النظام الإلكرتوين الكامل امل�س�ؤولية املبا�رشة عن الإدخال الدقيق للبيانات على عاتق
�أ�صحاب الت�سجيل .ونتيجة لذلك تقل �إىل �أدنى حد تكاليف موظفي ال�سجل ونفقات ت�شغيله ،ويتال�شى
احتمال اخلط�أ من جانب موظفي ال�سجل يف ن�سخ امل�ستندات .وت�سمح دول �أخرى بالت�سجيل والبحث
الإلكرتونيني ،غري �أنها تتيح �أي�ضا لعمالئها خيار تقدمي ت�سجيل ورقي �أو طلب بحث باليد �أو عن طريق
الفاك�س �أو �شفويا عن طريق الهاتف .ومع ذلك فحتى يف تلك الدول بات التقدمي الإلكرتوين للبيانات �أكرث
الو�سائل �شيوعا �إذ يُ�ستخدم عمليا يف الغالبية العظمى من الت�سجيالت.
 -41ويو�صي الدليل ب�أن تن�شئ الدول ،قدر الإمكان� ،سجال عاما للحقوق ال�ضمانية يكون حمو�سبا ويتيح
لعمالئه �إمكانية الو�صول الإلكرتوين املبا�رش �إليه (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ي)) .غري �أنه نظرا
لالعتبارات العملية املتعلقة ب�إن�شاء �سجل �إلكرتوين ،يو�صي الدليل �أي�ضا ب�إتاحة �أ�ساليب و�صول متعددة
لعمالء ال�سجل يف املراحل املبكرة للتنفيذ على الأقل من �أجل �إدخال الطم�أنينة �إىل نفو�س م�ستخدِ مي
النظام الذين لي�ست لهم دراية به .و�أخريا ،وبغية تي�سري اال�ستخدام ،يو�صي الدليل ب�أن يُنظَّ م ال�سجل
بحيث يتيح نقاط و�صول متعددة لتقدمي الإ�شعارات وطلبات البحث �إلكرتونيا وورقيا �أو �شفويا (انظر
التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ك)),

(ل) �ساعات اخلدمة
� -42إدراكا لأهمية و�صول اجلمهور ،تقوم معظم الدول بت�شغيل �سجالتها وفقا جلدول زمني دقيق
ومنتظم ،فتن�سق بني �ساعات اخلدمة واحتياجات عمالئها .وبناء على تلك االحتياجات ،قد يتطلب ذلك
�أي�ضا �أن يُفتح ال�سجل قبل بداية يوم العمل االعتيادي و�أن يظل مفتوحا بعد انتهائه .و�إذا كان النظام
يقبل االت�صال الإلكرتوين املبا�رش ،ال تكون لأيام و�ساعات الت�شغيل �أهمية عملية ،حيث �إنه ميكن الو�صول
�إليه على مدار ال�ساعة وطيلة �أيام الأ�سبوع .ولذلك يو�صي الدليل بت�صميم ال�سجل بحيث يكون مفتوحا
ب�صفة م�ستمرة فيما عدا فرتات ق�صرية لال�ضطالع ب�أعمال ال�صيانة الروتينية املقررة (انظر التو�صية
 ،54الفقرة الفرعية (ل)).

(م)  اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا الإلكرتونية
� -43سبقت مناق�شة منافع �سجل احلقوق ال�ضمانية العام الذي يقبل ت�سجيل القيود �إلكرتونيا ويتيح
�إمكانية الو�صول �إليه �إلكرتونيا .غري �أن مدى حو�سبة ال�سجل قد يختلف باختالف الدول ،بناء على
مقدار ر�أ�س املال املتاح يف البداية ،و�إمكانية احل�صول على اخلربة املنا�سبة ،وم�ستوى معرفة امل�ستخدِ مني
املحتملني باحلا�سوب ،و�إمكان االعتماد على البنية التحتية لالت�صاالت املحلية ،واحتمال �أن تكفي
الإيرادات املتوقعة ال�سرتداد تكلفة ر�أ�س املال املنفق يف الإن�شاء خالل فرتة معقولة .وقد ال تتمكن جميع
الدول من االنتقال ب�رسعة �إىل العمل بال�سجل املحو�سب الكامل .ومع ذلك فحتى عندما ت�ستمر الدول
يف ا�ستخدام ال�سجالت الورقية يظل الهدف العام هو نف�سه ،وهو �أن تكون عملية الت�سجيل والبحث
ب�سيطة و�شفافة وكف�ؤة وقليلة التكاليف ومتاحة قدر امل�ستطاع .ويو�صي الدليل ،مت�شيا مع النهج الذي
يتبعه يف ا�ستخدام التكنولوجيا الإلكرتونية (انظر التو�صيتني  11و ،)12ب�أن تن�شئ الدول يف �أ�رسع وقت
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ممكن �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية يكون حمو�سبا وي�سمح بالو�صول �إليه �إلكرتونيا ب�صفة مبا�رشة (انظر
التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ي)).

(ن) لغة ال�سجل
قيد يف �سجالت احلقوق ال�ضمانية الع�رصية �سوى الإ�شعارات املتعلقة
 -44مثلما ُذكر �آنفاً ،ال تُ َّ
�سجل االتفاق ال�ضماين نف�سه وال موجز مبحتواه .ونتيجة لذلك ،ف�إن
باالتفاقات ال�ضمانية .وال يُ َّ
لغة االتفاق ال�ضماين لن ت�ؤثر ت�أثريا مبا�رشا على لغة الت�سجيل يف ال�سجل (فيما يتعلق بلغة االتفاق
ال�ضماين ،انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرة 16؛ وفيما يتعلق بلغة الإ�شعارات
يف �سياق الإنفاذ ،انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين ،الفقرتني  47و .)70ونظرا للطريقة
التي تُنظَّ م وتفهر�س بها ال�سجالت العامة الع�رصية للحقوق ال�ضمانية تي�سريا للبحث با�ستخدام ا�سم
حمدد �آخر للهوية ،تُكتب قيود ال�سجل بلغة ال�سجل� .أي �أنه بالرغم من �أن االتفاق ال�ضماين
املانح �أو ِّ
يرد ب�أي لغة يتفق عليها الطرفان ،ف�إن املعلومات عن ا�سم املانح �أو غري ذلك من حمددات الهوية
قد ِ
الواردة يف قيد ال�سجل �ستكون بلغة ال�سجل .واال�ستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عندما يكون اال�سم
الر�سمي للمانح ،مثل �رشكة جتارية �أجنبية ،نف�سه بلغة �أجنبية .و�إذا مل توجب قوانني �أخرى �أن حتمل
م�ؤ�س�سات الأعمال ا�سما ر�سميا باللغة الوطنية ،ف�سوف يت�ضمن قيد ال�سجل يف هذه احلالة معلومات
بلغة �أجنبية .ويف حالة عدم وجود مثل هذا ال�رشط ،قد تن�ش�أ بع�ض ال�صعوبات الأخرى عندما يرد
اال�سم الر�سمي للمانح يف �أبجدية خمتلفة عن �أبجدية لغة ال�سجل .ويف تلك احلاالت� ،سوف يتعينَّ
حمدد هوية املانح يف �صورة ا�سم �أو هجاء ميكّنان
على الدول �أن توفر لوائح تنظيمية ت�سمح ب�إيراد
ِّ
فعال.
من �إجراء بحث ّ
 -45وتنطبق اعتبارات مماثلة على اللغة التي تو�صف بها املوجودات املرهونة .وغالبا ما تكون ال�سجالت
العامة الع�رصية للحقوق ال�ضمانية حمو�سبة .ويُ�سمح للأطراف بالت�أ�شري على خانة تعطي و�صفا عاما
للموجودات املرهونة ،غري �أنهم عادة ما يحتاجون �أي�ضا �إىل تقدمي و�صف �رسدي بغية حتديد املوجودات
املرهونة حتديدا كافيا .وبالنظر �أي�ضا �إىل وظيفة ال�سجل ،املتمثلة يف متكني الباحثني من الو�صول �إىل
معلومات ت�سمح لهم بتقرير �أي من موجودات املانح مرهونة بالفعل بحق �ضماين ،فمن املحبذ ا�شرتاط
و�صف تلك املوجودات بلغة ال�سجل.
�صمم ال�سجالت عادة بحيث
 -46ولدى عدد من الدول �أكرث من لغة ر�سمية واحدة .ويف هذه الدول ،تُ َّ
ت�سمح بالت�سجيل بجميع اللغات الر�سمية .وبغية �ضمان اطالع كل الباحثني على املعلومات ،تُلزم بع�ض
أطراف بقيد ت�سجيلهم بجميع اللغات الر�سمية .وت�سمح دول �أخرى بالت�سجيل بلغة واحدة
َ
الدول ال
فح�سب ،بيد �أنها تُلزم مدير ال�سجل ب�إعداد نُ�سخ مطابقة للأ�صل وت�سجيلها بجميع اللغات الر�سمية.
وكال النهجني مكلِّف ويف�سح املجال �أمام اخلط�أ ،على �سبيل املثال ،يف حم ِّدد هوية املانح� ،أو �أمام �أوجه
االختالف بني ال�صيغ اللغوية يف و�صف املوجودات املرهونة .ولهذا ،ففي الكثري من الدول التي لديها
لغات ر�سمية متعددة ميكن ا�ستخدام �أي منها لت�سجيل حق �ضماين ،ينبغي �أن يتم الت�سجيل بلغة واحدة
فقط ،على �أن يتاح الت�سجيل يف هذه الدول وو�صلة البحث بجميع لغات ال�سجل الر�سمية .وال يت�ضمن
الدليل تو�صية ب�ش�أن لغة الإ�شعار ،حيث يرتك هذه امل�س�ألة لقوانني �أخرى .و�سوف يتعني على الدول �أن
تنظر يف طرق تت�صدى بها لهذه امل�س�ألة مبا ي�ضمن � ّأن من املعقول توقع فهم املانح والأطراف الثالثة
للإ�شعار.
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� -3أمن و�سالمة قيود ال�سجل
(�أ) م�س�ؤولية الدولة عن النظام
  -47اعتمدت الدول عرب ال�سنني نُهجا خمتلفة لإدارة نظم ال�سجل وت�شغيلها .ففي بع�ض الدول تُق ِّدم
معينة،
هذه اخلدم َة �إدارةٌ حكومية �أو م�ؤ�س�سة عمومية .ويف دول �أخرى ،يناط بهذه امل�س�ؤولية �أرباب مهن ّ
مثل املوثّقني .ويف دول �أخرى يتوىل الت�شغيل اليومي كيان خا�ص ،ال �سيما متى كان ذلك الكيان قادرا على
تقدمي خدمة �أكرث فعالية من حيث التكلفة .ومع ذلك ،فبا�ستثناء الدول التي ال توجد بها �آليات عمومية
ت�س ّد مكاتب الت�سجيل غري الر�سمية التي يديرها القطاع اخلا�ص هذه الفجوة ،حتتفظ
للقيد ،حيث ُ
الدولة حتما مب�س�ؤولية �ضمان ت�شغيل ال�سجل وفقا للإطار القانوين املنا�سب .وهذا هو النهج املو�صى به
يف الدليل (انظر التو�صية  ،55الفقرة الفرعية (�أ)).

(ب) قيد هوية �صاحب الت�سجيل
 -48ي�شرتط بع�ض الدول على �أ�صحاب الت�سجيل تقدمي ما يثبت هويتهم .وال�سبب الرئي�سي وراء
اتباع هذا النهج هو كفالة �رشعية ا�ستخدام ال�سجل� .أما �أ�رضاره فهي احتمال زيادة الوقت الالزم
للت�سجيل وتكلفته .ويف دول �أخرى قد يطالب ال�سجل �صاحب الت�سجيل بذكر هويته ،ومع هذا،
ال يطلب التح ُّقق من الهوية ك�رشط م�سبق لت�سجيل �إ�شعار (بخالف ما يلزم لعملية �سداد ر�سوم
الت�سجيل) .ويف الدول التي لديها �شواغل ب�ش�أن الت�سجيالت غري امل�أذون بها �أو الكيدية ،قد يحتاج
ال�سجل �إىل املطالبة بحد �أدنى على الأقل من الأدلة التي تثبت الهوية (كما هو احلال بالن�سبة �إىل
حقوق املانح يف �إلزام ال�سجل ب�إلغاء الت�سجيل �أو تعديله ،انظر التو�صية  .)72ولن ي�شكّل هذا عبئا
�إداريا مفرطا �إذا ما �أدرجت يف عملية الدفع �إجراءات التحقق من الهوية .وف�ضال عن ذلك ،فحيث �إن
معظم �أ�صحاب الت�سجيل �سي�ستخدمون ال�سجل مراراً ،ميكن �إعطا�ؤهم مفاتيح م�شفرة �آمنة دائمة عند
فتح ال�سجل ،مما مينع احلاجة �إىل تكرار �إجراءات �إثبات الهوية بالن�سبة �إىل الت�سجيالت الالحقة.
وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (د) ،والتو�صية  ،55الفقرة
الفرعية (ب)).

(ج) حق املانح يف احل�صول على ن�سخة من الإ�شعار امل�سجل
امل�سجل ي�شري �إىل �أن املانح رمبا يكون قد �أن�ش�أ حقا �ضمانيا يف موجوداته �أو قد
 -49مل ّا كان الإ�شعار
َّ
ينوي �إن�شاءه ،مما ي�ؤثر على قدرته على احل�صول على ائتمان م�ضمون �إ�ضايف ،تق�ضي معظم الدول ب�أن
م�سجل �أن يتلقى ن�سخة من الت�سجيل ومن �أي تعديالت يدخلها الدائن
من حق املانح امل�سمى يف �إ�شعار
َّ
امل�ضمون على الإ�شعار .وهذا ميكّن املانح من التحقق من دقة بيانات الإ�شعار ،كما ميكّنه يف حالة
الت�سجيالت غري الدقيقة �أو غري امل�أذون بها �أو الكيدية من ممار�سة حقوقه يف فر�ض التعديل �أو �إلغاء
الت�سجيل (انظر التو�صيتني  72و.)74
امل�سجل �إىل
 -50وتختلف الدول فيما يتعلق مبن ينبغي لـه �أن يتحمل التزام �إر�سال ن�سخة من الأ�شعار
َّ
املانح .وبغية توفري �أق�صى قدر من احلماية من خطر الت�سجيالت غري امل�أذون بها ،تلقي بع�ض الدول ذلك
العبء على عاتق نظام ال�سجل نف�سه .وبهذه الطريقة �سيكت�شف املانح املزعوم االحتيال �إذا كان الت�سجيل
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احتياليا .وهو �أمر م�ستبعد �إذا كان االلتزام ب�إر�سال ن�سخة من الأ�شعار واقعا على عاتق الدائن امل�ضمون
املزعوم .ومع ذلك ،يجب مقارنة تلك امليزة بالتكاليف واملخاطر الإ�ضافية التي يفر�ضها هذا العبء على
نظام الت�سجيل .ويف غياب الدليل على �أن الت�سجيالت غري امل�أذون بها تُ�شكّل تهديدا خطريا وكبريا على
�سالمة نظام الت�سجيل يف دولة معينة ،ي�ؤيد حتليل جدوى التكاليف يف مقابل املنافع و�ضع هذا االلتزام
على عاتق الدائن امل�ضمون.
 -51وعالوة على ذلك ،فحيث �إن الت�سجيل يجري يف معظم احلاالت بدقة وح�سن نية ،ف�إن مطالبة
امل�سجل �إىل املانح يجب �أال تكون �رشطا لنفاذ الت�سجيل ،وقد
الدائن امل�ضمون ب�إر�سال ن�سخة من الإ�شعار
َّ
تع ّقد �أو ت�ؤخر ذلك النفاذ .ويرجع ذلك �إىل �أن عدم �إر�سال �إ�شعار �إىل املانح ال ي�ؤثر باملرة على حقوق
الأطراف الثالثة التي تراجع ال�سجل .ولهذا ففي معظم الدول ،ال ي�ؤدي تخلُّف الدائن امل�ضمون عن
الوفاء بهذا االلتزام �إال �إىل عقوبات �إدارية ا�سمية و�إىل التعوي�ض عن �أي �أ�رضار فعلية تلحق باملانح.
ويو�صي الدليل ،مراعاة للنهج العام الذي يتبعه ،وهو ح�رص التكاليف الإدارية لل�سجل يف �أ�ضيق نطاق،
ب�أن تقع م�س�ؤولية تزويد املانح بن�سخة من الإ�شعار على عاتق الدائن امل�ضمون (انظر التو�صية  ،55الفقرة
الفرعية (ج)).

(د) حق الدائن امل�ضمون يف احل�صول على ن�سخة من التغيريات املدخلة على الت�سجيل
 -52يجوز يف معظم الدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما ع�رصياً للحقوق ال�ضمانية �أن يلغي الدائن امل�ضمون
يعدله يف �أي وقت بالطريقة نف�سها التي يُل َغى �أو يُع ُّد بها �أي نوع من �أنواع الت�سجيل
�أي �إ�شعار
م�سجل �أو ّ
َّ
(انظر التو�صية  .)73و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكّن معظم الدول املانح من فر�ض �إلغاء ت�سجيل �أو تعديله من
خالل �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية خمت�رصة (انظر التو�صية  ،72الفقرة الفرعية (ب)) .وبغية متكني
الدائن امل�ضمون من الت�أكد من �رشعية الإلغاء �أو التعديل ،عادة ما يكون ال�سجل ملزما ب�أن ير�سل على
م�سجل �إىل ال�شخ�ص املحدد يف الإ�شعار بو�صفه الدائن
وجه ال�رسعة ن�سخة من �أي تغيريات يف �إ�شعار
َّ
امل�ضمون .ولن يقت�ضي ذلك حتما تكلفة باهظة �أو خماطرة يتحملها نظام ال�سجل حيث ميكن االتفاق
على طريقة فعالة لالت�صاالت الإلكرتونية (مثل الربيد الإلكرتوين) عند فتح ح�ساب الدائن امل�ضمون يف
ال�سجل لأول مرة .وف�ضال عن ذلك� ،إذا كان النظام �إلكرتونيا ،ميكن برجمته بحيث ير�سل ن�سخة من �أي
تعديالت �إىل ح�ساب بريد �إلكرتوين معينّ بطريقة �آلية دون احلاجة �إىل �أي تدخل ب�رشي .وهذا هو النهج
املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،55الفقرة الفرعية (د)).

(ﻫ) �رسعة ت�أكيد الت�سجيل
� -53إن من م�صلحة جميع الأطراف تلقي ت�أكيد �رسيع ب�أن ت�سجي ً
ال ما قد �أجري .فعلى �سبيل
املثال ،قبل تقدمي الأموال مبقت�ضى اتفاق �ضماين ،عادة ما يرغب الدائن امل�ضمون يف تلقي ت�أكيد
ما ب�أن �إ�شعاره قد قُيد يف ال�سجل وب�أن املعلومات ُ�سجلت بدقة .وف�ضال عن ذلك ،غالبا ما يقوم
الدائن امل�ضمون ،بغية �ضمان �أولويته على دائنني م�ضمونني حمتملني �آخرين ،بت�سجيل �إ�شعار باالتفاق
�صمم ال�سجالت الإلكرتونية الع�رصية بحيث تمُ كّن �صاحب
ال�ضماين قبل �إبرامه مع املانح .ولذلك ،تُ َّ
الت�سجيل من احل�صول على بيان مطبوع �أو �إلكرتوين للت�سجيل مبجرد �إدخال البيانات .وال بد يف
ال�سجل الورقي من وجود فارق زمني بني تقدمي الإ�شعار واحل�صول على ت�أكيد بقيده� ،إال �أنه ينبغي
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بذل جميع اجلهود الالزمة لتقليل الت�أخري �إىل �أدنى حد  .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر
التو�صية  ،55الفقرة الفرعية (ﻫ)).

(و) �سالمة البيانات و�صونها
� -54أي نظام لل�سجل� ،سواء كان ورقيا �أو �إلكرتونيا ،معر�ض خلطر الدمار من جراء �أحداث غري متوقعة.
وعادة ما تكون ا�ستعادة ال�سجل الورقي يف غاية ال�صعوبة �إذا ما تعر�ضت القيود نف�سها للتلف �أو التدمري
(من جراء في�ضان �أو حريق على �سبيل املثال) .وال متلك دول كثرية املوارد التي متكّنها من االحتفاظ
بن�سخة ورقية احتياطية يف مكان منف�صل .وف�ضال عن ذلك يوجد دائما احتمال وقوع خط�أ ب�رشي لأنه
ال بد من �أن تحُ فظ الن�سخ وتُفهر�س يدويا .ومع ذلك ،حيثما ُحفظ �أي �سجل ورقي على نحو �إلكرتوين
�أو حيثما جرى حفظ ال�سجل كله على نحو �إلكرتوين ،يكون من الأي�رس بكثري كفالة االحتفاظ بالبيانات
يف ال�سجل .وعادة ما حتتفظ الدول التي لديها �سجالت �إلكرتونية بن�سخة احتياطية من قيود ال�سجل
على خادوم منف�صل يف مكان �آخر .وعادة ما يجري حتديث هذه الن�سخة االحتياطية عن طريق �إجراء
منف�صل كل ليلة ،مما ميكّن من ا�ستعادة ال�سجل �إذا تعر�ض النظام �إىل عطل �أو دمار مادي .وبغية �ضمان
املحافظة على �سالمة ال�سجل بتكلفة جمدية ،يو�صي الدليل بو�ضع ن�سخ احتياطية لل�سجالت الإلكرتونية
على نحو منتظم (انظر التو�صية  ،55الفقرة الفرعية (و)).

 -4امل�س�ؤولية عن اخل�سارة �أو ال�رضر
 -55مثلما ذكر �آنفاً (انظر الفقرة  ،)47يدار ال�سجل العام للحقوق ال�ضمانية �إدارة عمومية� ،أي �أنه
بينما قد يجري التعاقد مع القطاع اخلا�ص على �صيانة النظام تقع امل�س�ؤولية النهائية عن الإ�رشاف على
م�سجل عمومي معينّ وموظفني عموميني خا�ضعني لإ�رشافه .ولهذا ال�سبب ،فلدى معظم الدول
عاتق
ِّ
مف�صلة تن�ص على ال�رشوط التي تتحمل مبوجبها امل�س�ؤولية القانونية عن �أي خ�سارة �أو �رضر
قواعد
َّ
يت�سبب فيه املوظفون �أو �أخطاء النظام ومدى امل�س�ؤولية التي يتحملونها .ومن الناحية النظرية ،و�أيا كان
نوع ال�سجل املعتمد ،قد تت�سبب �أخطاء املوظفني �أو النظام يف اخل�سارة يف ثالث حاالت.
� -56أولها �أن يُزعم �أن موظفاً بال�سجل �أو ممثال لـه قد ق ّدم ن�صائح �أو معلومات �شفوية خاطئة �أو
م�ضللة .ويف هذه احلالة ت�ستبعد بع�ض الدول امل�س�ؤولية القانونية كلية .ويف الدول التي ت�سمح يف هذه
احلاالت بحق الرجوع على ال�سجل ،غالبا ما تقدم توجيهات ب�ش�أن معيار العناية الواجب .ويف بع�ض
الدول ،يجب �أن يفي �سلوك املوظف مبعيار امل�س�ؤولية القانونية الذي يفر�ضه القانون العام الذي يحكم
االلتزامات القائمة على �أ�سا�س اخلط�أ .وحتدد دول �أخرى معيارا �أ�شد �رصامة ،يطالَب مبقت�ضاه كل من
�ضلِّل ب�أن يثبت توافر �سوء النية.
يزعم �أنه ُ
 -57واملجال املحتمل الثاين للم�س�ؤولية القانونية هو اخل�سارة النا�شئة عن خط�أ �أو �إ�سقاط يف املعلومات
يقدمونها.
قيد يف ال�سجل .فيتحمل �أ�صحاب الت�سجيل امل�س�ؤولية عن �أي خط�أ يف املعلومات التي ّ
التي تُ َّ
واخلط�أ الوحيد الذي ميكن �أن يحدث من جانب ال�سجل هو اخلط�أ يف �إدخال املعلومات التي يقدمها
�صاحب الت�سجيل يف قاعدة بيانات ال�سجل .وال�س�ؤال الرئي�سي يف هذه احلالة هو حتديد ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن �إدخال البيانات التي يقدمها �صاحب الت�سجيل يف قاعدة البيانات.
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 -58ف�إذا قدم �أ�صحاب الت�سجيل يف البداية بيانات الت�سجيل �إىل موظفي ال�سجل (�سواء بالفاك�س �أو
ورقيا �أو بالهاتف) ،وجب على موظفي ال�سجل �إدخالها يف قاعدة البيانات ويكونون من ثم م�س�ؤولني عن
�أي انحراف عن الدقة يف عملية الت�سجيل .ويف هذه احلالة ،عادة ما توفِّر النظم �سبيل انت�صاف �إزاء
اخل�سارة �أو ال�رضر الذي يت�سبب فيه عدم �إدخال موظفي ال�سجل البيانات يف قاعدة بيانات ال�سجل �أو
عدم �إدخالها بدقة.
� -59أما �إذا ق ُِّدم الإ�شعار �إلكرتونيا ،ف�إن النظم احلديثة توفر عادة �شكال �إلكرتونيا موحدا ميكِّن من
�إدخال البيانات التي يقدمها �صاحب الت�سجيل �إدخاال �آليا يف قاعدة بيانات ال�سجل (وال تخ�ضع �إال
لأدوات التحرير الإلكرتونية اخلا�صة باخلانات الإلزامية) دون قيام موظفي ال�سجل بفح�صها �أو التدخل
فيها �أو اتخاذ �إجراء �إ�ضايف ب�ش�أنها .ويف هذه النظم ،يكون �صاحب الت�سجيل هو امل�س�ؤول عن �أي خط�أ
حمتمل لأن اخلط�أ ال بد �أن يُعزى بال�رضورة للبيانات التي يقدمها .وحتى �إذا �أمكن ت�صور �أن امل�شكلة
ناجتة عن حدوث عطل يف النظام ،ف�إن الدول عادة ما ت�ستبعد من امل�س�ؤولية القانونية حاالت وقوع �أي
خلل مزعوم يف النظام ي�ؤثر على عملية الت�سجيل �أو على �صحتها .وعدم وجود ن�سخة ورقية (�أو ن�سخة
امل�سجل يجعل من امل�ستحيل �إثبات الزعم بحدوث خلل يف
بالفاك�س �أو قيد كتابي لطلب �شفوي) للإ�شعار
َّ
عمل النظام.
 -60و�إذا ا�ستن�سخ �أحد موظفي ال�سجل املعلومات التي يقدمها �صاحب الت�سجيل ا�ستن�ساخا غري دقيق،
ف�إن من يحق لهم التعوي�ض يف العادة هم الأطراف الثالثة التي تبحث يف ال�سجل وتت�رضر من جراء
امل�سجل .ويختلف املوقف �إذا كان خط�أ موظفي
االعتماد على املعلومات امل�ضلِّلة الواردة يف الإ�شعار
َّ
ال�سجل هو عدم �إدخال املعلومات التي يحتويها الإ�شعار الورقي يف النظام ب�أكملها .ويو�صي الدليل ب�أال
يُعامل الت�سجيل على �أنه نافذ �إال بعد �إدخال بيانات الت�سجيل يف قاعدة البيانات مما ميكِّن الأطراف
الثالثة من البحث عنها (انظر التو�صية  .)70ويتبع ذلك �أنه يف حالة عدم �إدخال الإ�شعار املق ّدم من
�صاحب الت�سجيل �إىل موظف ال�سجل يف النظام قط ،ال ي�صبح ذلك الإ�شعار نافذا على الإطالق من
الناحية القانونية ،ويكون ال�شخ�ص الذي يحتمل �أن تلحق به خ�سارة هو الدائن امل�ضمون الذي مل ت�صبح
حقوقه ال�ضمانية نافذة قانونا على الإطالق جتاه الأطراف الثالثة.
 -61واحلالة الثالثة التي يحتمل فيها وقوع م�س�ؤولية قانونية هي �أن يقدم ال�سجل نتائج بحث ال تعك�س
بدقة املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات ال�سجل .ويف هذه احلالة يعرتف بع�ض الدول بامل�س�ؤولية عن
اخل�سارة النا�شئة عن وقوع خط�أ �أو �إ�سقاط يف نتيجة بحث تر َّتب على خط�أ ارتكبه موظف ال�سجل .ومع
ذلك ،فق�ضايا الإثبات ت�ستبعد امل�س�ؤولية القانونية حيثما ادعى ُمق ِّدم الطلب �أن هناك خط�أ يف نتيجة
البحث املرئية �إلكرتونيا �أو املطبوعة يف مكتب العميل.
 -62وال تقبل جميع الدول بامل�س�ؤولية غري املحدودة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفو ال�سجل .فبع�ض
الدول يعتمد على مبد�أ احل�صانة ال�سيادية حلماية ال�سجل من امل�س�ؤولية كلية .وتقبل دول �أخرى امل�س�ؤولية
غري �أنها ت�ضع حدا �أق�صى ملقدار التعوي�ض املحتمل .كما �أن الدول التي تقبل امل�س�ؤولية عادة ما ت�ضع
قيودا �إجرائية تقت�ضي من املطالبني اتباع مبادئ توجيهية �رصيحة لتقدمي املطالبة و�إثباتها وتفر�ض فرتة
تقادم على تقدمي املطالبة.
 -63وين�شئ بع�ض الدول �صناديق خا�صة للتعوي�ض بغية تغطية �أي خ�سارة عندما تثبت امل�س�ؤولية.
وعندما يُن�ش�أ �صندوق خا�ص للتعوي�ض من �أجل حماية ال�سجل ،ي�ضاف عادة مبلغ �ضئيل �إىل ر�سوم
الت�سجيل يدفع �إىل ال�صندوق ل�سداد مطالبات التعوي�ض بدعوى امل�س�ؤولية القانونية التي يق�ضي ب�رصفها.
م�صممة لتغطية تلك اخل�سائر ،يُ�ستخدم املبلغ الإ�ضايف
وعندما ي�شرتك ال�سجل يف خطة للت�أمني اخلا�ص
ّ
ال�ضئيل الذي يُزاد على ر�سوم الت�سجيل لتغطية ق�سط الت�أمني.
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 -64وال ي�سعى الدليل �إىل التمييز بني خمتلف النهوج املذكورة �أعاله� ،إذ يعترب ذلك م�س�ألة متغرية تتعلَّق
بال�سيا�سة العامة ويتعني �أن تنظر فيها كل دولة .والنقطة الرئي�سية هي �أن الدول امل�شرتعة ينبغي �أن ت�ضع،
�أيا كان النهج املعتمد ،قواعد وا�ضحة حتكم تعيني امل�س�ؤولية عن اخل�سارة �أو ال�رضر الناجم عن خط�أ يف
�إدارة ال�سجل �أو ت�شغيله (انظر التو�صية .)56

امل�سجل
 -5ما ينبغي �أن يت�ضمنه الإ�شعار
َّ
 -65يقوم نظام �سجل احلقوق ال�ضمانية العام املو�صى به يف الدليل على مفهوم ت�سجيل الإ�شعار.
والدول التي اعتمدت هذا النظام ت�شرتط على الدوام حتديد املعلومات الأ�سا�سية التالية يف الإ�شعار
حمدد �آخر لهويته،
امل�سجل�( :أ) ا�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته ،وعنوانه؛ (ب) ا�سم الدائن امل�ضمون �أو ِّ
َّ
وعنوانه؛ (ج) و�صف املوجودات املرهونة (انظر التو�صية  .)57ويف الدول التي ال تفر�ض مدة يحددها
القانون �سلفا لفرتة الت�سجيل ،يُطلب �أي�ضا من �صاحب الت�سجيل �أن يحدد يف الإ�شعار املدة املرغوبة
للت�سجيل .وف�ضال عن ذلك ،يطلب بع�ض الدول من �صاحب الت�سجيل �أن يذكر احلد املايل الأق�صى الذي
يجوز ب�ش�أنه �إنفاذ احلق ال�ضماين الذي يغطيه الإ�شعار (انظر التو�صية  57ب�ش�أن هاتني النقطتني) .وترد
�أدناه مناق�شة مف�صلة جلميع هذه املتطلبات املتعلقة بامل�ضمون.

(�أ)  املعلومات اخلا�صة باملانح
'� '1أثر اخلط�أ يف حمدد هوية املانح على نفاذ الت�سجيل
حمدد
 -66ت�ستخدم ال�سجالت العامة الع�رصية للحقوق ال�ضمانية يف الفهر�سة والبحث ا�سم املانح �أو ِّ
�آخر لهويته (انظر التو�صية  ،54الفقرة الفرعية (ح)) .وبالتايل ،فالإ�شارة �إىل حم ِّدد هوية املانح يف
الإ�شعار مق ِّوم �أ�سا�سي للت�سجيل ال�صحيح .و�آثار اخلط�أ يف حم ِّدد هوية املانح على النفاذ القانوين للإ�شعار
املقيد فيه .فبع�ض ال�سجالت الإلكرتونية مربجمة
َّ
امل�سجل متوقفة على املنطق التنظيمي لنظام ال�سجل َّ
حمدد الهوية الذي يُدخله الباحث وحمددات
بني
التام
التطابق
حالة
يف
إال
�
البيانات
ت�سرتجع
ال
بحيث
ِّ
الهوية املوجودة يف قاعدة البيانات .ويف تلك النظم� ،سي�سفر �أي خط�أ عن عدم متكُّن الباحثني الذين
املحدد ال�صحيح لهوية املانح من ا�سرتجاع الإ�شعار .ولهذا يبطل الت�سجيل املزعوم ،مما يجعل
ي�ستخدمون
ِّ
ذلك احلق ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.
فهر�س
طبق بع�ض الدول خوارزميات بحث �أكرث تطورا .ويف تلك الدول تُنظَّ م قيود ال�سجل وتُ َ
 -67ويُ ّ
بحيث تمُ كّن الباحث الذي يُدخل املحدد ال�صحيح للهوية من ا�سرتجاع الإ�شعارات التي يكون فيها
حمدد هوية املانح قريبا من املحدد ال�صحيح للهوية و�إن كان ال يطابقه مطابقة تامة .وباملثل� ،إذا �أدخل
حمددا خاطئا للهوية ،يجري �أي�ضا ا�سرتجاع حمدد الهوية ال�صحيح القريب منه و�إن مل يكن
الباحث
ِّ
مطابقا متاما .ويف الدول التي تعتمد هذا الأ�سلوب يف البحث الأكرث تطورا حتتفظ بع�ض الت�سجيالت
املنقو�صة ب�صالحيتها رغم اخلط�أ ما دام البحث با�ستخدام حم ِّدد الهوية ال�صحيح �سي�ؤدي �إىل الإ�شعار
امل�سجل ،و�إن كان غري مطابق متاما .وهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  .)58بيد �أن
َّ
�ص ِّمم منطق البحث ت�صميما دقيقا بحيث يحد من عدد املطابقات
إذا
�
إال
�
يجدي
ال
النظم
من
النوع
هذا
ُ
القريبة التي ي�سفر عنها البحث .و�إذا واجه الباحثون الذين يُدخلون حم ِّددا �صحيحا للهوية نتائج بحث
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تظهر عددا كبريا من الإ�شعارات التي تت�ضمن مطابقات قريبة ،ينتقل عبء اخلط�أ الذي ارتكبه �صاحب
الت�سجيل بداي ًة انتقاال غري عادل �إىل الباحث الذي قد ي�ضطر عند ذلك �إىل اال�ضطالع بعدد كبري من
اال�ستق�صاءات الإ�ضافية بغية حتديد �أي من هذه املطابقات القريبة ي�شري �إىل املانح املعني �إذا كان �أي
منها ي�شري �إليه.

'  '2املح ِّدد ال�صحيح لهوية الأ�شخا�ص الطبيعيني
حمدد هوية املانح قد يبطل الت�سجيل ،فعادة ما حتر�ص الدول حر�صا �شديدا
 -68حيث �إن اخلط�أ يف ِّ
ُحدد ال�صحيح للهوية .وا�سم املانح هو �أكرث املعايري �شيوعا .ومع
على و�ضع قواعد قانونية تقرر
ماهية امل ِّ
ّ
ماهية اال�سم القانوين ال�صحيح لل�شخ�ص الطبيعي؛
ذلك ،قد ال يكون لدى الدولة قاعدة عامة حتدد
ّ
كما �أن اال�سم الذي يُ�ستخدم يف العمل اليومي �أو احلياة االجتماعية قد يختلف عن اال�سم الذي يظهر
يف الوثائق الر�سمية للمانح .وف�ضال عن ذلك ،قد حتدث تغيريات يف اال�سم منذ الوالدة نتيجة لتغري
احلالة االجتماعية �أو خليارات مق�صودة �أخرى ،مما ي�ستدعي يف العادة �أن تُوفَّر التعليمات �أو القواعد
الإدارية التي حتكم عمل ال�سجل �إر�شادات وا�ضحة ب�ش�أن م�صادر التوثيق الر�سمية ال�سم املانح التي ميكن
للم�سجلني والباحثني االعتماد عليها.
 -69وحتديد امل�ستندات التي �ستعد حجة بالن�سبة �إىل هذا الغر�ض يعتمد على مدى توفر وموثوقية
امل�ستندات الر�سمية التي ت�صدرها كل دولة .وال�ستيعاب املانحني الذين ال ميلكون م�ستندات ر�سمية هامة
معينة ،توفر الدول عادة
من الدرجة الأوىل واملانحني من غري املقيمني �أو من غري املواطنني يف دولة ّ
ت�سل�س ً
ال هرمياً من املراجع البديلة.
 -70وال توجد �صيغة عامة لو�ضع ذلك الت�سل�سل الهرمي حيث �إن الأمر يعتمد �إىل حد كبري على املوارد
حمددات يُعتمد عليها لهوية الأ�شخا�ص الطبيعيني وكذلك العادات املحلية
املتاحة يف كل دولة لتوفري ِّ
امل َّتبعة يف الت�سمية .بيد �أن الفقرات التالية تبينّ كيف ميكن للدول �أن تنفذ النهج املو�صى به يف الدليل
(انظر التو�صية :)59
و�س ِّجل مولده لدى جهاز حكومي ،يكون ا�سم املانح هو
(�أ) �إذا ولد املانح يف الدولة امل�شرتعة ُ
اال�سم املن�صو�ص عليه يف �شهادة ميالده؛
�سجل مولده ،يكون ا�سمه:
(ب) �إذا ولد املانح يف الدولة امل�شرتعة ،ومل يُ َّ
'  '1اال�سم املن�صو�ص عليه يف جواز ال�سفر ال�صادر لـه من حكومة الدولة امل�شرتعة؛
'� '2إذا مل يكن لدى املانح جواز �سفر ،اال�سم املن�صو�ص عليه يف بطاقة هوية وطنية �سارية
�أو ،يف حال عدم وجود تلك البطاقة ،يف بطاقة الت�أمني االجتماعي ال�سارية ال�صادرة للمانح
من حكومة الدولة امل�شرتعة؛
'� '3إذا مل يكن لدى املانح جواز �سفر �سار وال بطاقة هوية وطنية �سارية
وال بطاقة ت�أمني اجتماعي ،اال�سم املن�صو�ص عليه يف جواز ال�سفر ال�صادر للمانح من حكومة
الدولة املقيم فيها ب�صفة اعتيادية؛
(ج) �إذا كان املانح غري مولود يف الدولة امل�شرتعة ولكنه من مواطنيها ،فا�سم املانح هو اال�سم
الذي يظهر يف �شهادة اجلن�سية؛
(د) �إذا كان املانح غري مولود يف الدولة امل�شرتعة ولي�س مواطنا فيها ،يكون ا�سمه:
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'  '1اال�سم املن�صو�ص عليه يف ت�أ�شرية دخول �سارية �صادرة للمانح من الدولة امل�شرتعة؛
'� '2إذا مل يكن لدى املانح ت�أ�شرية دخول �سارية ،اال�سم الوارد يف جواز ال�سفر ال�ساري ال�صادر
للمانح من حكومة الدولة املقيم فيها ب�صفة اعتيادية؛
'� '3إذا مل يكن لدى املانح ت�أ�شرية �سارية وال جواز �سفر �سار ،اال�سم الوارد يف �شهادة امليالد
�أو وثيقة معادلة �صادرة للمانح من اجلهاز احلكومي امل�س�ؤول عن ت�سجيل املواليد يف الدولة
التي ولد فيها؛
(ﻫ) يف احلاالت غري الواردة يف القواعد ال�سابقة ،يكون ا�سم املانح هو اال�سم الوارد يف رخ�صة
القيادة ال�سارية �أو �شهادة ت�سجيل مركبة �أو وثيقة ر�سمية �أخرى �صادرة للمانح من الدولة امل�شرتعة؛
(و) �إذا تغري ا�سم املانح ،بخالف ما حتدده هذه القواعد ،لأ�سباب م�رشوعة وفقا لقانون الدولة
املقيم فيها ب�صفة اعتيادية ،مبا يف ذلك تغيرُّ اال�سم ب�سبب الزواج ،يكون ا�سم املانح هو اال�سم القانوين
اجلديد �إذا تغيرَّ اال�سم وقت �إن�شاء ال�ضمانة.
 -71و�إذا �أ�سفر البحث عن �أكرث من مانح م�شرتك يف اال�سم نف�سه ،غالبا ما يح�سم عنوان املانح م�س�ألة
الهوية بالن�سبة للباحثني .ويف الدول التي ي�شرتك فيها �أفراد كثريون يف ا�سم واحد ،قد يكون من املفيد
حمددا رقميا لهوية مواطنيها ،ميكن
طلب معلومات تكميلية ،مثل تاريخ ميالد املانح .و�إذا اعتمدت دولة ِّ
ا�ستعمال ذلك الرقم �أي�ضا وفقا ل�سيا�سات الدولة امل�شرتعة فيما يتعلق بحماية اخل�صو�صية والأمن
وب�رشط ذكر حم ِّدد بديل لهوية املانحني من غري املواطنني .ويو�صي الدليل ب�أنه ،حيثما ت�شرتط الدولة
حمددات �إ�ضافية �أو تكميلية للهوية ،ينبغي �أن يو�ضح القانون عواقب عدم تقدميها كلها ب�صورة �سليمة
على �صحة الت�سجيل (انظر التو�صية .)59

'  '3امل ُح ِّدد ال�صحيح لهوية الأ�شخا�ص االعتباريني
حمدد هوية املانح لأغرا�ض
 -72يف حالة كون املانح �رشكة �أو �شخ�صية اعتبارية �أخرى ،عادة ما يكون ِّ
نفاذ الت�سجيل والبحث هو اال�سم الذي يظهر يف الوثيقة التي ت�أ�س�س مبقت�ضاها الكيان .وعادة ما ميكن
التحقق من هذا اال�سم عن طريق االطالع على ال�سجل العمومي لل�رشكات والكيانات التجارية الذي
باملحددات العامة للهوية حيث ي�شرتط عموما
حتتفظ به كل دولة .ومن غري املحتمل حدوث م�شاكل تتعلق
ِّ
�أن يكون اال�سم التجاري فريدا ،حتى يقبله �سجل ال�رشكات �أو ال�سجل التجاري .و�إذا كانت املعلومات
الواردة يف هذا ال�سجل ويف �سجل احلقوق ال�ضمانية حمفوظة يف �شكل �إلكرتوين ،فقد يكون من امل�ستطاع
توفري مدخل عام لكل من قاعدتي البيانات بغية تب�سيط عملية التحقق .ويو�صي الدليل بهذا النهج
(انظر التو�صية .)60

'  '4التمييز بني الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني
 -73عادة ما يكون �صاحب الت�سجيل مطالَبا ب�أن ي�شري �إىل ما �إذا كان املانح فردا �أو �شخ�صا طبيعيا من
ناحية �أو �شخ�صا اعتباريا من ناحية �أخرى .وبالرغم من �أن امل�صطلحات قد تتباين ،فاخلط الفا�صل
الأ�سا�سي واحد .والتعيني الدقيق من الأمور الأ�سا�سية لأنه عادة ما يجري تخزين فئتي املانحني يف
خانتني �أو دفرتين منف�صلني ميكن البحث فيهما داخل ال�سجل .ولن يك�شف البحث يف �سجل الأ�شخا�ص
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م�سجل جتاه مانح من الأفراد ،والعك�س �صحيح �أي�ضا .و�ضمان الدقة مهم
االعتباريني عن حق �ضماين
َّ
على وجه اخل�صو�ص عندما يكون فرد ،ا�سمه جون �سميث مثال ،م�س�ؤوال عن من�ش�أة ت�سمى �رشكة جون
املحدد
�سميث .فلأغرا�ض حتديد هوية مانح احلق ال�ضماين الذي ي�شمل موجودات املن�ش�أة ،ال يكون
ِّ
ال�صحيح �إال "�رشكة جون �سميث".
 -74كما �ستكفل الدول عادة �أن تقدم القواعد التي تبينّ حمددات هوية املانح توجيها وا�ضحا يف
احلاالت التي ي�ضطلع فيها الأفراد ب�أعمالهم با�سم �آخر �أو ب�رشاكة لي�ست لديها �شخ�صية اعتبارية.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان فرد (جون �سميث مثال) ي�ضطلع ب�أعمال حتت ا�سم "�سميث لل�سباكة" دومنا
حمدد الهوية ال�صحيح الوحيد ملانح ال�ضمانة هو "جون �سميث".
�إدراج �سميث لل�سباكة ك�رشكة ،ف�إن ِّ
غري �أن الدول غالبا ما تتيح لأ�صحاب الت�سجيل خيار �إدخال ا�سم املن�ش�أة �أي�ضا كمانح م�سمى يف
حت�سبا لأن يكون اال�سم القانوين ال�صحيح هو ا�سم املانح و�أن ي�صبح الإ�شعار باطال �إذا ُق ِّيد
الإ�شعار
ُّ
ا�سم املن�ش�أة وحده.

'� '5أثر تغيري حمدد هوية املانح على نفاذ الت�سجيل
 -75ميكن �أن يتغيرَّ ا�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته بعد الت�سجيل ،مثال نتيجة لعملية قانونية يقوم بها
مانح من الأ�شخا�ص الطبيعيني لتغيري ا�سمه �أو نتيجة دمج �أو �إجراء مماثل �آخر يوا�صل مبوجبه املانح
الذي يكون �شخ�صا اعتباريا عمله با�سم خمتلف .ويثري ذلك التغيري الالحق يف ا�سم املانح �أو يف �أي حم ِّدد
�آخر للهوية قابل للتطبيق م�شاكل بالن�سبة �إىل اكت�شاف الإ�شعارات التي �سبق ت�سجيلها .وحمدد هوية املانح
هو املعيار الرئي�سي للبحث ،ولن يك�شف البحث با�ستخدام املحدد اجلديد لهوية املانح عن حق �ضماين
م�سجل باال�سم القدمي .ولذلك ،فبغية حماية الأطراف الثالثة التي قد تتعامل مع املانح با�سمه اجلديد،
َّ
امل�سجل بحيث يك�شف عن املح ِّدد اجلديد لهوية
تطالب بع�ض الدول الدائن امل�ضمون بتعديل الإ�شعار
َّ
حمددة .وعدم القيام بذلك ال يبطل نفاذ الت�سجيل .غري �أن �أولوية احلق
املانح قبل انق�ضاء فرتة زمنية َّ
واملرخ�ص لهم الذين
ال�ضماين ت�صبح �أدنى مرتبة من حقوق الدائنني امل�ضمونني وامل�شرتين وامل� ِّؤجرين
َّ
يح�صلون على حقوق يف املوجودات املرهونة �أو مت�صلة بها بعد تغيري حم ِّدد الهوية ولكن قبل ت�سجيل
�إ�شعار بالتعديل .ومع ذلك يحتفظ الدائن امل�ضمون ب�أي �أولوية يتمتع بها جتاه هذه الفئات من املطالبني
ويج�سد هذا النهج الغر�ض من ا�شرتاط الإف�صاح عن �أي
املناف�سني �إذا ن�ش�أت حقوقهم قبل تغيري اال�سم.
ّ
تغيري يف اال�سم� ،أي حماية الأطراف الثالثة التي قد تعتمد ،يف حالة عدم درايتها بهذا التغيري ،على نتائج
بحث ال ت�شوبها �شائبة ي�سفر عنها ا�ستخدام اال�سم اجلديد للمانح.
 -76ويكون املانح عادة ملزما� ،إما مبوجب االتفاق ال�ضماين �أو القانون ،ب�إخبار الدائن امل�ضمون ب�أي
تغيري يف اال�سم �أو �أي حمدد �آخر قانوين للهوية .وال تبد�أ فرتة ال�سماح املتاحة يف بع�ض الدول للدائن
يعدل الإ�شعار �إال عندما يعلم بتغيرّ حم ِّدد هوية املانح .بينما تبد�أ فرتة ال�سماح يف دول
امل�ضمون لكي ّ
�أخرى عندما يُغيرَّ اال�سم .وي�ؤدي عدم تعديل الإ�شعار قبل انتهاء فرتة ال�سماح �إىل انتقال الأولوية ملن يجد
من املطالبني املناف�سني يف تلك الأثناء �سواء علم الدائن امل�ضمون �أو مل يعلم بالتغيري قبل انتهاء الفرتة.
وهذا هو النهج الذي يو�صي الدليل باتباعه باعتباره يحقق التوازن املنا�سب بني حقوق الدائن امل�ضمون
وحقوق الباحثني من الأطراف الثالثة ،مع مراعاة �أن من املرجح �أن يعلم الدائن امل�ضمون على �أي حال
بتغري اال�سم نتيجة لأن�شطة الر�صد االعتيادية التي ي�ضطلع بها (انظر التو�صية .)61
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 -77ومبوجب النهج املو�صى به ،ف�إن عدم ت�سجيل تعديل بعد تغيري اال�سم ال يهدد الأولوية فيما يتعلق
بالدائنني امل�ضمونني �إال عندما يكون املطالب املناف�س م�شرتيا �أو دائنا م�ضمونا �أو م�ؤجرا �أو مرخ�صا
له .وال ي�ؤثر عدم تعديل الإ�شعار على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة الذي حتقق من خالل
الت�سجيل الأ�صلي جتاه دائني املانح بحكم الق�ضاء �أو ممثل �إع�ساره .وال�سبب يف ذلك هو �أن الدائنني غري
امل�ضمونني لي�سوا دائنني يعولون على نتيجة عملية بحث يف ال�سجل قبل البت يف تقدمي القر�ض� ،أي �أن
نتيجة البحث ال�سلبية لي�ست �رشطا م�سبقا لتقدميه .ولهذا يعتمد الدليل ر�أيا مفاده �أنه ينبغي تف�ضيل
الدائن امل�ضمون لدى موازنة حقوقه جتاه م�صالح الأطراف الثالثة.

'� '6أثر نقل املوجودات املرهونة على نفاذ الت�سجيل
 -78فيما يتعلق بتغيري ا�سم املانح الأ�صلي �أو حم ِّدد �آخر لهويته بعد �أن ينقل املانح املوجودات املرهونة،
فالبحث بناء على ا�سم املنقول �إليه عن طريق �أطراف ثالثة تتعامل يف املوجودات املرهونة التي يحوزها
املنقول �إليه لن يك�شف عن حق �ضماين �أن�ش�أه الناقل .ويتبع بع�ض الدول يف هذه احلالة النهج الذي يو�صي
به الدليل فيما يخ�ص تغيرُّ ا�سم املانح ،وفقا ملا جاء يف الباب ال�سابق .ويجب على الدائن امل�ضمون ،يف
�سجل تعديال يك�شف عن هوية املنقول �إليه بو�صفه املانح اجلديد يف غ�ضون فرتة
�إطار هذا النهج� ،أن يُ ِّ
زمنية حمددة بعد النقل بغية االحتفاظ بالأولوية على الدائنني امل�ضمونني وامل�شرتين الذين يح�صلون
على حقوق يف املوجودات املرهونة بعد النقل .و�إن مل يحدث التعديل يف غ�ضون الفرتة الزمنية املحددة،
ال يت�أثر النفاذ جتاه الأطراف الثالثة الذي يتحقق مع الت�سجيل الأ�صلي .غري �أن مرتبة �أولوية الدائن
امل�ضمون ت�صبح �أدنى من مرتبة من يليه من الدائنني امل�ضمونني وامل�شرتين الذين تن�ش�أ حقوقهم بعد
النقل وقبل ت�سجيل التعديل.
 -79ومثلما هو احلال يف تغيرُّ اال�سم ،تتخذ دول �أخرى موقفا يرى �أن فرتة ال�سماح لإدخال التعديل
ال ينبغي �أن تنفذ �إال مبجرد �أن يعلم الدائن امل�ضـ ــمون علما فعليا ب�أن املانح قد نقل املوجودات
رجح �أن ي�ص ــبح على علم ب�أن
املرهونة .ويقوم هذا النهج على فكرة مفادها �أن الدائن امل�ضمون ال يُ َّ
املانح قد نقل املوجودات املرهونة دون �إذن �إال بعد وقوع ذلك ،حيث �إن املانح ،بخالف ح ــالة تغيرُّ
اال�سم ،يُحتمل �أن يتخذ خطوات ن�شطة حلجب ن�شاطه غري امل�أذون به عن علم الدائن امل�ض ــمون .ولكن
دوالً �أخرى تتخذ موقفا يرى �أن مرتبة �أولوية الدائن امل�ضمون ال ينبغي �أن تت�رضر البتة من �أي نقل
غري م�أذون به يجريه املانح منتهكا االتفاق ال�ضم ــاين ،و�أن قــرار ال ــدائن امل�ضم ــون املتمثل ،نتيـ ــجة
ذلك ،يف ت�سجيل تعديل لك�شف ا�سم املنقــول �إليه بو�صفه املانح اجلديد ،ينب ــغي �أن ي ــكون قرارا طوعيا
ويج�سد هذان النهجان الأخريان بدرجات متفاوتة ر�أيا مفاده �أن يف حالة عمليات النقـ ــل غري
�رصفا.
ّ
امل�أذون بها ينبغي �أن تكون الغلبة حلقوق الدائنني امل�ضمونني على م�صالح املطالبني املناف�سني بحيث
ي�صبح من املمكن االعتماد على نتائج بحث ال ت�شوبها �شائبة يف ال�سجل بناء على ا�سم ال�شخ�ص حائز
املوجودات املرهونة.
يقدم الدليل تو�صية حمددة ب�ش�أن هذه النقطة �أكرث من ذكر احلاجة �إىل �أن تنظر الدول
 -80وال ِّ
امل�شرتعة ب�شكل �رصيح يف امل�س�ألة (انظر التو�صية  .)62وقد رئي �أنه ينبغي �أن يُرتك لكل دولة �أمر
املت�صور من املخاطر
تقرير النهج املنا�سب يف �سياق �سوق االئتمان اخلا�صة بها ،مع مراعاة امل�ستوى
َّ
التي قد تن�ش�أ على ال�صعيد املحلي جراء �سوء ت�رصف املانح يف �شكل نقل غري م�أذون به للموجودات
املرهونة.
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(ب) حمدد هوية الدائن امل�ضمون
 -81ت�شرتط الدول التي و�ضعت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية (�أو �أي نوع من �أنواع ال�سجل) دوماً
امل�سجل ا�سم الدائن امل�ضمون �أو حمددا �آخر لهويته وعنوانه� ،أو ممثله �أو من ي�سميه
�أن يورد الإ�شعار
َّ
(انظر التو�صية  ،57الفقرة الفرعية (�أ)) .ومع ذلك ،فبما �أن هذه البيانات لي�ست البتة معيارا للبحث،
فاحتماالت �أن ت�ضلل �أخطاء الت�سجيل الباحثني من الأطراف الثالثة �أقل مقارنة بالأخطاء يف �إدخال
بيانات �إثبات هوية املانح .ومن جهة �أخرى ،يظل الإدخال الدقيق للمعلومات مهما مبا �أنه ميكّن الباحثني
ذوي امل�صلحة من الأطراف الثالثة من ال�سعي �إىل احل�صول على مزيد من املعلومات ،فيما يتعلق مثال
مبا �إذا كان هناك بالفعل حق �ضماين يف موجودات املانح والتفا�صيل احلالية عن عالقة التمويل .كما �أن
�إدخال املعلومات بدقة يوفر قرينة تدل على �أن الدائن امل�ضمون الذي يطالب الحقا ب�أولوية ت�ستند �إىل
الإ�شعار هو يف واقع الأمر ال�شخ�ص الذي يحق لـه فعل ذلك .ووفقا لذلك ،يو�صي الدليل ب�أن ال يبطل
امل�سجل ما
تقدمي �صاحب الت�سجيل بيانا خاطئا يف حمدد هوية الدائن امل�ضمون �أو عنوانه نفاذ الإ�شعار
َّ
مل ي�ؤ ّد �إىل ت�ضليل الباحث احل�صيف ت�ضليال خطريا (انظر التو�صية .)64

(ج) و�صف املوجودات امل�شمولة بالإ�شعار
  -82ال توجد من الناحية النظرية يف نظام ت�سجيل الإ�شعارات �رضورة مطلقة لتحديد املوجودات
املرهونة يف الت�سجيل حيث �إن جمرد وجود �إ�شعار مفهر�س حتت ا�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته يكفي
لتحذير الأطراف الثالثة من احتمال وجود حق �ضماين واحد �أو �أكرث من موجودات املانح .ومع ذلك
فغياب �أي و�صف من الإ�شعار قد يحد من قدرة املانح على بيع املوجودات التي تظل غري مرهونة �أو
�إن�شاء حق �ضماين فيها .و�سيحتاج امل�شرتون املحتملون والدائنون امل�ضمونون �شكال من �أ�شكال احلماية
(الإذن من الدائن امل�ضمون ،على �سبيل املثال) قبل الدخول يف معامالت تتعلق ب�أي من موجودات
املانح .وغياب الو�صف يقلل �أي�ضا من قيمة معلومات ال�سجل ملمثلي الإع�سار والدائنني بُحكم الق�ضاء.
امل�سجل (انظر التو�صية  ،57الفقرة
ولهذا ،يو�صي الدليل ب�إدراج و�صف للموجودات املرهونة يف الإ�شعار
َّ
الفرعية (ب)).
 -83ورغم �أن و�صف املوجودات املرهونة مطلوب ،فال ت�شرتط نظم ال�سجل الع�رصية و�صفا حمددا لكل
منها على حدة .فيكفي لتزويد الباحثني باحتياجاتهم من املعلومات ا�ستخدام و�صف عام ("كل املوجودات
امللمو�سة" �أو "كل امل�ستحقات" ،على �سبيل املثال) �أو حتى و�صف �شامل ("كل املوجودات املنقولة احلالية
والآجلة" ،على �سبيل املثال) .والواقع �أن توفري �إمكانية االكتفاء بالو�صف العام �رضورة لكفالة الت�سجيل
الكفء حلق �ضماين يمُ نح يف املوجودات الآجلة وفئاتها املتجددة ،مثل املخزون �أو امل�ستحقات .وت�ستند
تو�صيات الدليل ب�ش�أن متطلبات التو�صيف فيما يخ�ص االتفاقات ال�ضمانية �إىل هذه االعتبارات ذاتها.
ووفقا لذلك ،يو�صي الدليل باعتبار و�صف املوجود املرهون الوارد يف �إ�شعار وافياً مبتطلبات التو�صيف
اخلا�صة باالتفاقات ال�ضمانية� ،أي و�صف ي�سمح بتحديد املوجود املرهون على نحو معقول (انظر
امل�سجل (انظر التو�صية .)63
التو�صية  ،14الفقرة الفرعية (د)) ،كافيا باملثل لال�ستخدام يف الإ�شعار
َّ
ويع ّزز النهج املو�صى به �أي�ضا كفاءة عملية الت�سجيل لأنه ميكّن الدائنني امل�ضمونني من االكتفاء بنقل
امل�سجل (والعك�س بالعك�س).
الو�صف من االتفاق ال�ضماين �إىل الإ�شعار
َّ
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 -84وخالفا ال�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته ،ال يعترب و�صف املوجودات املرهونة الوارد يف الإ�شعار
حمدد
امل�سجل معيارا للبحث .ولذلك ف�إن مقيا�س الدقة يف الو�صف لي�س �صارما مثلما هو احلال يف ِّ
هوية املانح .وحيث �إن الغر�ض من الإ�شعار هو تنبيه الأطراف الثالثة التي تبحث يف ال�سجل �إىل �أن من
املمكن املطالبة بحق �ضماين يف موجودات حمددة ،ف�إن امل�س�ألة الأ�سا�سية تتمثل فيما �إذا كان الباحثون
�سيفهمون ،رغم اخلط�أ� ،أن الو�صف ي�شمل املوجود ذا ال�صلة .ومت�شيا مع هذه ال�سيا�سة ،وات�ساقا مع
النهج الذي يُتبع عادة يف الدول التي و�ضعت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية ،يو�صي الدليل باعتبار �أن
امل�سجل ما مل
تقدمي �صاحب الت�سجيل بيانا خاطئا يف و�صف املوجودات املرهونة ال يبطل نفاذ الإ�شعار
َّ
ي�ؤ ّد �إىل ت�ضليل الباحث احل�صيف ت�ضليال خطريا (انظر التو�صية  .)65ويبينّ تعبري "الباحث احل�صيف"
�أن املحك ينبغي �أن يكون مو�ضوعيا� .أي �أن امل�س�ألة الأ�سا�سية تتمثل فيما �إذا كان الباحث ،من الناحية
النظرية� ،سيتعر�ض للت�ضليل ويكون من غري ال�رضوري �أن يثبت املطالب املناف�س الذي يطعن يف الو�صف
�ضلل بالفعل� .أما اتباع نهج ذاتي في�ؤدي �إىل التقا�ضي وقد ي�شجع على قدر من الإهمال
�أن الباحث قد ُ
لدى �إدخال الأو�صاف.
 -85ومن بني احلاالت التي قد ي�ؤدي فيها اخلط�أ يف الو�صف ،و�إن بدا �صغريا� ،إىل �إبطال الت�سجيل
معينة من املوجودات
�أن تقرر الدولة ا�ستحداث معيار تكميلي للبحث خا�ص باملوجودات يتعلق ب�أنواع ّ
حمدد رقمي فريد للهوية (انظر الفقرتني  34و� 35أعاله والفقرة � 115أدناه) .وحيث
املرهونة بناء على ِّ
امل�سجل
حمدد هوية املوجودات يعمل كمعيار للبحث يف هذه احلالة ،فمن ال�رضوري ال�ستيفاء الإ�شعار
�إن ِّ
َّ
ملحدد الهوية
حمدد الهوية بطريقة ت�ضمن �أن ت�سرتجعه الأطراف الثالثة التي جتري البحث وفقا ِّ
�إدخال ِّ
ال�صحيح.
 -86وعندما يكون اخلط�أ كافيا لتطبيق حمك الإبطال القائم على وجود خط�أ "م�ضلل ب�شكل خطري"،
يو�صي الدليل ب�أن يقت�رص نطاق الإبطال على املوجودات التي مل تو�صف و�صفا وافيا بدال من �إبطال
الإ�شعار برمته .وهذا يعني �أن الت�سجيل يظل �ساريا يف نطاق ما يت�ضمنه الإ�شعار �أي�ضا من موجودات
مو�صوفة ب�شكل منا�سب ،مبا �أن اخلط�أ ال ي�ضلل الباحث احل�صيف ب�ش�أن تلك املوجودات (انظر
التو�صية .)65

(د) مدة ت�سجيل الإ�شعار ومتديدها
 -87ميكن �أن تختلف مدة املعامالت املالية امل�ضمونة اختالفا كبريا .ويتطلب هذا بدوره بع�ض املرونة
يف مدة الإ�شعارات امل�سجلة املتعلقة بتلك املعامالت .وعادة ما ميكن �إ�سباغ املرونة الالزمة ب�إحدى
طريقتني .ف�أما �أوالهما فتتمثل يف ال�سماح لأ�صحاب الت�سجيل ب�أن يختاروا مدة الت�سجيل املرغوبة مع
احلق يف متديد الت�سجيل مرات ح�سب االقت�ضاء .و�أما الثانية فهي �أن يحدد النظام مدة زمنية ثابتة
عامة (خم�س �سنوات ،على �سبيل املثال) م�صحوبة باحلق يف متديد الت�سجيل كلما انق�ضت مدته لفرتات
م�ساوية �إ�ضافية .ويف كل من احلالتني ميدد الت�سجيل بتقدمي �إ�شعار تعديل �إىل ال�سجل قبل انتهاء �رسيان
الإ�شعار.
 -88ويف الرتتيبات املالية املتو�سطة والطويلة الأجل ،يُقلِّل النهج الأول احتمال فقدان الدائنني امل�ضمونني
الأولوية ب�سب الإخفاق غري املق�صود يف ت�سجيل التمديد يف حينه .ويف الرتتيبات املالية الق�صرية الأجل،
يُقلِّل النهج الثاين اخلطر الواقع على املانحني من قيام الدائنني امل�ضمونني بالت�سجيل ملدة زمنية مبالغ
فيها نتيجة للحر�ص املفرط .وبغية الت�شجيع على الإلغاء يف الوقت املنا�سب فيما يتعلق بالنظم التي ت�أخذ
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بالنهج الثاين ،قد تختار الدولة �أال تتقا�ضى �أي ر�سوم عن ت�سجيل الإلغاء .وعالوة على ذلك ،وبغية عدم
الت�شجيع على اختيار مدد ت�سجيل مفرطة الطول ،ميكن �أن ترتكز الر�سوم على �أ�سا�س �سلم ت�صاعدي
ومتحرك وفق الطول املختار ملدة الت�سجيل .ويتخذ بع�ض الدول �أي�ضا موقفا توفيقيا .فيمكن �أن يختار
�أ�صحاب الت�سجيل ب�أنف�سهم مدة الت�سجيل وميكن �أن ميددوا مدة الت�سجيل الأولية ،غري �أن ذلك يخ�ضع
حلدود زمنية ق�صوى (مثل � 10سنوات) خا�صة بكل ت�سجيل �أو متديد .ويو�صي الدليل ب�أن تُتاح للأطراف
كلتا الطريقتني لتحديد مدة الت�سجيل (انظر التو�صية .)69
 -89ويجب على الدول التي تختار نهج االختيار الذاتي �أن تدر�س �أثر خط�أ �صاحب الت�سجيل يف بيان
امل�سجل .ولكن
امل�سجل .ويو�صي الدليل ب�أال يبطل اخلط�أ الإ�شعار
مدة الت�سجيل على نفاذ الإ�شعار
َّ
َّ
مع مراعاة حمذور هام ،وهو �رضورة حماية الأطراف الثالثة التي تعتمد على البيان اخلاطئ( ،انظر
التو�صية  .)66وال بد من التمييز بني حالتني عند معاجلة اجلوانب التي قد ين�ش�أ منها هذا االعتماد
لدى الأطراف الثالثة.
 -90ف�أما احلالة الأوىل فهي �أن يُدخل �صاحب الت�سجيل مدة زمنية �أق�رص من املعتزم بالفعل .ويف
هذه احلالة� ،سوف ينق�ضي �أجل الت�سجيل بنهاية الوقت املحدد ولن يكون احلق ال�ضماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة .وبينما ميكن للدائن امل�ضمون ا�ستعادة النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن ذلك ال يتحقق
�إال انطالقا من تلك اللحظة (انظر التو�صية .)47
 -91و�أما احلالة الثانية فهي �أن يحدد الدائن امل�ضمون مدة �أطول من املعتزم بالفعل .ويف هذه احلالة
ال يبدو �أن هناك �شواغل فيما يتعلق بحماية الأطراف الثالثة .و�إذا كان احلق ال�ضماين امل�شار �إليه
يف الإ�شعار قد انتهى بالفعل (من خالل �سداد االلتزام امل�ضمون ،على �سبيل املثال) ،ف�إن النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة يتوقف على كل حال� .أما �إذا كان االلتزام امل�ضمون مل ي�سدد بعد ،فمن ال�صعب ت�صور
امل�سجل يظل ينبههم �إىل
كيفية ت�رضر الأطراف الثالثة من االعتماد على البيان اخلاطئ ،لأن الإ�شعار
َّ
احلق ال�ضماين وميكنهم اتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية �أنف�سهم من ذلك اخلطر .ويف هذه احلالة يكون
خط�أ الدائن امل�ضمون يف م�صلحته .ومع ذلك ،فحيث �إن الأطراف الثالثة ال تت�رضر ،لي�ست هناك حاجة
�إىل معاقبة الدائن امل�ضمون يف هذه احلالة.

(ﻫ)  املبلغ الأق�صى لاللتزامات امل�ضمونة
 -92تختلف الدول ب�ش�أن م�س�ألة ما �إذا كان يجب �أن يك�شف الإ�شعار عن املبلغ النقدي الذي ميكن من
�أجله �إنفاذ احلق ال�ضماين امل�شمول بالإ�شعار .وت�شرتط الدول التي لديها نظام �سجل ع�رصي بيان املبلغ
الفعلي لاللتزام امل�ضمون ،لأن ذلك يحول دون �إن�شاء حقوق �ضمانية لكفالة االلتزامات الآجلة �أو غري
املحددة (انظر التو�صية .)16
امل�سجل بيانا باملبلغ الأق�صى الذي ميكن من
 -93غري �أن بع�ض الدول ي�شرتط �أن يت�ضمن الإ�شعار
َّ
�أجله �إنفاذ احلق ال�ضماين امل�شمول بالإ�شعار (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات
 ،47-43والتو�صية  ،14الفقرة الفرعية (ﻫ)) .ويهدف هذا النهج �إىل تي�سري ح�صول املانح على التمويل
امل�ضمون من دائنني �آخرين يف احلاالت التي تتعدى فيها قيمة املوجودات املرهونة باحلق ال�ضماين
امل�سجل �سابقا احلد الأق�صى املبينّ يف الإ�شعار .ويرتكز هذا النهج على افرتا�ض �أن القيمة املتبقية من
َّ
املوجودات املرهونة �سوف متكّن املانح من احل�صول على ائتمان من م�صادر �أخرى ،حتى �إن كان ذلك
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االئتمان مكفوال بحق �ضماين يحظى ب�أولوية �أدنى من احلق ال�ضماين الذي يكفل االئتمان املقدم يف
البداية .كما يرتكز هذا النهج على افرتا�ض �أنه �ستكون هناك قدرة كافية للمانح على التفاو�ض تكفل �أال
يقوم �أول دائن م�ضمون م�سجل بت�سجيل حد �أق�صى مت�ضخم للمبلغ .ويف الدول التي ت�أخذ بهذا النهج،
تكون �أولوية احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار على احلقوق ال�ضمانية التالية مقت�رصة على احلد
الأق�صى للمبلغ املذكور يف الإ�شعار.
امل�سجل .ويحظى �أول دائن
 -94ويف دول �أخرى لي�س هناك ما يُلزم ب�إدراج حد �أق�صى يف الإ�شعار
َّ
م�سجل بالأولوية فيما يتعلق بجميع ما يقدمه يف امل�ستقبل من مدفوعات �إىل املانح دون حد،
م�ضمون
ّ
وذلك �رشيطة �أن ي�شمل االتفاق ال�ضماين القائم �أو اتفاق �ضماين الحق االلتزامات الآجلة ب�شكل �رصيح،
مثلما هو احلال يف �إطار النهج الأول .ومبقت�ضى هذا النهج ،لن يكون الدائن امل�ضمون الالحق م�ستعدا
لتقدمي القر�ض مقابل القيمة املتبقية احلالية من املوجودات املرهونة لأن �أول دائن م�ضمون م�سجل
�سيحتفظ بالأولوية فيما يخ�ص �أي متديد الحق لالئتمان الذي يقدمه مقابل تلك القيمة املتبقية .وتخ�شى
الدول التي تعتمد هذا النهج �أن ا�شرتاط ت�سجيل مبلغ �أق�صى �سوف�( :أ) يحد من مقدار االئتمان املتاح
من الدائن امل�ضمون الأول؛ �أو (ب) يكون غري فعال من الناحية العملية ،لأن الدائن امل�ضمون الأول يكفيه
�أن ي�شرتط على املانح �أن يوافق على زيادة احلد الأق�صى لتغطية جميع التمديدات املمكنة لالئتمان يف
امل�ستقبل .ويقوم هذا النهج على افرتا�ض ما يلي�( :أ) �أن الدائن امل�ضمون الأول هو م�صدر التمويل الأمثل
على املدى الطويل �أو �أنه من املرجح �أن يقدم التمويل ،وبخا�صة للمن�ش�آت ال�صغرية احلديثة العهد� ،إذا
كان يعلم �أنه �سوف يحظى مبرتبة �أوىل من الأولوية فيما يخ�ص احتياجات املانح الآجلة من التمويل؛ (ب)
�أنه لن تكون للمانح �سلطة تفاو�ضية كافية لإلزام �أول دائن م�ضمون م�سجل ب�إدخال حد �أق�صى واقعي
يف �إ�شعار الت�سجيل؛ (ج) �أن الدائن الالحق الذي يطلب منه املانح التمويل �سيكون يف و�ضع ميكِّنه من
التفاو�ض على اتفاق تخفي�ض مرتبة الأولوية مع �أول دائن م�ضمون م�سجل فيما يخ�ص االئتمان املقدم
على �أ�سا�س املقدار احلايل للقيمة الفائ�ضة يف املوجودات املرهونة.
 -95وي�سلِّم الدليل ب�أن لكل من النهجني مزاياه ويو�صي ب�أن تعتمد الدول ال�سيا�سات التي تت�سق ب�شكل
�أكرب مع ممار�سات التمويل الكف�ؤة فيها ،وبخا�صة مع االفرتا�ضات امل�سلم بها يف �سوق االئتمان التي ي�ستند
�إليها كل نهج (انظر التو�صية  ،57الفقرة الفرعية (د)).
امل�سجل �إىل النظر يف الأثر
 -96و�سوف حتتاج الدول التي ت�شرتط بيان احلد الأق�صى يف الإ�شعار
َّ
املرتتب على خط�أ �صاحب الت�سجيل يف بيان هذا احلد .وفيما يتعلق بهذه امل�س�ألة ،يو�صي الدليل،
امل�سجل
وفقا للنهج املتبع يف الدول التي تطبق فعال هذا ال�رشط ،ب�أن البيان اخلاطئ ال يبطل الإ�شعار
َّ
با�ستثناء احلاالت التي ي�ؤدي فيها �إىل ت�ضليل الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  .)66ويف هذه احلالة،
ف�إن حمك اخلط�أ امل�ضلل ب�شكل خطري حمك ذاتي؛ �أي �أن الطرف الثالث الذي يطعن يف الإ�شعار بناء
�ضلل فعال ب�سبب اخلط�أ .واملحك الذاتي منا�سب يف هذه
على اخلط�أ �سوف يحتاج �إىل �أن يثبت �أنه قد ُ
احلالة لأن الغر�ض من ا�شرتاط بيان احلد الأق�صى هو كفالة متكني املانح من احل�صول على متويل
املمول من
�إ�ضايف على �أ�سا�س القيمة املتبقية من املوجودات املرهونة �أ�صال بحق �ضماين دون �أن يخ�شى
ّ
�سجل �سلفة للمانح
الأطراف الثالثة من �أن ت�ضيع قيمة حقه ال�ضماين عندما يقدم �أول دائن م�ضمون ُم َّ
يف وقت الحق.
رجح �أن يلحق ال�رضر بالأطراف الثالثة
 -97ولدى حتديد نوع اخلط�أ يف بيان املبلغ الأق�صى الذي يُ َّ
عند االعتماد عليه ،ينبغي التمييز بني حالتني� .أوالهما �أن يكون املبلغ املبينّ يف الإ�شعار �أكرب من املبلغ
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الأق�صى املتفق عليه بالفعل يف االتفاق ال�ضماين .ويف هذه احلالة ،من غري املرجح �أن يت�رضر طرف ثالث
لأن قراره بتقدمي �سلف �سوف ي�ستند عادة �إىل املبلغ املبينّ يف الإ�شعار امل�سجل .وعالوة على ذلك ،ميكن
للمانح يف هذه احلالة �أن يفر�ض على �أول دائن م�ضمون م�سجل �أن يع ّدل الإ�شعار لت�صحيح املبلغ لكي
يت�سنى لـه احل�صول على التمويل مقابل القيمة احلقيقية حلق املانح غري املرهون يف املوجود .واحلالة
الثانية �أن يكون املبلغ املحدد يف الإ�شعار �أقل من املبلغ املتفق عليه يف االتفاق ال�ضماين وين�ش�أ عن هذا
الو�ضع احتمال وا�ضح لت�ضليل طرف ثالث مم ِّول .ولهذا� ،إذا ما �سجل دائن م�ضمون الحق حقا �ضمانيا
وقدم االئتمان ،ال يحق عادة للدائن امل�ضمون الأول �إنفاذ حقه ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة �إال يف
امل�سجل.
حدود مبلغ ال يتجاوز ما هو حمدد يف الإ�شعار
َّ

 -6الت�سجيل امل�سبق وت�سجيل واحد حلقوق �ضمانية متعددة
امل�سجل م�ستقال عن االتفاق ال�ضماين
 -98مثلما ذُكر �آنفاً ،يف نظام ت�سجيل الإ�شعارات يكون الإ�شعار
َّ
وال يحتاج �صاحب الت�سجيل �إىل تقدمي الوثائق ال�ضمانية الأ�سا�سية �أو �أدلة �أخرى على احلق ال�ضماين
الذي يتعلق به الت�سجيل بغية ت�سجيل �إ�شعار .وبالتايل فت�سجيل الإ�شعار يزيل �أي عقبات عملية من طريق
امل�سبق")
الت�سجيل ال�سابق لإبرام االتفاق ال�ضماين� ،أو من طريق �إن�شاء حق �ضماين (�أي "الت�سجيل
َّ
عندما يلزم اتخاذ �إجراء �إ�ضايف لإن�شاء حق �ضماين (مثل نقل حيازة املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون).
ولهذا ،ي�سمح العديد من الدول التي ت�أخذ بنظام ت�سجيل الإ�شعارات بالقيام بالت�سجيل �إما قبل �إمتام
االتفاق ال�ضماين �أو بعده .وحيث �إن نظام ت�سجيل الإ�شعارات يزيل �أي �رضورة عملية لربط الت�سجيل
باالتفاق ال�ضماين ربطا مبا�رشا ،عادة ما تن�ص الدول التي ت�أخذ بهذا النهج �أي�ضا على �أن ت�سجيل �إ�شعار
واحد كاف لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املو�صوفة
يف الإ�شعار� ،سواء �أُن�شئت مبوجب اتفاق �ضماين واحد �أو اتفاقات �ضمانية متعددة غري مرتابطة بني
الأطراف نف�سها ،حتى و�إن �أبرمت يف �أوقات خمتلفة.
امل�سبق مزايا هامة عديدة .فهو يي�رس �أوال ح�صول املانح على االئتمان لأنه ميكّن
 -99ويتيح الت�سجيل
َّ
الدائن امل�ضمون ،الذي يتفاو�ض معه املانح على االتفاق ال�ضماين ،من �إثبات �أولويته جتاه الدائنني
امل�ضمونني الآخرين مبقت�ضى القاعدة العامة التي تعطي الأولوية للأ�سـبق يف الت�سجيل دون �أن يقلق
ب�ش�أن التعاقب الزمني للت�سجيل والتوقيع الر�سمي على االتفاق ال�ضماين .وهو يتفادى ،على �سبيل املثال،
احتمال ح�صول الدائن امل�ضمون "باء" على الأولوية من خالل الت�سجيل قبل توقيع اتفاق �ضماين بني
املانح والدائن امل�ضمون "�ألف" ،ولكن بعد قيام الدائن امل�ضمون "�ألف" بالت�سجيل .كما يتفادى احتمال
بطالن نفاذ الت�سجيل يف احلاالت التي يكون باالتفاق ال�ضماين الأ�سا�سي عيوب فنية وقت الت�سجيل
�صحح يف وقت الحق .وعالوة على ذلك ،فهو يُع ِّزز مرونة عالقة التمويل بني الأطراف لأنه ميكّنهم
وتُ َّ
من تعديل �رشوط االتفاق ال�ضماين و�إبرام اتفاقات �ضمانية جديدة ت�شمل املوجودات املرهونة نف�سها
ا�ستجابة الحتياجات املانح املالية املتطورة ودون ت�سجيل �إ�شعارات جديدة.
 -100ويف الدول التي �أن�ش�أت �سجال عاما للحقوق ال�ضمانية ،يقوم النهج امل َّتبع عادة �أي�ضا على
ال�سماح بت�سجيل الإ�شعار قبل �أن ين�ش�أ احلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف الإ�شعار .وحيث �إن احلق ال�ضماين
ال ميكن �إن�شا�ؤه يف موجود معينّ �إال عندما ميلك املانح ذلك املوجود �أو تكون لديه حقوق فيه ،ف�إن
الت�سجيل ال�سابق لإن�شاء احلق ال�ضماين مالئم لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات الآجلة بكفاءة.
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وت�شرتط �أي قاعدة �أخرى ت�سجيل �إ�شعار جديد يف كل مرة يح�صل فيها املانح على موجود جديد،
مما يجعل التمويل مقابل �ضمان املوجودات الآجلة ،مبا يف ذلك املخزون وامل�ستحقات ،م�ستحيال من
الناحية الإدارية.
 -101ولهذه الأ�سباب ،يو�صي الدليل ب�أن يكون ت�سجيل الإ�شعار كافياً لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة �سواء مت قبل �أو بعد �إبرام االتفاق ال�ضماين الأويل �أو �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية عمال بذلك االتفاق
�أو �أي اتفاقات �ضمانية �أخرى ميكن �أن تربم بني الأطراف نف�سها وت�شمل املوجودات املرهونة املو�صوفة
يف الإ�شعار (انظر التو�صيتني  67و.)68

 -7وقت نفاذ ت�سجيل الإ�شعار �أو التعديل
 -102كقاعدة عامة ،تعتمد الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة التي مل ت�صبح نافذة جتاه الأطراف
الثالثة �إال عن طريق الت�سجيل على ترتيب الت�سجيل (انظر التو�صية  ،76الفقرة الفرعية (�أ)) .وبالتايل،
فللوقت الذي ي�صبح فيه الت�سجيل نافذا قانونا �أهمية ق�صوى يف حتديد الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية
املتناف�سة .و�إذا كان قد �سبق وجود احلق ال�ضماين ،فقد يكون للوقت الذي ي�صبح فيه للت�سجيل مفعول
قانوين �أهمية كبرية بالن�سبة حلل املنازعات على الأولوية بني الدائن امل�ضمون وم�شرتي املوجودات
املرهونة �أو م�ؤجرها� ،أو بني الدائنني غري امل�ضمونني للمانح وممثل الإع�سار.
 -103ويف نظام ال�سجل الذي ي�سمح لأ�صحاب الت�سجيل بتقدمي �إ�شعارات ورقية (حتى بالفاك�س) �أو
هاتفية �إىل ال�سجل (كنظام مقابل للإدخال الإلكرتوين املبا�رش �أو بدال منه) ،ال بد من حدوث بع�ض الت�أخري
بني وقت ت�سلم الإ�شعار يف مكتب ال�سجل ووقت تقييد املعلومات الواردة يف الإ�شعار يف ال�سجل بوا�سطة
موظفيه بحيث ميكن للأطراف الثالثة البحث فيه .ويثري هذا الفارق الزمني الت�سا�ؤل عن التوقيت الذي
يعترب فيه الت�سجيل نافذا من الناحية القانونية ،هل هو وقت ت�سلم الإ�شعار يف مكتب ال�سجل� ،أم الوقت
الذي يتاح فيه للجمهور البحث يف املعلومات الواردة يف الإ�شعار.
 -104وحلل هذه امل�س�ألة ،ت�ضع دول كثرية عبء املخاطرة املتعلقة بالأولوية الناجتة عن الفارق الزمني
على الدائن امل�ضمون ولي�س على الباحثني من الأطراف الثالثة .والأ�سا�س املنطقي فيما يتعلّق بال�سيا�سة
العامة يف هذه الدول هو ارتباط وقت نفاذ الت�سجيل بقدرة الباحثني على العثور على الإ�شعار .ومما
ي�ؤثر على موثوقية ال�سجل �أن جتد الأطراف الثالثة �أنف�سها مقيدة ب�إ�شعار مل يكن بقدرة �أي من النا�س
البحث عنه .ويُعتقد �أي�ضا �أن الدائن امل�ضمون �أقدر من الأطراف الثالثة على اتخاذ اخلطوات الالزمة
حلماية نف�سه (من خالل االمتناع عن تقدمي االئتمان �إىل �أن ي�صبح الإ�شعار متاحا ملن يبحث عنه ،على
�سبيل املثال) .وعلى �أي حال ،ينبغي �أن يكفل ت�صميم ال�سجل العام الع�رصي للحقوق ال�ضمانية وت�شغيله
�إجراءات ت�سجيل �رسيعة وفعالة تقلل الت�أخري �إىل �أدنى حد .ويف النظام الإلكرتوين الكامل الذي ال يتطلب
تدخال من موظفي ال�سجل ،يجري �إدخال الإ�شعار و�إتاحته للباحثني يف وقت واحد بالفعل ،مما يق�ضي
�أ�سا�سا على م�شكلة الفارق الزمني بني تقدمي الإ�شعار و�إتاحته للأطراف الثالثة.
 -105ولهذه الأ�سباب ،يتبع الدليل موقفا مفاده �أن وقت نفاذ الت�سجيل هو الوقت الذي يتمكن فيه
الباحثون من الأطراف الثالثة من العثور على الإ�شعار (انظر التو�صية .)70

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 176

 -8الإذن بالت�سجيل
  -106ال ي�صبح ت�سجيل الإ�شعار ،يف العديد من الدول ،نافذا ما مل يقم بذلك املانح (وهو �أمر نادر) �أو
ما مل يتم مبوافقته .غري �أن هذه الدول تن�ص عادة على �أن من غري ال�رضوري �أن يح�صل الدائن امل�ضمون
على �إذن مكتوب من املانح وقت �إجراء الت�سجيل �أو قبله �أو �أن يثبت لل�سجل احل�صول على املوافقة .ومما
يُربر هذا النهج �أن ال�سماح ب�إعطاء الإذن �إما قبل الت�سجيل �أو بعده من �ش�أنه �أن يزيل مع ِّوقا ميكن �أن
يكون م�صدرا للت�أخري والتكلفة يف عملية الت�سجيل ويُج ِّنب خطر �أن تُبطل الأخطاء الفنية النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة فيما يتعلق باحلق ال�ضماين الذي يُكت�سب يف املقابل بالت�سجيل (انظر التو�صية ،54
الفقرة الفرعية (د)) .وعالوة على ذلك ،لي�ست هناك حاجة �إىل احل�صول على موافقة خطية منف�صلة
من املانح ،لأن الإذن �سيعا َمل باعتباره قد �أعطي �رصاحة بحكم �إبرام الطرفني االتفاق ال�ضماين .ووفقا
للمناق�شة الواردة يف الباب التايل من هذا الف�صل ،تمُ كّن النظم احلديثة املانح من طلب �إلغاء الت�سجيل
يربم �أي اتفاق �ضماين بني الطرفني وميكن �أن
من خالل �إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية م�ستعجلة �إذا مل َ
ين�ص قانون �آخر على فر�ض عقوبات على الت�سجيالت االحتيالية .ولذلك ف�إن النتيجة العملية ت�شبه �إىل
حد كبري ما يحدث يف الدول التي ت�شرتط �رصاحة �إذنا خطيا ر�سميا من املانح (ا�ستنادا �إىل افرتا�ض �أن
االتفاق ال�ضماين يُ�شكّل موافقة) .ويو�صي الدليل بهذا النهج (انظر التو�صية .)71

� -9إلغاء الإ�شعار امل�سجل �أو تعديله
(�أ)  الإلغاء �أو التعديل الإلزاميان
 -107تق�رص دول كثرية ،لأ�سباب �أمنية� ،سلطة �إلغاء الت�سجيل �أو تعديله على الدائن امل�ضمون (�أو
ممثله امل�أذون له) .ومع ذلك ميكن �أن يكون للت�سجيل الذي ال يمُ ثّل يف الواقع حقا �ضمانيا قائما �أو
حمتمال �أثر �ضار على قدرة ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار بو�صفه مانحا على القيام ببيع حق �ضماين
�أو �إن�شائه يف املوجودات املو�صوفة يف الإ�شعار .ولذلك ،فمن ال�رضوري كفالة الإلغاء �أو التعديل الفوري
للإ�شعارات امل�سجلة يف حالة�( :أ) عدم وجود حق �ضماين �أو عدم وجود نية لإن�شائه؛ �أو (ب) �إذا �أُلغي
امل�سجل على
احلق ال�ضماين عند الوفاء التام والنهائي بااللتزام ال�ضماين؛ �أو (ج) �إذا احتوى الإ�شعار
َّ
معلومات مل ي�أذن بها املانح (على �سبيل املثال ،قد يكون و�صف املوجودات الوارد يف الإ�شعار �أو�سع مما
مت�ضمنا �أ�صنافا �أو �أنواعا من املوجودات ال يُعتَزم �أن تكون مو�ضوع �أي اتفاق �ضماين فعلي �أو
يجب،
ّ
مرت�أى �إبرامه بني الطرفني).
 -108وحلماية املانحني يف هذه الظروف ،يُخ ِّول عدد من الدول املانح احلق يف �أن يطلب �إىل الدائن
امل�ضمون كتابة �إبطال الت�سجيل �أو تعديله لبيان الو�ضع الفعلي للعالقة بينهما .ويُل َزم الدائن امل�ضمون
بت�سجيل �إ�شعار بالإلغاء �أو التعديل ،ح�سب احلالة ،خالل مدة زمنية حمددة (� 20أو  30يوما ،على
�سبيل املثال) بعد تلقِّي املطالبة .و�إن مل ميتثل الدائن امل�ضمون ،يحق للمانح �آنذاك �أن يفر�ض �إلغاء
الإ�شعار �أو تعديله من خالل �إجراء �إداري م�ستعجل� ،أو �إجراء ق�ضائي م�ستعجل ،وهي �آلية �أقل �شيوعا
من �سابقتها (انظر التو�صيتني  72و .)74ويو�صي الدليل بهذا النهج .ويف هذه الدول ،يحق للمانح يف
امل�سجل ت�سجيل الإلغاء �أو التعديل بعد �أن يثبت لـه �أن املطالبة قد
حالة عدم االمتثال �أن يطلب من
ِّ
قُدمت ومل يُ�ستجب لها وبعد �إ�شعار الدائن امل�ضمون بهذا الأمر ،ما مل يح�صل الدائن امل�ضمون على �أمر
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من املحكمة بعك�س ذلك .بل ويُخ ِّول عدد قليل من هذه الدول املانح حق �إلغاء الت�سجيل �أو تعديله من
جانب واحد ،رغم �أنها تفر�ض �أي�ضا م�س�ؤولية عن الأ�رضار على املانح الذي يفعل ذلك دون �أن يتبع
�إجراءات املطالبة الالزمة.

(ب) حذف الإ�شعارات امللغاة وحفظها
امل�سجل �أو �إلغائه عادة ما يُربمج نظام ال�سجل ل�ضمان �إزالته على
 -109بعد انتهاء �رسيان الإ�شعار
َّ
الفور من قيود ال�سجل املتاحة للبحث العام .ومع ذلك ،تحُ فظ املعلومات الواردة يف الإ�شعار املنتهي
ال�صالحية �أو امللغي ،كما تحُ فظ واقعة انتهاء ال�صالحية �أو الإلغاء بحيث ميكن ا�سرتجاعها م�ستقبال
�إذا لزم الأمر .ويو�صي الدليل بهذا النهج فيما يتعلق بحذف الإ�شعارات امللغاة وحفظها (انظر التو�صية
امل�سجل يف حلظة
 .)74فاال�سرتجاع قد يكون �رضوريا على �سبيل املثال لإثبات �أولوية احلق ال�ضماين
َّ
معينة.
زمنية ّ

(ج)  التعديالت
 -110مثلما �سبق نقا�شه (انظر الفقرات � 77-75أعاله) ،يجب على الدائنني امل�ضمونني ت�سجيل تعديل
للإف�صاح عن �أي تغيرُّ الحق يف حمددة هوية املانح بغية املحافظة على الأولوية جتاه الدائنني امل�ضمونني
وامل�شرتين الذين يتعاملون مع املوجودات املرهونة بعد التغيرُّ � .أما يف حالة تغيرُّ ا�سم الدائن امل�ضمون
فالأمر على العك�س من ذلك ،فبينما ي�سمح لـه يف معظم الدول بتعديل الإ�شعار
َّ
امل�سجل للك�شف عن تغيرُّ
حمدد هويته ،يحتفظ الإ�شعار امل�سجل مبفعوله القانوين حتى و�إن مل يحدث التعديل .وذلك لأنه ،على
حمدد هوية الدائن امل�ضمون معيارا للبحث .ومن ثم ،ف�إن التغيرُّ يف
حمدد هوية املانح ،ال ي�شكل ِّ
خالف ِّ
حمدد هوية الدائن امل�ضمون ال ي�ؤثر على قدرة الأطراف الثالثة من الباحثني على ا�سرتجاع الإ�شعار.
 -111ومع ذلك ،فبالرغم من �أن ت�سجيل التعديل من الأمور االختيارية ،عادة ما يكون من احلكمة �أن
يقوم به الدائن امل�ضمون بغية الإف�صاح عن �أي تغيرُّ يف حم ِّدد هويته الوارد يف الإ�شعار امل�سجل الأ�صلي.
عر�ض الدائن امل�ضمون الحتمال عدم
وعندما يتعلق التغيرُّ مبحدد الهوية �أو العنوان ،فعدم الت�سجيل يُ ِّ
امل�سجل.
تلقي الإ�شعارات املر�سلة من الأطراف الثالثة فيما يتعلق باحلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف الإ�شعار
َّ
وعندما يكون التغيرُّ الالحق ناجتا عن �إحالة االلتزام ال�ضماين الأ�صلي ،ف�إن عدم حر�ص الدائن امل�ضمون
اجلديد على ت�سجيل التعديل م�ؤداه �أن يظل الدائن امل�ضمون الأ�صلي يحتفظ بال�صالحية القانونية
لتعديل حالة القيد .ويو�صي الدليل بهذا النهج (انظر التو�صية .)75
 -112وتختلف احلالة متى كان احلق ال�ضماين غري م�سجل �أو غري نافذ ب�شكل �آخر جتاه الأطراف
الثالثة عند �إحالة االلتزام امل�ضمون واحلق ال�ضماين التابع �إىل دائن م�ضمون جديد .ويف هذه احلالة
�سجل �إ�شعارا لكي يجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .وال يوجد
يكون على امل ُحال �إليه �أن يُ ّ
ما يدعو �إىل عدم الن�ص يف الإ�شعار على �أن يكون املحال �إليه هو الدائن امل�ضمون .وبعبارة �أخرى لي�ست
هناك حاجة لقيام �صاحب الت�سجيل بالت�سجيل �أوال با�سم الدائن امل�ضمون الأ�صلي.
 -113و�إذا تغيرَّ ت االحتياجات املالية للمانح بعد �إبرام االتفاق ال�ضماين الأ�صلي ،قد يوافق املانح على
�إن�شاء حق �ضماين يف موجودات �إ�ضافية .وبغية املرونة ،قد ي�سمح نظام ال�سجل بتعديل الو�صف املوجود يف
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امل�سجل بحيث ت�ضاف املوجودات املرهونة اجلديدة بدال من املطالبة بت�سجيل �إ�شعار جديد .ومع
الإ�شعار
َّ
ذلك ال ي�صبح التعديل نافذا فيما يتعلق باملوجودات املرهونة اجلديدة �إال من تاريخ ت�سجيله ،ومن ثم ال
ميكن �أن يلحق ال�رضر بحقوق الأطراف الثالثة التي اكتُ�سبت يف املوجودات الإ�ضافية قبل ت�سجيل التعديل.
 -114وتختلف احلالة عندما يبينّ التعديل موجودات جديدة يف �شكل عائدات للموجودات املرهونة
الأ�صلية .ف�إذا �أُجري التعديل قبل انتهاء املدة املنطبقة للنفاذ التلقائي امل�ؤقت جتاه الأطراف الثالثة،
ينفذ احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة من تاريخ ت�سجيل الإ�شعار الأ�صلي (انظر الف�صل
الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرتني  92و.)93
 -115و�إذا ا�شتمل الو�صف يف الت�سجيل الأ�صلي على موجودات �آجلة ،ال يلزم عادة تعديل الت�سجيل.
املكملة للب�ضائع الآجلة املرقّمة ترقيما مت�سل�س ً
ال (انظر
ومع ذلك� ،إذا �أخذ النظام بت�سجيل املوجودات
ّ
الفقرات  34و 35و� 85أعاله)� ،سيكون من ال�رضوري تعديل الت�سجيل بحيث يت�ضمن الأرقام املت�سل�سلة
اجلديدة بغية جعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
م�سجل ل�صالح حق دائن �آخر،
 -116وحيثما يوافق الدائن امل�ضمون على �إنزال مرتبة حق �ضماين
َّ
ال يلزم من حيث املبد�أ ت�سجيل تعديل لإعالن �إنزال مرتبة الأولوية ،كي يظل الت�سجيل نافذا .وحيث �إن
�إنزال مرتبة الأولوية ال ي�ؤثر �إال على مركز �أولوية الأطراف ذات ال�صلة جتاه بع�ضها البع�ض ،ال ي�رض
هذا النهج بحقوق الأطراف الثالثة.

املتخ�ص�صة
 -10ال�سجالت
ّ
ي�سجل حق �ضماين يف �سجل متخ�ص�ص ،يكون الكثري من االعتبارات التي ترد
 -117عندما
َّ
مناق�شتها يف هذا الف�صل قائماً .ومع ذلك ،فحيث �إن �أغرا�ض ال�سجالت املتخ�ص�صة وتنظيمها
و�إدارتها تختلف من دولة �إىل �أخرى و�أحيانا من �سجل �إىل �آخر ،ال يقدم الدليل تو�صيات ر�سمية
فيما يتعلق بت�صميم تلك ال�سجالت وت�شغيلها .وبالرغم من ذلك ،رمبا تود الدول �أن تتخذ من �إن�شاء
�سجل عام للحقوق ال�ضمانية �أو �إ�صالحه فر�صة لت�صلح �أي�ضا �سجالتها املتخ�ص�صة من �أجل �ضمان
م�ستوى مماثل من الت�شغيل الع�رصي والكف�ؤ ،وذلك على �سبيل املثال من خالل اعتماد نهج ت�سجيل
الإ�شعار لقيد احلقوق ال�ضمانية (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف
الثالثة ،الفقرات .)82-75

باء -التو�صيات 75-54
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنظام ال�سجل هو �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية وتنظيم ت�شغيله.
والغر�ض من نظام ال�سجل هو توفري ما يلي:
(�أ) طريقة متكِّن من جعل احلق ال�ضماين احلا�رض �أو الآجل يف �أي من موجودات املانح احلا�رضة �أو
الآجلة نافذا جتاه الأطراف الثالثة؛
(ب) نقطة مرجعية ناجعة لقواعد ب�ش�أن الأولوية ت�ستند �إىل وقت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين؛
(ج) م�صدر معلومات مو�ضوعي للأطراف الثالثة التي تتعامل مع موجودات املانح (منهم مثال الدائنون
امل�ضمونون وامل�شرتون املحتملون والدائنون بحكم الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح) ب�ش�أن ما �إذا كان يجوز رهن
حق �ضماين.
املوجودات بوا�سطة ّ

الف�صل الرابع -نظام ال�سج ل

179

م�صمما على نحو يكفل ب�ساطة عمليتي الت�سجيل
ولتحقيق هذا الغر�ض ،ينبغي �أن يكون نظام ال�سجل
ّ
والبحث وجناعتهما من حيث الوقت والتكلفة و�سهولة ا�ستعمالهما وتي�سرّ و�صول النا�س �إليهما.

الإطار الت�شغيلي لعمليتي الت�سجيل والبحث
 -54ينبغي �أن يكفل القانون ما يلي:
تعمم
(�أ) �أن تتاح على نطاق وا�سع �أدلة لإجراءات الت�سجيل والبحث تت�سم بالو�ضوح والإيجاز و�أن َّ
معلومات عن وجود هذا ال�سجل وعن دوره تعميما وا�سعا؛
يت�ضمن املعلومات املن�صو�ص عليها يف التو�صية  ،57ولي�س
(ب) �أن يتم الت�سجيل بت�سجيل �إ�شعار
ّ
با�شرتاط تقدمي الن�سخة الأ�صلية �أو �صورة من االتفاق ال�ضماين �أو من م�ستند �آخر؛
يقدم بو�سيلة ات�صال م�أذون بها (ورقية �أو �إلكرتونية مثال) ما مل يكن
(ج) �أن يقبل ال�سجل �أي �إ�شعار ّ
الإ�شعار:
''1

غري م�صحوب بالر�سوم املطلوبة؛ �أو

حمددا لهوية املانح يكفي للتمكني من الفهر�سة؛ �أو
'  '2ال يوفر ِّ

'  '3ال يوفر بع�ض املعلومات املتعلقة ب�أي من البنود الأخرى الالزمة مبقت�ضى الفقرة 57؛

امل�سجل التح ّقق من هوية �صاحب الت�سجيل �أو من وجود �إذن بت�سجيل الإ�شعار �أو �أن
(د) �أال ي�شرتط
ّ
يجري املزيد من الفح�ص ملحتويات الإ�شعار؛
امل�سجلة
(ﻫ) �أن يكون القيد يف ال�سجل مركزيا ويحتوي على جميع الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية
ّ
مبوجب هذا القانون؛
(و) �أن تكون املعلومات املد ّونة يف ال�سجل متاحة للجمهور؛

(ز) �أن يت�س ّنى البحث يف ال�سجل دون �أن يحتاج الباحث �إىل تربير �أ�سباب البحث؛
(ح) �أن تكون الإ�شعارات مفهر�سة ويكون با�ستطاعة الباحثني ا�سرتجاعها وفقا ملح ِّدد هوية املانح؛

(ط)
التكلفة؛
(ي)

حتدد ر�سوم الت�سجيل ،ور�سوم البحث �إن وجدت ،مببلغ ال يزيد عن الالزم لل�سماح با�سرتداد
�أن َّ
�أن يكون نظام الت�سجيل �إلكرتونيا� ،إن �أمكن ذلك .وعلى وجه اخل�صو�ص:
''1

�أن تُخ َّزن الإ�شعارات يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�سوبية؛

'� '2أن تُتاح لأ�صحاب الت�سجيل والباحثني �إمكانية الو�صول الفوري �إىل قيود ال�سجل بو�سائل
�إلكرتونية �أو و�سائل مماثلة ،من بينها الإنرتنت وتبادل البيانات �إلكرتونيا؛
'� '3أن يكون النظام ُمربجما بحيث يقلِّل ما �أمكن من احتمال �إدخال معلومات ناق�صة �أو ال
�صلة لها باملو�ضوع؛
'� '4أن يكون النظام ُمربجما بحيث ي�س ِّهـل ا�سرتجاع املعلومات ب�رسعة وبالكامل ويقلِّـل ما �أمكن
من العواقب العملية املرتتبة على حدوث خط�أ ب�رشي؛
(ك) �أن يكون با�ستطاعة �أ�صحاب الت�سجيل االختيار من بني طائفة من طرائق الو�صول �إىل ال�سجل
ونقاط الو�صول �إليه؛
املقررة ،و�أن
(ل) �أن يعمل ال�سجل دون توقُّف� ،إذا كان �إلكرتونيا ،با�ستثناء توقُّفه لغر�ض ال�صيانة
ّ
يعمل� ،إذا مل يكن �إلكرتونيا ،يف مواعيد خدمة منتظمة وثابتة وم ّتفقة مع احتياجات م�ستعمليه املحتملني.
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ال�سجل و�سالمته
�أمن ِ
 -55من �أجل �ضمان �أمن ال�سجل و�سالمته ،ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تتوفّر يف �إطاره الت�شغيلي
والقانوين اخل�صائ�ص التالية:
(�أ) على الرغم من جواز �إ�سناد مهمة الت�شغيل اليومي لل�سجل �إىل هيئة تابعة للقطاع اخلا�ص،
حتتفظ الدولة مب�س�ؤولية �ضمان ت�شغيله وفقا للإطار القانوين الذي يحكمه؛
(ب) �أن تكون بيانات هوية �صاحب الت�سجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف ال�سجل؛

()2

(ج) �أن يكون �صاحب الت�سجيل ملزما ب�إر�سال ن�سخة من الإ�شعار �إىل املانح امل�سمى يف الإ�شعار .وال
يجوز �أن ي�ؤدي تخلف الدائن امل�ضمون عن الوفاء بهذا االلتزام �إال �إىل عقوبات رمزية و�إىل �أي تعوي�ضات عن
�أ�رضار ناجتة من هذا التخلف ميكن �إثباتها؛
(د) �أن يكون ال�سجل ملزما ب�أن ير�سل فورا ن�سخة من �أي تعديالت تُدخل على �إ�شعار م�سجل �إىل
املحدد يف الإ�شعار على �أنه الدائن امل�ضمون؛
ال�شخ�ص
ّ
قيد معلومات
(ﻫ) �أن يكون با�ستطاعة �صاحب الت�سجيل احل�صول على �إثبات للت�سجيل حاملا تُ َّ
الت�سجيل يف حافظة ال�سجل؛

متعددة من جميع املعلومات املوجودة يف قيود ال�سجل وتت�سنى �إمكانية �إعادة
(و) �أن يُحتفظ بن�سخ
ّ
تكوين جميع قيود ال�سجل يف حالة ال�ضياع �أو ال�رضر.

امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�رضر
ين�ص القانون على تعيني امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�رضر الناجم عن خط�أ يف �إدارة نظام
 -56ينبغي �أن ّ
م�صمما بحيث ي�سمح مل�ستعملي ال�سجل بالت�سجيل والبحث
الت�سجيل والبحث �أو يف ت�شغيله .و�إذا كان النظام
ّ
ال�سجل فينبغي �أن تقت�رص م�س�ؤولية ال�سج ّل عن ال�ضياع �أو ال�رضر على الأعطال
مبا�رشة دون تدخل موظفي ِ
التي تُ�صيب النظام.

يت�ضمنه الإ�شعار
ما ينبغي �أن
ّ
يت�ضمن الإ�شعار �سوى املعلومات التالية:
 -57ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال يلزم �أن
ّ
(�أ)
حمدد هوية املانح ،الذي يفي باملعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صيات من  ،60-58وهوية الدائن
ِّ
امل�ضمــون �أو ممثـله ،وعـنوان ك ّل منهما؛
(ب) و�صف للموجودات امل�شمولة بالإ�شعار ،يفي باملعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صية 63؛
(ج) مدة نفاذ الت�سجيل وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 69؛
(د) بيان احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي يجوز ب�ش�أنه �إنفاذ احلق ال�ضماين� ،إذا ر�أت الدولة � ّأن
بيانه يف الإ�شعار مفيد لتي�سري الإقرا�ض التبعي.

كفاية حم ِّدد هوية املانح

املحدد ال�صحيح لهوية املانح
يت�ضمن
 -58ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال يكون نافذا ما مل
ِّ
ّ
�أو ،يف حال عدم �صحة البيان ،ما مل يكن بالو�سع ا�سرتجاع الإ�شعار ب�إجراء بحث يف قيود ال�سجل با�ستخدام
املحدد ال�صحيح لهوية املانح.
ِّ
حمدد هويته ،لأغرا�ض
ين�ص القانون على �أنّه ،عندما يكون املانح �شخ�صا طبيعيا ،يكون
ِّ
 -59ينبغي �أن ّ
الفعال ،هو ا�سمه كما يظهر يف م�ستند ر�سمي معينّ  .وعند االقت�ضاء ،ينبغي ا�شرتاط توفري معلومات
الت�سجيل ّ
�إ�ضافية ،كتاريخ امليالد �أو رقم بطاقة الهوية ،من �أجل الدقة يف حتديد هوية املانح.
( )2فيما يتعلق بالتح ّقق من هوية �صاحب الت�سجيل ،انظر الفقرة الفرعية (د) من التو�صية .54
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حمدد هويته ،لأغرا�ض
 -60ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،عندما يكون املانح �شخ�صا اعتباريا ،يكون
ِّ
الفعال ،هو اال�سم الذي يظهر يف امل�ستند الذي ت�أ�س�س مبقت�ضاه.
الت�سجيل ّ

�أثر تغيري حم ِّدد هوية املانح على نفاذ الت�سجيل
حمدد هوية املانح بعد ت�سجيل الإ�شعار ،ونتيجة لذلك �أ�صبح
ِّ
 -61ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا تغيرّ
حمدد هويته املبينّ يف الإ�شعار غري م�ستوف للمعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صيات  ،60-58جاز للدائن
ِّ
حمدد الهوية اجلديد امتثاال لذلك املعيار .و�إذا مل يقم الدائن
يعدل الإ�شعار
ِّ
امل�سجل لكي يبينّ
امل�ضمون �أن ّ
ّ
امل�ضمون بت�سجيل التعديل يف غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد التغيري ،كان احلق
ال�ضماين فاقد النفاذ جتاه:
(�أ) �أي حق �ضماين مناف�س ُ�س ّجل ب�ش�أنه �إ�شعار �أو ُجعل ب�شكل �آخر نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد
تغيري حم ِّدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل؛
(ب) �أي �شخ�ص ي�شرتي املوجود امل�ضمون �أو ي�ست�أجره �أو ي�ست�صدر ترخي�صا با�ستخدامه ،بعد تغيري
حمدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل.
ِّ

�أثر نقل املوجود املرهون على نفاذ الت�سجيل
 -62ينبغي �أن يعالج القانون �أثر نقل موجود مرهون على نفاذ الت�سجيل.

كفاية و�صف املوجودات امل�شمولة ب�إ�شعار
 -63ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن � ّأي و�صف للموجودات املرهونة يف الإ�شعار ي�ستويف �رشوط الفقرة
الفرعية (د) من التو�صية ( 14الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) يكون و�صفا كافيا.

عواقب عدم �صحة البيان �أو عدم كفاية الو�صف
قدم من �صاحب ت�سجيل املح ِّدد لهوية الدائن
 -64ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أي بيان غري �صحيح ُم ّ
امل�ضمون �أو ممثله �أو عنوانهما و�أي و�صف ملوجودات مرهونة ال ي�ستويف �رشوط التو�صية  63ال يجعل الإ�شعار
امل�سجل فاقد النفاذ �إال �إذا �أدى �إىل ت�ضليل �أي باحث معقول ت�ضليال خطريا.
ّ
معينة ال ي�ستويف �رشوط التو�صية  63ال
 -65ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أي و�صف ملوجودات مرهونة ّ
امل�سجل فاقد النفاذ فيما يتعلق مبوجودات �أخرى مو�صوفة و�صفا كافيا.
يجعل الإ�شعار
ّ
 -66ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن � ّأي بيان غري �صحيح يف الإ�شعار ب�ش�أن مدة نفاذ الت�سجيل واملبلغ
امل�سجل فاقد النفاذ .وينبغي حماية الأطراف الثالثة التي
الأق�صى امل�ضمون� ،إن ُوجد ،ال يجعل الإ�شعار
ّ
ا�ستندت �إىل مثل هذه البيانات غري ال�صحيحة.
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الوقت الذي يجوز فيه ت�سجيل الإ�شعار
 -67ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن حق �ضماين قبل �أو بعد:
(�أ) �إن�شاء احلق ال�ضماين؛ �أو
(ب) �إبرام االتفاق ال�ضماين.

يكفي �إ�شعار واحد ب�ش�أن حقوق �ضمانية متعددة نا�شئة من اتفاقات متعددة بني الأطراف ذاتها
ين�ص القانون على � ّأن ت�سجيل �إ�شعار واحد يكفي لتحقيق نفاذ واحد �أو �أكرث من احلقوق
 -68ينبغي �أن ّ
ال�ضمانية النا�شئة عن �أكرث من اتفاق �ضماين واحد بني الأطراف ذاتها جتاه الأطراف الثالثة� ،سواء كانت
وقت الت�سجيل �أو �أن�شئت بعده ،و�سواء ن�ش�أت عن واحد �أو �أكرث من االتفاقات
احلقوق ال�ضمانية موجودة
َ
ال�ضمانية بني الأطراف ذاتها.

مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار ومتديدها
املدة
يحدد تلك ّ
يحدد القانون مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار� ،أو ي�سمح ل�صاحب الت�سجيل ب�أن ّ
 -69ينبغي �أن ّ
ميددها يف �أي وقت قبل انق�ضائها .ويف �أي احلالتني ،ينبغي �أن يحق للدائن
أن
�
و
الت�سجيل
يف الإ�شعار وقت
ّ
ميدد مدة نفاذ الت�سجيل بتقدمي �إ�شعار بالتعديل �إىل ال�سجل يف �أي وقت قبل انق�ضاء نفاذ
امل�ضمون �أن ّ
حدد القانون مدة نفاذ الت�سجيل فينبغي �أن تكون مدة التمديد الناجتة من ت�سجيل الإ�شعار
الإ�شعار .و�إذا ّ
بالتعديل مدة �إ�ضافية ت�ساوي املدة الأولية .و�إذا �سمح القانون ل�صاحب الت�سجيل بتحديد مدة نفاذ الت�سجيل
فينبغي �أن تكون مدة التمديد هي املدة املحددة يف الإ�شعار بالتعديل.

وقت نفاذ ت�سجيل الإ�شعار �أو التعديل
ين�ص القانون على � ّأن ت�سجيل الإ�شعار �أو التعديل ي�صبح نافذا عندما تُد َّون املعلومات التي
 -70ينبغي �أن ّ
يت�ضمنها الإ�شعار �أو التعديل يف قيود ال�سجل بحيث تكون متاحة للباحثني يف حافظة ال�سجل.
ّ

الإذن بالت�سجيل
 -71ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال يكون نافذا ما مل ي�أذن به املانح كتابة .وميكن �إعطاء
الإذن قبل الت�سجيل �أو بعده .ويكون اتفاق ال�ضمان املكتوب كافيا لت�شكيل �إذن بالت�سجيل .وال يتوقّف نفاذ
الت�سجيل على هوية �صاحب الت�سجيل.

�إلغاء الإ�شعار �أو تعديله
 -72ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه� ،إذا مل يكن قد �أبرم اتفاق �ضماين� ،أو انق�ضى احلق ال�ضماين بال�سداد
امل�سجل غري م�أذون به من املانح:
الكامل �أو بطريقة �أخرى� ،أو كان الإ�شعار
ّ
يقدم �إىل ال�سجل �إ�شعارا بالإلغاء �أو التعديل ،ح�سب االقت�ضاء،
(�أ) وجب على الدائن امل�ضمون �أن ّ
ب�ش�أن الإ�شعار امل�سجل ذي ال�صلة ،يف موعد ال يتجاوز ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد تلقي
الدائن امل�ضمون طلبا كتابيا من املانح؛
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حق للمانح �أن ي�سعى �إىل �إلغاء الإ�شعار �أو تعديله تعديال مالئما ب�إجراء ق�ضائي �أو �إداري
(ب) َّ
م�ستعجل؛
حق للمــانح �أن ي�ســعى �إىل �إلغ ــاء الإ�شـعار �أو تعديله تعديال مالئما ،وفقا ملا تن�ص عليه الفقرة
(ج)
َّ
الفرعية (ب) ،حتى قبل انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ)� ،رشيطة وجود �آليات منا�سبة
حلماية الدائن امل�ضمون.
يقدم �إىل ال�سجل ،يف �أي وقت� ،إ�شعارا بالإلغاء
 -73ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه ّ
يحق للدائن امل�ضمون �أن ّ
امل�سجل ذي ال�صلة.
�أو التعديل ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�ش�أن الإ�شعار
ّ
 -74ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ينبغي ،بعد �أن يكون الإ�شعار امل�سجل قد انق�ضى على النحو املن�صو�ص
عليه يف التو�صية � 69أو �أُلغي على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 72أو � ،73أن تزال على الفور من قيود
ال�سجل التي يتاح للجمهور الو�صول �إليها كل املعلومات الواردة يف الإ�شعار .ولكن ينبغي الإبقاء يف املحفوظات
على املعلومات الواردة يف الإ�شعار املنق�ضي �أو امللغى �أو املعدل وعلى واقعة االنق�ضاء �أو الإلغاء �أو التعديل،
كي يت�سنى ا�سرتجاعها �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
ين�ص القانون على �أنّه� ،إذا �أُحيل االلتزام امل�ضمون ،جاز تعديل الإ�شعار بحيث يبينّ ا�سم الدائن
 -75ينبغي �أن ّ
املعدل على هذا النحو �ساري املفعول.
امل�ضمون اجلديد .ومع ذلك ،يظ ّل الإ�شعار غري
ّ

خام�سا� -أولوية احلق ال�ضماين
�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
ت�سوي
� -1إن مفهوم الأولوية هو جوهر كل نظام ناجح للمعامالت امل�ضمونة .وهو الو�سيلة الأولية التي ّ
بها الدول تنـازع احلقوق الذي ين�ش�أ فيما بني املطالبني املتناف�سني على موجودات املانح .ويتج�سد هذا
املفهوم يف جمموعة املبادئ والقواعد التي حتكم املدى الذي يجوز فيه لدائن م�ضمون �أن ينال الفائدة
االقت�صادية من حقه يف موجودات مرهونة تف�ضيال لـه على �أي مطالب مناف�س �آخر ي�ستخل�ص حقوقه
يف تلك املوجودات من املانح ذاته.
يتو�ضح به منطق وحدود مفهوم الأولوية هو الرجوع �إىل خلفية قانون الدولة العام
 -2كما �أن خري ما
ّ
ب�ش�أن عالقات املدين والدائن .ففي بع�ض الدول ال يتطرق قانون املدين والدائن ،تطرقاً مبا�رشاً� ،إىل
العالقة بني خمتلف دائني املدين؛ و�إمنا يكتفي بتناول العالقة بني الدائن ومدين بعينه .وعند التق�صري،
ميكن للدائن �أن يح�صل على حكم ق�ضائي �ضد مدينه ،ويكفيه بعدئذ �أن يحجز على موجودات املدين
(و�إن كان املانح خمتلفا ،فموجودات املانح) ويبيعها من �أجل تقا�ضي املبلغ امل�ستحق على املدين ح�سبما
حتدده املحكمة .ومبوجب القانون العام املعمول به يف تلك الدول ب�ش�أن عالقات املدين والدائن ،ال ينطبق
مفهوم الأولوية (�أي من يجوز له مِ ن بني املطالبني االثنني �أو �أكرث �أن ي�ستفيد هو الأول اقت�صاديا من حقه
موجود
يف موجود ما) �إال عندما يطعن مطالب مناف�س يف حق دائن م�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين يف
ٍ
واحد �أو �أكرث من موجودات املدين .وهذا ما قد يحدث ،مثال ً،عندما يحجز دائن على موجودات ُعرث
عليها يف مقار مدينه قد تكون يف الواقع ملكاً لغريه.
� -3إال �أن قانون العالقة بني املدين والدائن يكون يف معظم الدول �أرحب تغطيةً ،بل و�أ�رصح تناوالً
مل�س�ألة كيفية تنظيم العالقات بني جميع دائني املدين .ففي تلك الدول ،ثمة مبد�آن عامان يحكمان عاد ًة
هذه العالقات� .أولهما �أن هذا القانون غالبا ما ين�ص على جواز احلجز على كل موجودات املدين وبيعها
حكم �صدر ل�صالح �أي دائن بعينه (موجودات املدين هي "الرهن امل�شرتك" لدائنيه) .غري
ثبتَ ُه
ً
ٌ
وفاء اللتزام َّ
�أنه �إذا ح�صل دائنون �آخرون ،هم �أي�ضاً ،على حكم �ضد املدين وان�ضموا �إىل عملية احلجز ،ا�ستُخدِ مت
عائدات البيع يف الوفاء مبطالبات جميع الدائنني الذين ان�ضموا �إليها .وثاين هذين املبد�أين مفاده �أنه
�إذا مل تدر عملية بيع املوجودات ما يكفي من املال ل�سداد ا�ستحقاقات كل الدائنني كاملةً ،وجب تقلي�ص
حجم مطالباتهم بالتنا�سب بحيث يتقا�سمون عائدات البيع ح�سب ن�سبة املبلغ الذي يطالب به كل منهم
(�أي �أنهم يتقا�سمونها تنا�سبياً).
 -4ورغم �أن كال املبد�أين املذكورين يف الفقرة ال�سابقة ي�شكّالن جزءاً من قوانني كثري من الدول ،فقد
تطور قانون العالقة بني املدين والدائن يف تلك الدول متجاوزاً هذين املبد�أين لي�شمل مبادئ �أخرى �أي�ضاً.
و�أهم ما يف ذلك هو � ّأن بو�سع بع�ض الدائنني على وجه التحديد ،يف تلك الدول� ،أن يحظوا ب�أف�ضلية على
دائنني �آخرين .وبعبارة �أخرى ،ال يحكم هذان املبد�آن الأ�سا�سيان جميع العالقات بني املدين والدائن� ،إال
عندما ال يكون دائن واحد �أو �أكرث قد تعاقد مع مدينه ب�ش�أن الأف�ضلية.
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 -5وهناك عدة �سبل ميكن للمدينني �أن يتعاقدوا مبقت�ضاها ب�ش�أن حق تف�ضيلي .فمثالً ،ي�ستخدم
معينة من �أن ت�صبح
معينة ،منها االحتفاظ بحق امللكية ملنع موجودات ّ
البائعون يف دول كثرية و�سائل ّ
جزءاً من الرهن امل�شرتك املتاح �أمام كل الدائنني ،لوال االحتفاظ بهذا احلق .كما قد يلج�أ املقر�ضون
معينة ،مثل البيع مع حق اال�سرتداد من �أجل �سحب بع�ض موجودات
يف دول كثرية �إىل ا�ستخدام و�سيلة ّ
املدين من الرهن امل�شرتك .وبذلك ،ي�ستطيع ه�ؤالء الدائنون زيادة احتمال ح�صولهم على �سداد كامل
التزامات م�ستحقة لهم لأن ذلك يغنيهم عن تقا�سم القيم َة االقت�صادية للموجودات اخلا�ضعة لتلك
لأي
ٍ
الو�سائل مع مطالبني مناف�سني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ي�ؤذن لبع�ض الدائنني يف معظم الدول �أن يح�صلوا
على حق تف�ضيلي يف توزيع عائدات البيع ل�سداد مطالباتهم .وميكن �أن تن�ش�أ هذه الأف�ضلية �إما مبوجب
�أف�ضلية مقررة ت�رشيعياً (مثل الأف�ضلية التي كثرياً ما متنح مل ُ�صلحي املوجودات وبائعي املوجودات الذين
مل ت�سدد �أجورهم وال�سلطات ال�رضيبية) �أو ب�إبرام عقد بهدف احل�صول على حق �ضماين يف موجودات
معينة تخ�ص املدين .ويف هذه احلاالت ف�إن حق بع�ض الدائنني يف التقا�ضي تف�ضي ً
ال لهم على دائنني
ّ
�آخرين يعزز تعزيزاً مبا�رشاً احتماالت ح�صولهم على �سداد مطالباتهم كاملةً ،لأن املطالبني املناف�سني لن
يتقا�ضوا �شيئاً �إال بعد الوفاء بكامل مطالبات الدائنني ذوي الأف�ضلية .و�إن ا�ستجالء ال�سيا�سات ال�ضمنية
لتف�ضيل بع�ض الدائنني على املطالبني املناف�سني وعواقب ذلك هو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية املتوخاة من
القواعد التي حتكم الأولوية.
 -6وتتخذ الدول نهوجاً عامة خمتلفة ال�ستحداث جمموعة من قواعد الأولوية .ففي بع�ض الدول،
املفهوم معنى �ضيقاً جداً بالأحرى ،بحيث ال ي�ستخدم �إال للداللة على تناف�سات بني مطالبني
يعطى
ُ
َ
�ضلوا بتقوي�ض مبد�أ امل�ساواة بني الدائنني .ويف هذه الدول ،ال تتطرق الأولوية �إىل ق�ضايا امللكية .و�إن
ُف ِّ
التناف�سات التي ت�شمل مطالبني �آخرين ال تنطوي مطالباتهم على ت�أكيد حقوق يف واحد �أو �أكرث من
املوجودات التي يدين بها املدين (خا�صة البائعني الذين احتفظوا بامللكية وحمتازي موجودات املدين
الالحقني) ال تو�صف عادة ب�أنها تنازع على الأولوية .وحت�سم تلك التناف�سات� ،أوالً وقبل كل �شيء ،بتحديد
م�س�ألة ما �إذا كان للمطالب �أو للمدين حق ملكية املوجودات املعنية (بالرجوع �إىل املبادئ العامة لقانون
امللكية ومنها ،مثالً ،املبد�أ القائل ب�أنه ما من �أحد ي�ستطيع �أن ينقل �إىل �شخ�ص �آخر حقوقاً تفوق حقوقه
هو :مبد�أ "من ال ميلك ال يعطي") .وف�ضال عن ذلك ،لي�س من املعتاد �أن تثار م�سائل الأولوية يف هذه
الدول� ،إال عندما ي�سعى دائن �إىل �إنفاذ مطالبته مبوجودات مدينه؛ فمفهوم الأولوية لي�ست له �أهمية
جوهرية قبل ذلك احلني.
 -7ويف دول �أخرى ،يكون مل�صطلح الأولوية نطاق �أو�سع ،ذلك �أنه ي�ستخدم للإ�شارة �إىل �أي تناف�س بني
كل املطالبني الذين لديهم حقوق ملكية يف موجودات مدينهم ،مبا فيها املوجودات التي يف حوزة املدين
والتي لي�س له فيها �إال حق اال�ستخدام ،حتى لو مل يكن ميلكها فع ً
ال بعد (�أي موجودات املدين الظاهرية).
وعلى �سبيل املثال ،يو�صف النـزاع الذي ين�ش�أ يف هذه الدول بني بائع احتفظ بحق ملكية �أحد املوجودات،
وطرف ثالث يُزعم �أن املدين قد باع له املوجودات ،ودائن بحكم الق�ضاء للطرف الثالث الذي لـه حق
يف املوجودات ،ب�أنه نزاع على الأولوية .ثم �إن مفهوم الأولوية يف هذه الدول يحكم العالق َة بني املطالبني
ودائن
املتناف�سني حتى قبل �أن ي�صبح الدائن مق�رصاً .وبذلك ،يُنظر �إىل التناف�س بني من تُنقل �إليه مطالب ٌة
ٍ
تناف�س على الأولوية ،حتى لو ت�صادف �أن املدين مل
ي�سعى �إىل حت�صيل املطالبة (كامل�ستحق ،مثال) على �أنه
ٌ
املح�صل .وعلى غرار ذلك� ،إذا تعاقد دائنان م�ضمونان مع مانح للح�صول
ي�صبح بعد مق�رصاً جتاه الدائن
ِّ
على حيازة موجود مرهون ،بناء على طلب يقدم قبل حدوث التق�صري ،كان التناف�س بينهما تناف�ساً على
الأولوية ،و�إن مل ي�صبح املدين بعد مق�رصاً جتاه �أي منهما.
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 -8بل �إن بع�ض الدول تنظر �إىل الأولوية نظرة �أو�سع حتى من ذلك ،مبعنى �أنها تعترب �أن التناف�سات
على الأولوية بني الدائنني واملطالبني الذين ال تُ�ستخل�ص حقوقُهم من نف�س املدين تناف�سات على
الأولوية خا�ضعة لقانون املعامالت امل�ضمونة .فمثالً ،ين�شئ املانح "�ألف" حقاً �ضمانياً ل�صالح الدائن
"ميم" وي�ؤجر املوجودات املرهونة للم�ست�أجر "�سني" قبل �أن يبيع املوجودات للم�شرتي "باء" .وبعد ذلك
مينح امل�شرتي "باء" حقاً �ضمانياً يف تلك املوجودات للدائن "نون" وي�ؤجر املوجودات املرهونة للم�ست�أجر
"�صاد" .ويف هذه احلالة ،يعترب التناف�س بني "ميم" و"نون" و"�سني" و"�صاد" تناف�ساً على الأولوية،
رغم �أن حقوقهم ممنوحة من جانب مدينني خمتلفني (هما "�ألف" و"باء") .وعلى العك�س من ذلك ،ال
ين�ش�أ مفهوم الأولوية يف دول �أخرى �إال عندما ي�ستخل�ص املطالبون املتناف�سون حقوقهم من نف�س املانح
الواحد .ويف احلاالت التي يقوم فيها مانحان خمتلفان ب�إن�شاء حقوق يف نف�س املوجودات ،تعتمد تلك
الدول على قانون �آخر ،مثل قانون امللكية الأ�سا�سي �أو قانون البيع ،لإر�ساء املبادئ (كمبد�أ "من ال ميلك
ال يعطي") التي حتكم احلقوق املتناف�سة لفئتي الدائنني (�أي فئة دائني املانح "�ألف" من جانب ،ودائني
املانح"باء" من جانب �آخر).
 -9ويف الف�صل الأول ،الذي يتناول نطاق االنطباق والنهوج الأ�سا�سية �إزاء ال�ضمان واملوا�ضيع العامة
ال ومتكام ً
امل�شرتكة بني جميع ف�صول الدليل ،يو�صي الدليل ب�أن تعتمد الدول نهجاً �شام ً
ال متاماً جتاه
املعامالت امل�ضمونة باعتباره �إط ــاراً ُمنَ ِّظماً عاماً .وبا�ستثناء ما يت�صل بالنهج غري الوحدوي حيال
متويل االحتياز (انظر التو�صية  ،)9و�سواء �سعى الدائن �إىل احل�صول على �أف�ضلية من خالل التعاقد
يو�صف االتفاق على �أنه
من �أجل التغلب على مبد�أ الرهن امل�شرتك �أم على مبد�أ امل�ساواة بني الدائننيَ ،
ين�شئ حقاً �ضمانياً وتحُ �سم حقو ُق املطالبني املتناف�سني على اعتبار �أنها نزاعات على الأولوية (انظر
التو�صية  .)8ومع ذلك ،فبما �أن الدول قد تنتهج �سيا�سات خمتلفة فيما يت�صل بالق�ضايا الأ�سا�سية
املتعلقة بقانون امللكية ،ف�إن الدليل ال يتناول التناف�سات فيما بني املناف�سني الذين ال ت�ستخل�ص حقوقهم
من نف�س املانح .فتلك الأمور مرتوكة لقانون �آخر من قوانني الدولة .ولذا ،ف�إن ا�ستخدام م�صطلح
الأولوية ،يف هذا الف�صل ويف �سائر �أجزاء الدليل ،منح�رص يف التناف�سات التي جتري� ،سواء قبل حدوث
التق�صري �أو يف وقت الإنفاذ ،بني دائن م�ضمون و�أي مطالب �آخر ي�ستمد حقوقه من نف�س املانح (انظر،
على �سبيل املثال ،التو�صية .)76
 -10ويناق�ش هذا الف�صل ،يف الباب �ألف 2-منه ،النهوج العامة التي تتبع يف �صوغ قواعد الأولوية
حتدد بها الأولوية .ثم ينتقل الف�صل �إىل
ويناق�ش ،يف الباب �ألف� ،3-شتى الو�سائل التي يجوز �أن
ّ
ا�ستعرا�ض �أهم قواعد الأولوية التي ينبغي �أن تكون جزءا من نظام ع�رصي للمعامالت امل�ضمونة.
ويتطرق الباب �ألف� 5-إىل نطاق وتف�سري
ويتناول الباب �ألف 4-العالقة بني خمتلف املطالبني املتناف�سني.
ّ
معينة من
قواعد الأولوية .وي�ستعر�ض الباب باء قواعد الأولوية اخلا�صة التي ال تنطبق �سوى على فئات ّ
املوجودات .ويُختتم الف�صل ،يف الباب جيم ،مبجموعة من التو�صيات.

 -2ميدان الأولوية
(�أ) �أنواع التناف�س على الأولوية
 -11قبل النظر يف ال�سبب الذي يجعل ملفهوم الأولوية هذا القدر من الأهمية (انظر الفقرات 19-16
�أدناه) ،تناق�ش الأو�ضاع املختلفة التي تن�ش�أ فيها م�سائل الأولوية تو�ضيحاً لل�سياق ذي ال�صلة .فعاد ًة ما
تن�ش�أ م�سائل الأولوية يف ثالثة �سياقات رئي�سية تَف ِرت�ض كل ُها �أن واحداً على الأقل من املطالبني املتناف�سني
دائ ٌن م�ضمو ٌن (�أي احلائز على حق �ضماين تعاقدي).
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -12والأ�شيع هو �أن تطرح م�سائل الأولوية عند �إنفاذ حق �ضماين ،مثلما يحدث عندما يُق�صرِّ مانح
حق �ضماين يف موجودات مرهونة يف الوفاء بالتزامه امل�ضمون ،وعندما تكون قيمة املوجودات امل�ضمونة
غري كافية للوفاء بااللتزامات املدين بها للدائن املنْفِ ذ و�سائر املطالبني املناف�سني املتم�سكني بحقوقهم يف
املوجودات .ففي هذه احلاالت ،يجب �أن يقرر قانون املعامالت امل�ضمونة كيفية توزيع قيمة املوجودات
االقت�صادية فيما بينهم .ويف الغالب ،يكون املطالب املناف�س دائناً م�ضموناً �آخر للمانح .وثمة مثال
ملقر�ضني اثنني
منوذجي على ذلك ،هو عندما يكون املانح قد منح حقوقاً �ضمانية يف نف�س املوجودات
َ
خمتل َفني .غري �أن املطالب املناف�س قد يكون يف حاالت �أخرى حائزاً لنوع �آخر من حقوق امللكية ،مثل حق
�أن�شئ بقانون (كالدائن ذي الأف�ضلية ،مثالً)� ،أو دائناً غري م�ضمون للمانح ح�صل على حكم �ضد املانح
واتخذ خطوات ترمي �إىل �إنفاذ احلكم على موجودات مرهونة باحلق ال�ضماين.
يتم�سك طرف ثالث مبطالبة يف موجودات مرهونة متكِّن هذا
 -13وتن�ش�أ م�سائل الأولوية �أي�ضاً عندما
َّ
الطرف الثالث� ،إن هو �أفلح ،من احل�صول على حق ملكية خال�ص يف املوجودات� ،أي �أن املوجودات
تكون خال�صة من جميع احلقوق ال�ضمانية فيها ومن �سائر املطالبات املتناف�سة بخ�صو�صها� ،أو احلق يف
ا�ستخدام املوجود مبوجب اتفاق �إيجار �أو اتفاق ترخي�ص .ومن الأمثلة النمطية على ذلك احلالة التي
ين�شئ فيها مانح حقاً �ضمانياً ل�صالح مقر�ض لكن مع احتفاظه هو بحيازة املوجودات ثم يبيع املوجودات
املرهونة �إىل طرف ثالث .ويف هذه احلالة يجب �أن يقرر قانون املعامالت امل�ضمونة ما �إذا كان م�شرتي
املوجودات يحتاز ملكية املوجودات خال�ص ًة من حق املقر�ض ال�ضماين .ومثال �آخر يُ�رضب على ذلك هو
احلالة التي ين�شئ فيها مانح حقاً �ضمانياً يف موجودات ل�صالح مقر�ض ثم ي�ؤجر املوجودات لطرف ثالث
�أو يرخِّ �ص له با�ستخدامها .وهنا ،يجب �أن يقرر قانون املعامالت امل�ضمونة م�س�ألة ما �إذا كان امل�ست�أجر
املرخ�ص لـه يجوز �أن يتمتع بحقوقه مبقت�ضى الإيجار �أو الرتخي�ص من غري الت�أثر بحق املقر�ض
�أو
َّ
ال�ضماين .وهناك مثال �آخر ين�ش�أ عندما يطالب ممثل الإع�سار يف �إجراءات �إع�سار املانح باملوجودات
املرهونة بحق �ضماين لدائن ل�صالح حوزة الإع�سار.
 -14وثمة �سياق ثالث ين�ش�أ يف التناف�س على الأولوية ال يفرت�ض فيه �أن هناك عملية �إنفاذ قد بد�أت �أو
حتى �أن مطالباً �آخر قد مت�سك بحق احل�صول على ملكية خال�صة يف املوجودات املرهونة .فمثالً ،قد
ين�شئ املانح حقني �ضمانيني يف م�ستحق ويوافق �أي�ضاً على ال�سماح لكل دائن م�ضمون بتح�صيل امل�ستحق
مع خ�صم املبلغ امل�ستحق مبوجب االلتزام امل�ضمون من املدفوعات املتلقاة �شهرياً و�إعادة الر�صيد املتبقي
(�إن وجد) �إىل املانح .وحتى �إذا مل يكن املانح ُمق�صرِّاً� ،سيظل من ال�رضوري حتديد �أي الدائنني امل�ضمونني
يحق له حت�صيل امل�ستحق .ومن املمكن �أن ين�ش�أ تناف�س مماثل عندما يعطي املانح دائنَني م�ضمونينَ  ،بناء
على طلبهما ،حق حيازة املوجودات املرهونة يف وقت يكون فيه االتفاق ال�ضماين نافذاً .ويف كال هذين
املثالني� ،ستكون قواعد الأولوية املن�صو�ص عليها يف قانون املعامالت امل�ضمونة هي التي حتدد حقوق
كل من الدائنَينْ .
 -15ويف كل احلاالت املذكورة للتو ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم الدول ال جتعل من الأولوية ق�ضية
هامة ،فيما عدا �إذا كانت احلقوق ال�ضمانية مو�ضع النـزاع على الأولوية نافذة جتاه الأطراف الثالثة
(فيما يخ�ص التمييز بني النفاذ بني الطرفني والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن
معينة ،حتى
�إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  .)7-1ومع ذلك ،تربط بع�ض الدول عواقب الأولوية بحقوق ّ
لو مل تكن نافذة متاماً جتاه الأطراف الثالثة .فمثال ً،قد تتبع تلك الدول قواعد �أولوية خا�صة يُق�صد
منها �أال حتكم �سوى التناف�سات التي تن�ش�أ بني دائنني م�ضمونني ،اثنني �أو �أكرث ،مل يجعلوا بعد حقوقهم
نافذ ًة جتاه الأطراف الثالثة .ويف الدول التي متيز متييزاً فا�صال بني احلقوق التي تكون نافذة جتاه
الأطراف الثالثة واحلقوق التي لي�ست كذلك ،تكون للحقوق ال�ضمانية غري النافذة جتاه الأطراف الثالثة
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نف�س املرتبة ،رغم ذلك� ،سواء فيما بينها �أو جتاه حقوق الدائنني غري امل�ضمونني العاديني� .أي �أنه ال
تكون لها �أي �أولوية على �أي حقوق �أخرى .وعالوة على ذلك ،ف�إن املطالبني املتناف�سني يف تلك الدول
الذين ي�ستفيدون من مركز تف�ضيلي مبقت�ضى قانون �آخر (مثل مقدمي اخلدمات ،كم�صلحي املوجودات،
وغريهم من الدائنني املتمتعني ب�أف�ضلية ت�رشيعية)� ،أو الذين يحتازون حق ملكية موجودات من املانح،
تكون لهم دائماً �أولوية على احلق ال�ضماين الذي مل يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .و�أخرياً ،اجلدير
بالذكر �أنه حتى �إذا مل تكن احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة وال تنجم عنها عواقب تخ�ص
الأولوية ف�إنها تكون ،مع ذلك ،نافذة جتاه املانح وقابلة للإنفاذ يف حقه .والنهج املو�صى به يف الدليل هو
النهج الذي ال يعلِّق عواقب جتاه الأطراف الثالثة باحلقوق ال�ضمانية التي مل جتعل نافذة جتاه الأطراف
الثالثة (انظر التو�صية .)30

(ب) �أهمية قواعد الأولوية
 -16هناك عدة �أ�سباب جتعل من امل�سلّم به على نطاق وا�سع �أن وجود قواعد �أولوية فعالة عن�رص حا�سم
يف تعزيز توافر االئتمان امل�ضمون.
 ابتداء ،وبالن�سبة للدائن الذي يفكر يف تقدمي ائتمان ت�ضمنه موجودات خا�صة ،ف�إن امل�س�ألة الأكرث
-17
ً
حيوية هي الأولوية التي �سيح�صل عليها حقه ال�ضماين �إن هو �سعى �إىل �إنفاذ احلق ال�ضماين �إما يف
�إطار �إجراءات �إع�سار املانح �أو خارج هذا الإطار .وال�س�ؤال املطروح ،على الأخ�ص ،هو معرفة مقدار
املبلغ الذي ميكن للدائن امل�ضمون �أن يتوقع على نحو معقول َجنْيه من بيع املوجودات املرهونة .ويكون
املتوقع الأويل �أو الوحيد.
هذا ال�س�ؤال �شديد الأهمية متى كانت املوجودات املرهونة
م�صدر اال�سرتدادِ
َ
َ
وبقدر ما يكون الدائن غري متيقن ،وقت نظره يف هذا الأمر ،من �أولوية حقه ال�ضماين املحتمل �سيقلل
من تعويله على هذه املوجودات املرهونة َم�صدراً لال�سرتداد .وعدم التيقن هذا من املقدار الذي ميكن
جنْيُه من وراء بيع املوجودات قد يدفع الدائ َن �إىل زيادة تكلفة االئتمان (مثالً ،بفر�ض معدل فائدة �أعلى)
�أو �إىل �إنقا�ص مقدار االئتمان (مثالً ،بخف�ض الن�سبة املئوية التي يعر�ضها من قيمة املوجودات املرهونة).
وقد يحمل عدم اليقني الدائن ،يف بع�ض احلاالت ،على رف�ض تقدمي االئتمان كلياً.
 -18وللتقليل من عدم التيقن هذا �إىل �أدنى حد ،من املهم �أن ت�شمل قوانني املعامالت امل�ضمونة قواعد
وا�ضحة ب�ش�أن الأولوية ت�ؤدي �إىل نتائج ميكن التنب�ؤ بها يف �أي تناف�س بني املطالبني باملوجودات املرهونة.
ثم ،مبا �أن احلقوق ال�ضمانية �ستنعدم قيمتها تقريبا بالن�سبة للدائنني امل�ضمونني ،ما مل تكن قابلة للإنفاذ
النتائج �إىل �أق�صى حد
يف �إجراءات �إع�سار املانح ،فمن املهم �أن يحرتم قانو ُن الدولة املعني بالإع�سار هذه
َ
ممكن (انظر الف�صل الثاين ع�رش ب�ش�أن ت�أثري الإع�سار على احلق ال�ضماين ،الفقرة  13والفقرات -59
 .)63ولهذا الأمر �أهمية خا�صة لأن التق�صري جتاه دائن م�ضمون قد يتزامن ،يف حاالت كثرية ،مع تق�صري
جتاه دائنني �آخرين ،وهي ظروف قد تف�ضي �إىل بدء �إجراءات الإع�سار.
 -19كما �أن قواعد الأولوية اجليدة ال�صياغة ميكن �أن يكون لها ت�أثري �إيجابي �آخر على التوافر
الكلي لالئتمان امل�ضمون .فالكثري من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى م�ستعد لتقدمي ائتمان مقابل
احل�صول على حقوق �ضمانية �أقل مرتب ًة من حق �ضماين �آخر� ،أو حقوق �ضمانية �أخرى� ،أعلى مرتبة
يحوزها دائنون م�ضمونون �آخرون ،ما دامت تلك امل�صارف وامل�ؤ�س�سات تت�صور �أن ملوجودات املانح قيم ًة
متبقي ًة (زيادة على االلتزامات امل�ضمونة الأخرى) تدعم حقوقها ال�ضمانية ،وما دامت قادرة على
�أن ت�ؤكد بو�ضوح ودقة مقدار �أولوية حقوقِ ها ال�ضمانيةِ  .وهذا يفرت�ض �سلفاً �أن الدائن املحتمل قادر
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على �أن يحدد �أق�صى مقدار ت�ضمنه احلقوق ال�ضمانية الأعلى مرتبةً� ،إما باالت�صال بحائزي احلقوق
ال�ضمانية الأخرى �أو بالرجوع ،يف الدول التي ت�شرتط تقدمي بيان عام ب�ش�أن �أق�صى مقدار من املوجودات
امل�سجل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر الفقرة � 139أدناه،
يرهنه احلق ال�ضماين� ،إىل الإ�شعار
َّ
والتو�صية � .)98أما يف احلاالت التي ال يكون فيها الدائن امل�ضمون املحتمل قادراً على �أن يتيقن �شخ�صياً
من وجود قيمة متبقية تكفي لدعم منح االئتمان املقرتح اجلديد ،ف�إن البديل هو �أن يكون يف و�سع الدائن
امل�ضمون �إيجاد قيمة كافية بالتفاو�ض على اتفاق ،يعقده مع واحد �أو �أكرث من الدائنني امل�ضمونني الأعلى
معينة ل�صالح احلق
مرتبة ،ينـزل مبقت�ضاه ه�ؤالء الدائنون الأعلى مرتبة حقوقهم ال�ضمانية يف موجودات ّ
حجم املطالبة الأعلى
ال�ضماين اجلديد املقرتح �أو يوافقون مبقت�ضاه على حتديد مقدار ثابت ال يتجاوزه
ُ
مرتب ًة الذي �سيتم�سكون به (انظر الفقرات � 131-128أدناه ،والتو�صية  .)94وقد يكون ه�ؤالء الدائنون
امل�ضمونون راغبني يف �إنـزال مرتبة حقوقهم ال�ضمانية �أو يف احلد من حجم مطالباتهم الأعلى مرتبةً،
اعتقاداً منهم �أن تقدمي االئتمان اجلديد املقرتح �سي�ساعد من�ش�أة املانح ،ومن ثم �سيعزز فر�ص �سداد
مطالباتهم الأعلى مرتبةً� .إن هذه الأمثلة تبني كيف ي�س ّهل وجود قواعد وا�ضحة وجيدة الت�صميم ،ب�ش�أن
الأولوية ،منح حقوق �ضمانية متعددة يف نف�س املوجودات ،وبذلك متكن املانح من �أن يزيد �إىل �أق�صى حد
من قيمة موجوداته التي ميكن ا�ستخدامها يف احل�صول على ائتمان.

 -3نهوج �صوغ قواعد الأولوية
 -20تواجه الدول ،عند �صوغها قواعد الأولوية ،عدداً من اخليارات الرئي�سية املتعلقة بال�سيا�سة العامة.
ف�أوالً ،عليها �أن حتدد نطاق نظام الأولوية .وال�س�ؤال الأول املطروح ،يف هذا ال�صدد ،هو ما �إذا كان
ينبغي لهذا النظام �أن يكتفي بالتناف�س بني خمتلف الدائنني بالتزامات �شخ�صية �أم �أن ي�شمل التناف�س
بني جميع الأ�شخا�ص الذين يطالبون بحقوق يف موجودات املدين �أو موجوداته الظاهرة �أو بحقوق تتعلق
بتلك املوجودات .وللأ�سباب التي �سبق �سوقها (انظر الفقرات � 9-1أعاله) ،يتخذ الدليل موقفاً م�ؤداه
�أن نظام الأولوية ينبغي �أن ي�شمل التناف�س على الأولوية فيما بني جميع املطالبني املتناف�سني املحتملني
الذين ي�ستمدون حقوقهم من نف�س املانح.
 -21ويجب على الدول �أن تقرر ،بعدئذ ،كيفية تنظيم و�صوغ قواعد الأولوية هذه .وهناك عدة نهوج
اجتاهات بديلة يف ال�صياغة الت�رشيعية.
ممكنة ،رغم �أنها تعك�س �إجماال
ٍ
 -22و�أحد النهوج هو عبارة عن و�ضع قواعد الأولوية يف �شكل جمموعة مبادئ عامة يُرتك للمحاكم
معينة .وعندما تعتمد الدول نهجاً من هذا القبيل ،خ�صو�صا
أمر تف�سريها وتطبيقها يف ح�سم نزاعات ّ
� ُ
باالقرتان مع ا�شرتاع نظام معامالت م�ضمونة جديد من النوع املتكامل متاماً املو�صى به يف الدليل ،يلقى
�ضخم على كاهل املحاكم يتمثل يف ا�ستجالء تفا�صيل تطبيق هذه القواعد العامة .وال يجب على
عبء
ٌ
ٌ
الق�ضاة �أن ي�سارعوا �إىل الت�ضلع يف املنطق الذي ي�ستند �إليه النظام اجلديد فح�سب و�إمنا عليهم �أي�ضاً �أن
ي�ستوثقوا من طائفة عري�ضة من ممار�سات ال�سوق ويتد ّبروها من �أجل و�ضع قواعد حمددة قابلة للتنب�ؤ
بها ومت�سمة بالكفاءة .بل قد مي�ضي ردح من الزمن قبل �أن ي�صدر ب�ش�أن ت�شكيلة كافية من امل�سائل عدد
كاف من الأحكام الق�ضائية بحيث يتبني يقينا كيف تعمل مبادئ الأولوية يف التطبيق العملي.
ٍ
 -23ويتمثل نهج �آخر يف و�ضع عدد كبري من قواعد الأولوية املف�صلة ،التي يق�صد بها �أن حتكم جميع
تخيل ُهم� .إال �أن هذا النهج التف�صيلي ميكن
احلاالت املمكنة التي ي�شارك فيها مطالبون مناف�سون ميكن ُّ
�أن يُربك املحامني والق�ضاة غري املل ِّمني باملنطق اجلامع الذي تعرب عنه تلك القواعد .وعالوة على ذلك،
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ميكن لنظام �شامل من القواعد املحددة ،يف الدول التي لديها فع ً
ال نظم �أولوية ت�ستند �إىل مبادئ عري�ضة
م�شتقة �أوالً من تقرير ملكية املوجودات اخلا�ضعة ملطالبات مناف�سة� ،أن يبدو نظاماً غري م�ألوف بل
داع بحيث ي�صعب على املحامني والق�ضاة ا�ستخدامه ا�ستخداماً فعاالً.
ومعقداً دون ٍ
 -24وهناك نهج ثالث يتمثل يف و�ضع قواعد �أولوية وتنظيمها على نحو �شامل ومت�سق يف هيئة جمموعة
من املبادئ ذات الطابع الأعم تليها تطبيقات حمددة لهذه املبادئ على حاالت �شائعة الوقوع .وميكن لهذا
النهج �أن يوفر ك ً
ال من الو�ضوح والقدر العايل من التيقن ب�ش�أن �أي نزاع بعينه يخ�ص الأولوية.
 -25ولدى اختيار واحد من هذه النهوج الثالثة ،يجب على الدولة �أن تنظر يف الأهداف العامة التي
ت�سعى �إىل حتقيقها وهي ت�صلح قانونها ح�سبما هو مو�صى به يف الدليل .ويجدر التذكري ب�أن الدليل يهدف
�إىل عر�ض نظام معامالت م�ضمونة يتوخى احلقوق ال�ضمانية غري احليازية يف طائفة من املوجودات
امللمو�سة وغري امللمو�سة ،التي مل يكن يت�س ّنى من قبل يف العديد من الدول رهنها �أو مل يكن يت�سنى رهنها
ب�أكرث من حق �ضماين واحد يف وقت واحد (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (�أ)) .ثم �إن الدليل يو�صي
بجواز �إخ�ضاع تلك املوجودات لأكرث من حق �ضماين واحد ،وهو و�ضع جديد �أي�ضاً يف دول عديدة (انظر
الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة التي تتناول غر�ض التو�صيات املتعلقة بالأولوية ،يف نهاية هذا الف�صل).
كما يتبع الدليل نهجاً متكام ً
ال متاماً �إزاء املعامالت التي يق�صد بها ،بغ�ض النظر عن ا�سمها� ،أن ت�ضمن
الوفاء بالتزام (انظر التو�صية  .)8و�أخريا ،يقر الدليل بوجود طرائق متنوعة ميكن �أن تجُ عل احلقوق
ال�ضمانية نافذ ًة بوا�سطتها جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  32والتو�صيات  .)36-34وجلميع هذه
الأ�سباب ،يو�صي الدليل الدول باعتماد النهج الثالث ل�صوغ قواعد الأولوية اخلا�صة بها ،وذلك من �أجل
التمكن على خري وجه من بلوغ �أهداف �إ�صالح قانون املعامالت امل�ضمونة.
مف�صلة ودقيقة
 -26وعمال بهذا املنطق ،ينبغي لأي نظام معامالت م�ضمونة ع�رصي �أن ي�شمل جمموعة
ّ
من قواعد الأولوية التي�( :أ) ت�ستند �إىل مبادئ عامة معرب عنها بو�ضوح ومفهومة فهماً جيداً؛ (ب) تكون
�شاملة يف نطاقها؛ (ج) تغطي طائفة عري�ضة من االلتزامات امل�ضمونة احلالية والآجلة؛ (د) تنطبق على
جميع �أنواع املوجودات املرهونة ،مبا يف ذلك املوجودات والعائدات الآجلة؛ (ﻫ) توفر �سب ً
ال تكفل ت�سوية
النـزاعات التي تن�ش�أ ب�ش�أن الأولوية بني طائفة وا�سعة من املطالبني املتناف�سني .وي�شجع هذا النهج �إزاء
قواعد الأولوية الدائنني املحتملني على تقدمي ائتمان م�ضمون ب�إعطائهم قدراً عالياً من االطمئنان على
� ّأن بو�سعهم التنب�ؤ بالكيفية التي �سيح�سم بها النـزاع الذي يحتمل �أن ين�ش�أ على الأولوية .وحتدد الأبواب
املتبقية من هذا الف�صل الق�ضايا التي ينبغي لهذه القواعد املف�صلة �أن تتناولها والكيفية التي ينبغي �أن
ت�صاغ بها.

 -4الأ�س�س املختلفة التي يجوز �أن حتدد الأولوية وفقاً لها
 -27يف �أي نظام معامالت م�ضمونة ع�رصي ،يُق�صد بقواعد الأولوية �أن حتكم التناف�سات التي تنطوي
على حقوق حائز احلق ال�ضماين وحقوق طرف ثالث واحد �أو �أكرث .وهناك قاعدة �أ�سا�سية تتمثل يف
املبد�أ العام الذي يفيد ب�أن احلق ال�ضماين ال ميكن �أن تكون له �أولوية على حق طرف ثالث ،ما مل يكن
احلق ال�ضماين "نافذاً" جتاه ذلك الطرف الثالث .وهذا هو املوقف املو�صى به يف الدليل .ويف مثل هذه
احلاالت وحدها ،ميكن �أن تن�ش�أ م�س�ألة الأولوية .ونتيجة لذلك ،جند �أن قواعد الأولوية املو�صى بها يف
الدليل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأ�ساليب املختلفة التي يجوز �أن يتحقق من خاللها نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة.
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 -28ومثلما ذكر �آنفاً (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات
 8-6و )28-22يجوز حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة عندما يكون احلق ال�ضماين قد �أن�شئ ،ح�سب
نوع املوجود اجلاري رهنه ،وتكون قد اتُخذت �إحدى اخلطوات الإ�ضافية التالية�( :أ) ت�سجيل �إ�شعار
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛ (ب) حيازة الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة؛ (ج) �إبرام عقد
�سيطرة؛ (د) ت�سجيل احلق ال�ضماين يف �سجل متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية؛ (ﻫ) �إخطار
معينة حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين
ملتزم �آخر من الأطراف الثالثة .كما يعترب الدليل �أنه يجوز يف حاالت ّ
جتاه الأطراف الثالثة تلقائياً عند �إن�شاء احلق ال�ضماين.

(�أ)  ال�سيا�سات العامة الأ�سا�سية
 -29من املفيد ،قبل �إجراء ا�ستعرا�ض تف�صيلي لكيفية تطبيق �شتى مبادئ الأولوية على حقوق خمتلف
املطالبني املتناف�سني� ،أن تُعر�ض ،بعبارات عامة ،خيارات ال�سيا�سات املتاحة �أمام الدول ال�ساعية �إىل
�إر�ساء قواعد ب�ش�أن الأولوية� .إن معظم الدول تنظم قواعد الأولوية باجلمع بني مبد�أين� .أولهما يفيد
ب�أنه ينبغي ،حتديد الأولوية حتديداً �صارماً على �أ�سا�س زمني� .أما املبد�أ الثاين فيق�ضي بوجوب حتديد
الأولوية بالرجوع �إىل ال�سمات اخلا�صة للمطالبة املقدمة .ويف حني يبدو هذان املبد�آن وا�ضحني ن�سبياً
ف�إن تطبيقها العملي ي�ستلزم �إحكام تفا�صيلهما على نحو مت� ٍأن.
 -30حني تر�سي الدولة �أ�سا�ساً زمنياً لتحديد الأولوية ،فعاد ًة ما تكون القاعدة الت�أ�سي�سية التي تعلنها
الدولة هي �أن مراتب املطالبات تكون وفقاً لتاريخ بدء نفاذها جتاه الأطراف الثالثة :ف�أ�سبقها زمنياً
�أ�سبقها حقاً .لكن تلك الدولة قد تعرتف �أي�ضا با�ستثناءات لهذه القاعدة .ففي بع�ض احلاالت ،قد تعطى
الأولوية الأوىل لآخر مطالبة ن�ش�أت .وتوجد هذه القاعدة يف بع�ض الدول ،مثالً ،بالن�سبة للتمويل املوفّر
لدائن �أثناء �إجراءات الإع�سار (التمويل الالحق لبدء الإجراءات)� .أي �أنه حتى �إذا اعتمدت الدول �أ�سا�سا
زمنياً لتحديد الأولوية ،لزم حتديد ما �إذا كان الرتتيب �سيتبع قاعدة الأ�سبق زمنياً �أم الأخري زمنياً.
 -31وحني تقرر الدول حتديد الأولوية بالرجوع �إىل �شتى �سمات املطالبة ،تن�ش�أ طائفة من االحتماالت
�أكرث ات�ساعا .ويكمن ال�س�ؤال هنا يف معرفة ما �إذا كان ينبغي �أن ت�ستند الأولوية �إىل�( :أ) ترتيب ت�رشيعي
ين�صب على طابع املطالبة (مثال ،قر�ض لأجل �أو اعتماد ائتماين �أو مطالبة ناجتة عن فعل غري م�رشوع؛
�أو (ب) �صفة املطالِب (مثال ،بائع �أو م�صلِح �أو بلدية)؛ �أو(ج) مقدار االلتزام امل�ستحق (مطالبات �صغرية،
مطالبات متو�سطة ،مطالبات �ضخمة)؛ �أو (د) املقدار املتبقي من االلتزام (مثال� ،أقل من  25يف املائة
�أو ما بني � 25إىل  50يف املائة �أو �أكرث من  50يف املائة)؛ �أو (ﻫ) الطريقة التي يتم بها حتقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة (كالت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو احليازة �أو الت�سجيل يف �سجل
متخ�ص�ص �أو ال�سيطرة) .وبعبارة �أخرى فعندما حتدد الدول الأولوية م�ستخدم ًة هذه الأنواع من املعايري
الذاتية ي�صبح نظام الرتتيب معقداً ويُفقد العديد من �أوجه كفاءة نظام املعامالت امل�ضمونة الرا�سخة يف
قواعد �إعطاء الأولوية للأ�سبق زمنياً.
 -32وال�سبب يف وجوب �إعادة النظر يف �شتى �أ�س�س حتديد الأولوية هو �سبب ذو �شقني�( :أ) �إر�ساء �سياق
�أ�سا�سي يكفل �إجراء فح�ص مقت�ضب للكيفية التي ميكن بها تطبيق تلك املبادئ اجلامعة املتنوعة املتعلقة
بالأولوية تبعاً للطريقة التي مت بها حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛ (ب) الإيعاز ب�أن الدول تعمد �إىل
�إر�ساء قواعد �أولوية تنطوي على توليفة ما من القواعد القائمة على العن�رص الزمني والقواعد القائمة
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على طبيعة املطالبة حتى عندما يبدو �أن طريقة حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (خا�صة الت�سجيل)
تتواءم مع اعتماد قاعدة �إعطاء �أولوية مطلقة للمطالبة الأ�سبق.

(ب) تطبيق هذه ال�سيا�سات على �شتى طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -33مثلما �ســبق نقا�شه (انظر الف�صــل الثــالث ب�شـ�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
الفقرة  23والف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل ،الفقرة  ،)3ف�إن �أجنع �سبيل لتزويد الدائنني بالو�سائل
عال من التيقن وقت تقدميهم ائتماناً هو �أن ت�ستند الأولوية �إىل
التي تكفل حتديد �أولويتهم بقدر ٍ
ا�ستخدام �سجل عام .ويف معظم الدول التي لديها نظام يعول عليه لت�سجيل الإ�شعارات املتعلقة باحلقوق
ال�ضمانية ،يتمثل املبد�أ العام يف �أن الأولوية متنح للحق امل�شار �إليه يف الإ�شعار الأ�سبق ت�سجيالً.
� -34إال �أن قاعدة الأ�سبق ت�سجي ً
ال ال ميكن �أن تكون قاعدة مطلقة .ففي نظم املعامالت امل�ضمونة
معينة لهذه القاعدة .ويف بع�ض الأحيان تن�ص الدول على جواز �أن ي�صبح
الع�رصية هناك ا�ستثناءات ّ
احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة عند �إن�شائه دون احلاجة �إىل ت�سجيل �أي �إ�شعار .وي�شيع هذا
اال�ستثناء� ،أكرث ما ي�شيع ،فيما يخ�ص احلقوق ال�ضمانية يف ال�سلع اال�ستهالكية .ويف هذه احلاالت تتحدد
�أولوية احلق ال�ضماين بالرجوع �إىل وقت �إن�شائه (انظر الفقرة � 38أدناه) .وي�ضاف �إىل ذلك �أن بع�ض
معينة من احلقوق ال�ضمانية ب�أثر رجعي
الدول تن�ص على فرتة �سماح يجوز يف غ�ضونها ت�سجيل �أنواع ّ
(انظر بوجه عام الفقرة � 50أدناه ،الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،الفقرات  .)111-108و�أخرياً،
ا�ستثناء لقاعدة �إعطاء الأولوية للأ�سبق ت�سجي ً
ال فيما يخ�ص احلقوق ال�ضمانية التي
اعتمدت دول كثرية
ً
يتح َّقق نفاذها جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى خالف ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام (انظر الفقرات � 37-35أدناه).
 -35وحيثما جاز حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من خالل احليازة من جانب الدائن امل�ضمون
عاد ًة ما تتبع الدول �أي�ضاً قاعدة زمنية لتحديد الأولوية .فالأولوية تكون لأول من يح�صل على احليازة
معينة ،مثل ال�صكوك القابلة للتداول،
(انظر الفقرات � 53-51أدناه) .ومع ذلك ،ففي حالة موجودات ّ
تن�ص دول كثرية على �أن احلق ال�ضماين الذي ي�صبح نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بطريقة احليازة تكون
له عموماً الأولوية على احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ب�أية طريقة �أخرى ،مبا
فيها طريقة ت�سجيل �إ�شعار حتى لو �أن الت�سجيل حدث �أوالً (انظر الفقرات � 156-154أدناه).
 -36ومتى جاز حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة ال�سيطرة ،ف�إن الأولوية ،فيما بني الدائنني
الذين ح�صلوا على ال�سيطرة ب�ش�أن املوجودات املرهونة والدائنني امل�ضمونني الذين ح�صلوا على النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى ،عادة ما متنح للدائن الذي ح�صل على ال�سيطرة ،بغ�ض النظر
عما �إذا كان ح�صوله عليها قد حدث قبل �أو بعد �أن تجُ عل حقوق املطالبني املناف�سني يف املوجودات نافذة
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى (انظر الفقرة � 158أدناه) .لكن ،يف الدول التي تقت�ضي �أن تكون
ال�سيطرة هي الطريقة احل�رصية لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،تنتفي احلاجة �إىل و�ضع قواعد
�أولوية تكميلية� ،إذ ال ميكن �أن تن�ش�أ نزاعات بني احلقوق ال�ضمانية التي يعتمد نفاذها جتاه الأطراف
الثالثة على ال�سيطرة واحلقوق ال�ضمانية التي يتحقق نفاذها جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طرائق �أخرى
(انظر الفقرتني  165و� 166أدناه).
 -37وحيثما يجوز حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بطريقة الت�سجيل يف �سجل ملكية متخ�ص�ص
معينة من املوجودات �أو بطريقة الت�أ�شري يف �شهادة امللكية ،تقت�ضي معظم الدول �أن تكون
بالن�سبة لأنواع ّ
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مراتب احلقوق ح�سب ترتيب ت�سجيلها �أو الت�أ�شري ب�ش�أنها .كما تقت�ضي تلك الدول عاد ًة �أن تكون الأولوية
للحق امل�سجل يف ال�سجل املتخ�ص�ص� ،أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية ،على احلق ال�ضماين الذي ُجعل
نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى (انظر الفقرتني  56و� 57أدناه).
معينة من
 -38ويف الدول التي اعتمدت نظم ت�سجيل ،ف�إن نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف �أنواع
ّ
املوجودات ،كال�سلع اال�ستهالكية ،جتاه الأطراف الثالثة يكون �أحياناً تلقائياً .ويف هذه الدول ،عاد ًة
حتدد �أولوية احلق ال�ضماين عرب مقارنة توقيت �إن�شاء احلق ال�ضماين بتوقيت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن
ما َّ
احلق ال�ضماين املناف�س يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو توقيت جعل احلق ال�ضماين املناف�س نافذاً
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى ما.
 -39وحيثما �أن�شئت حقوق �ضمانية يف م�ستحقات �أو حقوق �سداد �أخرى ،عاد ًة ما تقت�ضي الدول �أن
تتحدد الأولوية وفقاً لتاريخ ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام� ،أو وفقاً لتاريخ حتقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �إذا كان املطروح هو ا�ستخدام طريقة �أخرى لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
م�ستحق جتاه الأطراف الثالثة ،و�أولوية املطالبة بهذا احلق فيما بني
الثالثة� .إال �أن نفاذ حق �ضماين يف
َ
م�ستحق ،يعتمدان يف دول �أخرى على توقيت �إ�شعار دائن
مطالبني متناف�سني ذوي حقوق �ضمانية يف
َ
امل�ستحق بوجود احلق ال�ضماين �أو حتى توقيت �إن�شاء احلق ال�ضماين .و�أن الطريقة العامة املو�صى بها يف
َ
الدليل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تنطبق �أي�ضا على احلقوق امل�ضمونة يف امل�ستحقات (انظر
التو�صية  32الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات  .)46-29وبذلك،
تتحدد احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات ح�سب ترتيب ت�سجيل �إ�شعارات ب�ش�أن تلك احلقوق (انظر الباب
�ألف� 5-أدناه).
معينة ،مثل املطالبات املتعلقة بالر�سوم ال�رضيبية وامل�ساهمات يف
تعطى
 -40ويف دول كثرية،
ٌ
مطالبات ّ
َ
برامج الرعاية االجتماعية و�أجور العاملني� ،أولوي ًة ا�ستناداً �إىل طبيعة املطالبة فقط ب�رصف النظر عن
التاريخ الذي ن�ش�أت فيه املطالبة �أو ُجعلت فيه املطالبة نافذ ًة جتاه الأطراف الثالثة .ويف هذه احلاالت،
أولويات قاب ً
ال للتطبيق على جميع التناف�سات التي جتري بني املطالبني .وت�ستلزم
ترتيب �
ت�شرتع الدول
ٍ
َ
تلك احلقوق ت�سجيلها �أحيانا ،لكنها ال ت�ستلزم ذلك يف �أحيان �أخرى .بيد �أن الأولوية تتحدد يف كلتا
احلالتني وفقاً لرتتيب تقرره الت�رشيعات ال وفقاً للرتتيب الذي ميكن �أن يكون احلق ال�ضماين قد �أن�شئ
فيه �أو ُجعل فيه نافذاً جتاه الأطراف الثالثة (انظر الفقرات � 93-90أدناه).
تطبق بها ال�سيا�سات املتعلقة ب�أ�س�س حتديد الأولوية على
 -41و�إن اال�ستعرا�ض ال�سابق للكيفية التي َّ
�شتى طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يبينِّ �أن النظام املتبع يف كل حالة من تلك احلاالت يف
معظم الدول ي�شمل توليفة من مبادئ الأولوية القائمة على التوقيت ومبادئ الأولوية القائمة �إما على
الطابع اخلا�ص الذي تت�سم به مطالبة الدائن و�إما على الطريقة اخلا�صة التي ا�ستخدمت يف حتقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .ويناق�ش الباب التايل ،ب�إ�سهاب ،تطبيق تلك املبادئ على �شتى نزاعات
الأولوية التي تن�ش�أ بني املطالبني املتناف�سني.

 -5قواعد حتديد الأولوية فيما بني املطالبني املتناف�سني
 -42ت�شكّل املبادئ العامة التي ا�ستعر�ضت �آنفاً الهيكل الأ�سا�سي لنظام الأولويات فيما يتعلق مبا يلي�( :أ)
الو�سائل املختلفة التي ميكن �أن ينظَّ م بها نظام الأولوية؛ و(ب) نطاق �أولوية احلق ال�ضماين ،خا�ص ًة فيما
يت�صل بااللتزامات الآجلة واملوجودات والعائدات الآجلة .وين�صب النقا�ش التايل على قواعد الأولوية
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املحددة التي حتكم حقوق املطالبني املتناف�سني .وتنطبق تلك القواعد بحيث حتكم التناف�س على الأولوية
فيما يخ�ص جميع املوجودات مبا فيها املوجودات امللمو�سة كاملعدات واملخزون وامل�ستحقات.

(�أ)  الأولوية فيما بني الدائنني امل�ضمونني وغري امل�ضمونني
 -43عادة ما تق�ضي الدول ب�أن جميع احلقوق ال�ضمانية التي جتعل نافذة جتاه الأطراف الثالثة لها
الأولوية على حقوق الدائنني غري امل�ضمونني .ومن امل�سلّم به عموماً �أن �إعطاء الدائنني امل�ضمونني هذه
الأولوية �أمر �رضوري لتعزيز توافر االئتمان امل�ضمون .وميكن للدائنني غري امل�ضمونني �أن يتخذوا خطوات
�أخرى حلماية حقوقهم ،مثل فر�ض عالوة احت�سابا لزيادة جمازفتهم� ،أو ر�صد حالة االئتمان� ،أو مطالبة
املدين بدفع فوائد على املبالغ التي تتجاوز �أجل �سدادها .وي�ضاف �إىل ذلك �أن االئتمان امل�ضمون ميكن
املقدمة يف �إطار ت�سهيالت االقرتا�ض
املانح املتداولَ .وغالبا ما تكون املدفوعات
مال
أ�س ِ
ّ
ِ
�أن يزيد ر� َ
ت�سددها ال�رشكة لدائنيها
املتجدد امل�ضمون لتوفري ر�أ�س املال املتداول هي امل�صدر الرئي�سي للأموال التي ّ
غري امل�ضمونني يف �سياق عملها املعتاد.
 -44ويف دول كثرية ،تكون الأولوية املمنوحة للدائنني امل�ضمونني على الدائنني غري امل�ضمونني مطلقة.
غري �أنها تخ�ضع ،يف بع�ض الدول� ،إىل ا�ستثناء ل�صالح الدائنني بحكم الق�ضاء .فيجوز حلائز مطالبة
غري م�ضمونة احل�صول على حق يف موجودات املدين باحل�صول على حكم ق�ضائي �أو على �أمر م�ؤقت
من املحكمة �ضد املدين .وبت�سجيل احلكم الق�ضائي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،يكون يف مقدور
يحول املطالبة غري امل�ضمونة �إىل مطالبة م�ضمونة تتحدد مرتبتها وفقاً لقواعد
الدائن بحكم الق�ضاء �أن ّ
الأولوية املعتادة .ومت�ضي دول �أخرى �إىل �أبعد من ذلك فتق�ضي ب�أنه عندما يتخذ دائن غري م�ضمون
اخلطوات التي يقت�ضيها القانون الواجب التطبيق ،للح�صول على حكم ق�ضائي �أو على �أمر م�ؤقت من
معينة لدائن موجود من
املحكمة ،يجوز �أن تكون حلقوق امللكية التي يتم�سك بها الأولوية على مطالبات ّ
قبل (انظر الفقرات � 102-94أدناه).

(ب)  الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة يف املوجودات املرهونة ذاتها
ع�رصي الكفاءةُ التي حت�سم بها النـزاعات على
معامالت م�ضمونة
نظام
 -45من ال�سمات الرئي�سية لأي
ٍ
ِ
ٍ
الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة يف نف�س املوجودات املرهونة .وقد تت�ضمن نـزاعات الأولوية
هذه حقوقاً �ضمانية تجُ عل جميعها نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام� ،أو حقوقاً �ضمانية تجُ عل جميعها نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى� ،أو توليفة
من حقوق �ضمانية تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة الت�سجيل وحقوق �ضمانية تجُ عل نافذة
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى .وفيما عدا ا�ستثناءات قليلة جداً (انظر الفقرات � 59-54أدناه)،
تقت�ضي الدول �أن حتدد الأولوية فيما يتعلق بجميع احلاالت التي �سيجري ا�ستعرا�ضها حاالً ،على �أ�سا�س
زمني :الأ�سبق زمنياً هو الأ�سبق حقاً .ثم �إن الدول تكاد دائماً تنظر �إىل حتقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة باعتباره املعيار الأ�سا�سي لتحديد النقطة الزمنية التي يكون احلق ال�ضماين قادراً عندها على
خو�ض غمار تناف�س على الأولوية .وت�سهب الفقرات التالية يف �رشح الكيفية التي يطبق بها عاد ًة هذا
معينة.
املبد�أ املحوري على حاالت ّ

'  '1الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل نافذ ًة بت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام
تتحدد الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي
 -46يف دول كثرية لديها �سجل حقوق �ضمانية عام
ّ
جميعها نافذ ًة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة ت�سجيل �إ�شعار ح�سب ترتيب حتقيق النفاذ جتاه
تجُ عل
ُ
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الأطراف الثالثة .وهذا معناه �أنه حتى �إذا �أجازت تلك الدول ت�سجيل �إ�شعار بحق �ضماين قبل �أن يدخل
احلق حيز الوجود الفعلي (كاحلق ال�ضماين امل�أخوذ ح�رصياً ب�ش�أن موجودات منقولة �آجلة) ،حتدد
الأولوية بالرجوع �إىل التاريخ الذي احتاز فيه املانح حقوقاً يف املوجودات وبذلك �أ�صبح احلق ال�ضماين
عيب رئي�سي فيما يخ�ص املمار�سات التمويلية التجارية
نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .وي�شوب هذا النهج ُ
الع�رصية .فمن �ش�أنه �أن يتطلب ممن يفح�صون ال�سجل �أن يحددوا تاريخ االحتياز الفعلي لكل موجود من
املوجودات التي ي�شملها الإ�شعار امل�سجل (كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للمخزون �أو املعدات) .ونتيجة لذلك،
ف�إن معظم الدول التي اعتمدت ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل حقوق �ضمانية عام ،باعتباره طريقة من طرائق
ا�ستثناء رئي�سياً للمبد�أ الأ�سا�سي القائل
حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،تتبع نهجاً خمتلفاً ي�شكل
ً
بتحديد الأولوية عن طريق الرجوع �إىل تاريخ النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وتن�ص تلك الدول على �أن
الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل جميعها نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة ت�سجيل
�إ�شعار تتحدد ح�سب ترتيب �إجراء الت�سجيل ،بغ�ض النظر عن ترتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وحتى
�ستوف ا�شرتاطٌ واحد �أو �أكرث من ا�شرتاطات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف ذلك الوقت .وال يُعرتف
َ
�إن مل يُ
�إال با�ستثناءات حمدودة جداً لهذا املبد�أ (انظر الفقرة � 59أدناه).
 -47وميكن تو�ضيح هذا النهج باملثال الآتي :يقدم مانح ما طلباً للح�صول على قر�ض من امل�رصف
معدات املانح احلالية والآجلة (وهو حق �ضماين يجوز �أن
"�ألف" ،ليكون م�ضموناً بحق �ضماين يف جميع ّ
ي�صبح نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار به يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام) .ويف اليوم ،1
ي�سجل به �أي �إ�شعار �آخر بحقوق �ضمانية لدائنني
يُجري امل�رصف "�ألف" بحثاً يف ال�سجل ي�ؤكد لــه �أنه مل ّ
معدات املانح .ويف اليوم  ،2يربم امل�رصف "�ألف" مع املانح اتفاقاً �ضمانياً يتعهد فيه امل�رصف
�آخرين يف ّ
ي�سجل امل�رصف "�ألف" �إ�شعاراً باحلق
"�ألف" بتقدمي القر�ض امل�ضمون املطلوب .ويف اليوم � 2أي�ضاً،
ّ
ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،ولكنه ال يق ّدم القر�ض �إىل املانح �إال يف اليوم  .5وبذلك يكون
احلق ال�ضماين للم�رصف "�ألف" قد �أن�شئ و�أ�صبح نافذاً جتاه الأطراف الثالثة يف اليوم �( 5أي يف �أول يوم
ا�ستوفيت فيه جميع اال�شرتاطات الالزمة لإن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة) .غري �أن
املانح يربم يف اليوم  3اتفاقاً �ضمانياً مع امل�رصف "باء" يق ّدم مبوجبه امل�رصف "باء" قر�ضاً م�ضموناً بحق
ي�سجل امل�رصف "باء" �إ�شعاراً باحلق
�ضماين يف ّ
معدات املانح احلالية والآجلة .ويف اليوم نف�سه (اليوم ّ ،)3
ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ويعطي القر�ض للمانح .وعليه يكون احلق ال�ضماين للم�رصف
وجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة يف اليوم  .3ومبوجب نهج الأ�سبق يف الت�سجيل املذكور
"باء" قد �أن�شئ ُ
�آنفا ،تكون الأولوية للحق ال�ضماين للم�رصف "�ألف" على احلق ال�ضماين للم�رصف "باء".
 -48وتكمن الأ�سباب الرئي�سية وراء ا�ستثناء "الأ�سبق ت�سجيالً" من املبد�أ العام الذي يق�ضي بتحديد
الأولوية عن طريق الرجوع �إىل تاريخ النفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يلي�( :أ) ت�شجيع ت�سجيل الإ�شعار
يف �أقرب وقت ممكن (الأمر الذي يخطر الدائنني املحتملني الآخرين بوجود حق �ضماين قد يرهن فع ً
ال
موجودات املانح)؛ (ب) تي�سري تقدمي ائتمان م�ضمون مبوجودات �آجلة عن طريق توفري تاريخ وحيد
لتقرير الأولوية؛ (ج) بث ال�شعور بالتيقن يف نفو�س الدائنني امل�ضمونني من خالل متكينهم من �أن يحددوا،
قبل تقدميهم االئتمان� ،أولوية حقوقهم ال�ضمانية قيا�ساً على حقوق الدائنني امل�ضمونني الآخرين .ففي
إ�شعاره وتبينّ له خلو ال�سجل
املثال ال�سابق� ،إذا فح�ص امل�رصف "�ألف" ال�سجلَّ يف اليوم  2بعد ت�سجيله � َ
من �أي �إ�شعارات �أخرى ت�شمل املوجودات املرهونة ذات ال�صلة� ،أمكن للم�رصف "�ألف" �أن يق ّدم القر�ض
يف اليوم  5وهو يعلم يقيناً �أن حلقه ال�ضماين الأولوية على �أي حق �ضماين �آخر يف املوجودات املرهونة
قد يُجعل يف امل�ستقبل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة؛ وذلك لأن �أولوية احلق ال�ضماين للم�رصف "�ألف"
تعود �إىل تاريخ ت�سجيل هذا احلق .وبتمكني امل�رصف "�ألف" من بلوغ هذا القدر العايل من التيقن ف�إن
بو�سع نهج "الأ�سبق ت�سجيال" �أن يكون عامال هاما يف ت�شجيع االئتمان امل�ضمون .كما �أنه عندما يفح�ص
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امل�رصف "باء" ال�سجلَّ � ،سيعرف فوراً �أنه �سيكون لـه موقع �أدنى �إذا ما قدم امل�رصف "�ألف" ائتماناً ،ومن
ثم �سيكون بو�سعه �أن يغري �أحكام �رشوط االئتمان الذي يق ّدمه وفقاً لذلك.
 -49وكما لوحظ يف الفقرة ال�سابقة ،ف�إن هذا التيقن لن يوفره النهج البديل املتبع يف بع�ض الدول،
�إذ �إنه مينح الأولوية لأول حق �ضماين ي�صبح نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .ف�ستظل هناك دائماً جمازفة
تتمثل يف احتمال متكن حق �ضماين �آخر من �أن ي�صبح نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ،مبا يك�سبه
الأولوية ،بعد قيام امل�رصف �ألف �أو باء بفح�ص ال�سجل لكن قبل قيامه ب�إبرام اتفاق �ضماين وتقدمي
قر�ضه .وهذه املجازفة قائمة مهما قُ�صرِّ ت تلك الفرتة الزمنية .ولهذا ال�سبب ،يو�صي الدليل ب�أن يكون
تاريخ ت�سجيل الإ�شعار ،ال تاريخ �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو تاريخ جعله نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ،هو
الذي يحدد الأولوية فيما بني املطالبني املتناف�سني يف هذه احلاالت (انظر الفقرة الفرعية (�أ) من
التو�صية .)76
� -50أخرياً ،متى ا�ستندت الأولوية �إىل قاعدة "الأ�سبق ت�سجيالً" ُخ ّففت تلك القاعدة يف دول كثرية،
رغم اال�ستناد �إليها ،بحيث تت�سع ملا �أطلق عليه "فرتات ال�سماح" فيما يخ�ص الت�سجيل .وتتيح فرتات
ال�سماح حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ب�أثر رجعي �إذا جرى الت�سجيل يف غ�ضون فرتة
زمنية ق�صرية تعقب �إن�شاء احلق ال�ضماين .ويف تلك احلاالت ،حتدد الأولوية وفقاً لتاريخ �إن�شاء احلق
إن�شاء لكنه الالحق ت�سجيالً،
ال تاريخ الت�سجيل .والنتيجة هي �أن احلق ال�ضماين ،الذي يكون الأ�سبق � ً
إن�شاء لكنه الأ�سبق ت�سجيالً ،ما دام
ميكن رغم ذلك �أن تكون له الأولوية على احلق ال�ضماين الالحق � ً
إن�شاء قد �سجل يف غ�ضون فرتة ال�سماح املنطبقة� .أي �أن تاريخ
الإ�شعار املتعلق باحلق ال�ضماين الأ�سبق � ً
الت�سجيل يظل� ،إىل �أن تنق�ضي فرتة ال�سماح ،مقيا�ساً ال يعول عليه لرتتيب �أولوية الدائن .ومن �أجل جتنب
تقوي�ض التيقن الذي تكفله قاعدة "الأ�سبق ت�سجيالً" تعمد الدول بوجه عام �إىل قَ�صرْ ا�ستخدام فرتات
ال�سماح على ظروف خا�صة ،مثل متويل االحتياز (انظر بوجه عام الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز،
الفقرات .)111-108

'  '2الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل نافذ ًة جتاه الأطراف الثالثة بو�سائل غري ت�سجيل
�إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
 -51يف حالة النـزاع على الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة
بطرائق �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،تُعطي الدول الأولوية عاد ًة �إىل
�أول حق �ضماين يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .وهذه الطرائق الأخرى ت�شمل احليازة والت�سجيل
يف �سجل متخ�ص�ص والت�أ�شري يف �شهادة امللكية وال�سيطرة والنفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة .وملا
كانت دول كثرية تتبع قواعد �أولوية حمددة حتكم احلاالت التي تنطوي على حتقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص والت�أ�شري يف �شهادة امللكية وال�سيطرة ،ف�إن الأو�ضاع
الرئي�سية التي يطبق فيها هذا النهج تطبيقاً فعلياً مبوجب قواعد عامة ت�شمل النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة الناجت عن احليازة.
 -52ويف حالة حتقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة ،لي�س ثمة حاجة
عادة �إىل قاعدة تقوم على "الأ�سبق حياز ًة" على غرار قاعدة "الأ�سبق ت�سجيالً" امل�شار �إليها �آنفاً ،حيث
جرت العادة على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على حيازة املوجودات املرهونة وقت تقدميه لالئتمان
ال قبله .غري �أنه ميكن للدائن ،يف بع�ض الدول� ،أن ير�سي حيازته من خالل طرف ثالث يت�رصف نيابة
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عن الدائن امل�ضمون .ويف هذه احلالة ،يجوز �أن ير�سي �أكرث من دائن م�ضمون واحد احليازة بهذه
الكيفية عن طريق الطرف الثالث ذاته .ويف حني �أن من املمكن افرتا�ضياً حتديد �أولويتهم الن�سبية
ح�سب ترتيب �إر�سائهم حيازتهم من خالل هذا الطرف الثالث ،ف�إن ذلك ميكن �أن ي�سبب االرتياب �إذا
مل يكن احلق ال�ضماين قد �أن�شئ بعد .لذا ،عادة ما تقت�ضي الدول ،حيثما حتقق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة بوا�سطة احليازة� ،أن التاريخ الذي يعتد به لتحديد الأولوية هو تاريخ النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة (�أي الإن�شاء عالوة على احليازة) .وميكن التو�صل �إىل نتيجة م�شابهة يف احلاالت التي يتحقق
فيها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائياً .ففي تلك احلاالت ،تعتمد الأولوية على تاريخ �إر�ساء النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،رغم �أنه قد يت�صادف يف حالة �إر�ساء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائياً �أن
يكون هذا التاريخ هو نف�س التاريخ الذي �أ�صبح فيه احلق ال�ضماين نافذاً فيما بني الطرفني (�أي تاريخ
�إن�شاء احلق ال�ضماين).
 -53وهذا النهج ميكن تو�ضيحه با�ستخدام حالة تناف�س تن�ش�أ عندما يكون حق �ضماين واحد يف
معينة قد جعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة ،يف حني يكون هناك
موجودات مرهونة ّ
حق �ضماين �آخر يف نف�س تلك املوجودات ُجعل نافذاً نفاذاً تلقائياً مبجرد �إن�شائه .ففي هذا املثال ،وعلى
عك�س املبد�أ املنطبق على احلقوق ال�ضمانية التي جعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة ت�سجيل
�إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،يلزم حتديد التواريخ املناظرة للح�صول على احليازة �أو لتحقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة تلقائياً .وقد �سبقت الإ�شارة �إىل �أن هذا هو النهج العام الذي تتبعه معظم
الدول �إزاء الأولوية يف هذا الظرف ،ويتمثّل يف حتديد �أولوية املطالبات املتناف�سة بالرجوع �إىل التاريخ
الذي �أ�صبح فيه احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .وهو �أي�ضاً النهج املو�صى به يف الدليل
(انظر التو�صية  ،76الفقرة الفرعية (ب)).

'  '3الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام واحلقوق ال�ضمانية التي تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة
بو�سائل �أخرى
 -54ميكن جعل بع�ض احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة ب�أكرث من طريقة .ونتيجة لذلك،
يتحتم على الدول �أي�ضاً �أن تن�ص على احلالة التي ين�شب فيها النـزاع على الأولوية بني حق �ضماين
ُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بطريقة ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام وحق �ضماين
ُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بو�سائل �أخرى .وقد �سبقت الإ�شارة �إىل �أنه عادة ما تعطي الدو ُل
الأولوي َة لأول حق �ضماين يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .لكن ،عندما تكون الدول قد �أخذت
باال�ستثناء الذي يعطي الأولوية ،يف احلاالت التي تنطوي على ت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
بناء على تاريخ الت�سجيل ال على تاريخ النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (وهو املوقف املو�صى به يف
العامً ،
�سجل �أو يُجعل نافذاً
الدليل) ،عاد ًة ما تقت�ضي الدول �أي�ضاً وجوب �إعطاء الأولوية لأول حق �ضماين يُ َّ
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى� ،أيهما �أ�سبق .وهذا النهج ميثل امتداداً منطقياً لقاعدة "الأ�سبق
ت�سجيالً" با�ستخدام ال�سجل �أ�سا�ساً يكفل متكني الدائنني امل�ضمونني من احل�صول على درجة عالية
إ�شعار قبل �أن يُن�ش�أ احلق
من التيقن ب�ش�أن �أولوية حقوقهم ال�ضمانية .ومبا �أن من اجلائز �أن يُ َّ
�سجل ال ُ
ال�ضماين (وهو و�ضع غري وارد فيما يخ�ص حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة ،وغري
ممكن منطقياً فيما يخ�ص النفاذ التلقائي جتاه الأطراف الثالثة مبجرد �إن�شاء احلق) ،ف�إن هذا النهج
ي�شجع �أي�ضاً
ا�ستخدام ال�سجل جلعل احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة .وملا كان تعميم
َ
قابل للتحديد مبو�ضوعية لتبيان الأولوية ،مما يف�ضي �إىل �أجنع النتائج
يزود بتاريخ ٍ
ا�ستخدام ال�سجل ّ
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عندما يتحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بو�سائل خمتلفة ،ف�إن الدليل يو�صي باتباع هذا النهج (انظر
التو�صية  ،76الفقرة الفرعية (ج)).

'  '4ا�ستثناءات ملبد�أ الأ�سبق زمنياً من �أجل �إر�ساء الأولوية فيما بني الدائنني امل�ضمونني املتناف�سني
� -55إن الأمثلة املذكورة �أعاله لكيفية تطبيق مبد�أ الأ�سبق زمنياً على خمتلف احلاالت التي تجُ عل فيها
احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة بو�سائل خمتلفة تخ�ضع مع ذلك ال�ستثناءات حمدودة.
معينة لتحقيق النفاذ
وهذه اال�ستثناءات نوعان .فبع�ضها يج�سد قواع َد � ٍ
أولوية خا�ص ًة تتعلق بو�سائل ّ
معينة من املعامالت �أو
جتاه الأطراف الثالثة� .أما بع�ضها الآخر ،فيج�سد قواعد خا�صة تتعلق ب�أنواع ّ
املوجودات املرهونة .ومن بني الو�سائل املتنوعة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة التي �سبق ذكرها،
هناك على وجه اخل�صو�ص ثالث و�سائل (هي الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص والت�أ�شري يف �شهادة امللكية
وال�سيطرة) كثرياً ما ت�ؤدي �إىل قواعد �أولوية خا�صة.

متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري يف �شهادة امللكية
  �أ  -الت�سجيل يف �سجل
ّ
 -56يجوز ،يف دول كثرية ،ت�سجيل احلق ال�ضماين �أو غريه من احلقوق (مثل حق م�شرتي املوجودات
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية .وتن�ص معظم هذه
املرهونة �أو م�ست�أجرها) يف �سجل
ّ
الدول على �أن احلقوق ال�ضمانية تُر َّتب وفقاً لرتتيب ت�سجيلها �أو الت�أ�شري ب�ش�أنها .وهذا معناه �أن احلق
ال�ضماين امل�سجل �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه تكون له الأولوية على احلق ال�ضماين امل�سجل الحقاً �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه
الحقاً .وحلماية �سالمة ال�سجالت املتخ�ص�صة �أو نظم الت�أ�شري ،يو�صي الدليل باتباع نهج مماثل (انظر
من التو�صية  ،77الفقرة الفرعية (ب)).
امل�سجل
 -57ومن ال�رضوري �أي�ضاً ،عندما يوجد �سجل متخ�ص�ص ،حتديد الأولوية فيما بني احلق
ّ
امل�سجل يف �سجل احلقوق
املتخ�ص�ص �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية ،من جهة ،واحلق
يف ال�سجل
ّ
ّ
ال�ضمانية العام �أو احلق الذي ُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة باحليازة �أو بو�سائل �أخرى ،من جهة
متخ�ص�ص �أو �أُ�شرِّ
ثانية .ويف معظم تلك الدول ،يعطى احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر ُ�سجل يف �سجل
ّ
ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية �أولوي ًة على احلق ال�ضماين الذي ُ�سجل يف �سجل عام �أو الذي يتح َّقق نفاذَه جتاه
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية،
الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الت�سجيل يف �سجل
ّ
ب�رصف النظر عن �أيهما يحدث �أوالً .ففي هذه النظم ،مثالً� ،إذا �سجل الدائن امل�ضمون "�ألف" �إ�شعاراً يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو مار�س حيازته على موجودات مرهونة ،ثم قام بعدئذ الدائن امل�ضمون
"باء" بت�سجيل حق �ضماين يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أن هذا احلق يف �شهادة امللكية ،كانت
للدائن امل�ضمون باء �أولوية على الدائن امل�ضمون "�ألف" .ومرة �أخرى ،يو�صي الدليل ،حماي ًة ل�سالمة تلك
ال�سجالت ونظم الت�أ�شري ،باتباع نهج مماثل (انظر التو�صية  ،77الفقرة الفرعية (�أ)).

  ب  -اتفاقات ال�سيطرة
ثان يوجد عاد ًة يف الدول التي ت�سمح ب�أن يتح َّقق نفاذ احلقوق ال�ضمانية ،يف �أنواع
 -58هناك ا�ستثناء ٍ
معينة من املوجودات غري امللمو�سة ،جتاه الأطراف الثالثة عن طريق "ال�سيطرة" .وتقت�ضي هذه الدول،
ّ
عندما يح�صل دائن على نفاذ حق �ضماين جتاه الأطراف الثالثة عن طريق ال�سيطرة� ،أن تعطى الأولوية
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لذلك احلق ال�ضماين �سواء �أكان دائنون �آخرون ،لهم حق �ضماين يف نف�س املوجود املرهون قد �سبق لهم
�أن �سجلوا �إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أم حققوا النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ب�أي و�سيلة
�أخرى (انظر الفقرتني  158و� 166أدناه) .ونظراً ملا تت�سم به احلقوق ال�ضمانية يف حقوق ال�سداد من
طابع خا�ص ،يو�صي الدليل باتباع نهج مماثل لذلك (انظر التو�صيتني  103و.)107

  ج  -ا�ستثناءات �أخرى لقاعدة الأ�سبق زمنياً
� -59إ�ضافة �إىل احلاالت التي يتحقق فيها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بو�سائل خا�صة ،تق�ضي دول
معينة من
معينة من املعامالت �أو �أنواع ّ
كثرية با�ستثناءات لقاعدة الأ�سبق زمنياً فيما يتعلق ب�أنواع ّ
املوجودات املرهونة عندما يكون النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتقق بوا�سطة الت�سجيل �أو احليازة.
و�أ�شيع هذه احلاالت ت�شمل الأنواع التالية من املعامالت �أو املوجودات�( :أ) املعامالت التمويلية االحتيازية
(يتناول الدليل تلك املعامالت يف الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز؛ انظر التو�صيات 185-178
و)199-191؛ (ب) املعامالت امل�ضمونة التي ت�شمل حقوقاً �ضمانية يف �صكوك قابلة للتداول �أو م�ستندات
قابلة للتداول �أو نقود ،يجوز حتقيق نفاذها جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة (انظر الفقرات
 156-154والفقرة  164والفقرات � 169-167أدناه؛ والتو�صيات  101و 102و 106و 108و)109؛ (ج)
املعامالت امل�ضمونة التي ت�شمل حقوقاً �ضمانية يف ملحقات (انظر الفقرات � 116-110أدناه والتو�صيات
)89-87؛ (د) املعامالت امل�ضمونة التي ت�شمل حقوقاً �ضمانية يف كتل �أو منتجات (انظر الفقرات -117
� 124أدناه والتو�صيات .)92-90

(ج) �أولوية حقوق املنقول �إليهم يف املوجود املرهون وم�ست�أجريه واملرخ�ص لهم با�ستخدامه
'  '1ا�ستعرا�ض عام
 -60عندما ينقل املانح موجودات ملمو�سة (لي�ست �صكوكاً قابلة للتداول �أو م�ستندات قابلة للتداول)
يرخ�ص با�ستخدامها ،تكون للمنقول �إليهم
خا�ضعة حلقوق �ضمانية قائمة �أو ي� ِّؤجر تلك املوجودات �أو ّ
�أو امل�ست�أجرين �أو املرخ�ص لهم م�صلحة يف ت�سلّم املوجودات خال�صة وخالية من �أي حق �ضماين ،بينما
تكون للدائن امل�ضمون احلايل م�صلحة يف احلفاظ على حقه ال�ضماين يف املوجودات جتاه املنقول �إليه
معينة؛ انظر الفقرات � 88-65أدناه) .ومن املهم �أن تعالج
�أو امل�ست�أجر �أو
ّ
املرخ�ص له (رهناً با�ستثناءات ّ
قواعد الأولوية كلتا هاتني امل�صلحتني و�أن توجد توازناً منا�سباً بينهما .ف�إذا تعر�ضت حقوق الدائن
معينة ملخاطرة كلما قام املانح بنقلها �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص ،تقل�صت قيمتها
امل�ضمون يف موجودات ّ
ب�شدة وت�أثر �سلباً
توافر االئتمان امل�ضمون امل�ستند �إىل قيمتها.
ُ
 -61ويف معظم الدول يكون املنطلق هو املبد�أ العام الذي يق�ضي ب�أن من تُنقل �إليه (مبا يف ذلك امل�شرتي
موجودات مرهونة� ،أو ي�ست�أجر تلك املوجودات
واملبادل واملوهوب لـه واملو�صى لـه و�أي منقول �إليه م�شابه)
ٌ
يرخ�ص له با�ستخدامها ،ي�أخذ حقوقه يف املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين القائم النافذ جتاه
�أو َّ
الأطراف الثالثة .ويقال �إن احلق ال�ضماين يت�ضمن حق مالحقة املوجودات التي تكون يف حوزة املنقول
املرخ�ص له (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
�إليه �أو امل�ست�أجر �أو
ّ
الفقرات  ،18-15والتو�صية 31؛ انظر �أي�ضاً التو�صية  .)79وبعبارة �أخرى ،ف�إنه يجوز للدائن امل�ضمون
يرخ�ص لـه
�أن يالحق املوجودات التي يف حوزة امل�شرتي �أو �أي �شخ�ص �آخر تنقل �إليه �أو ي�ست�أجرها �أو ّ
با�ستخدامها .ويرتتب على ذلك �إذن �أن الأطراف الثالثة الأخرى التي ت�ستمد حقوقها من البائع �أو من
يرخ�ص له با�ستخدامها ت�أخذ ،بوجه عام يف تلك
�أي �شخ�ص �آخر تنقل �إليه املوجودات �أو ي�ست�أجرها �أو َّ
احلاالت ،حقوقها �أي�ضاً خا�ضعة للحق ال�ضماين القائم (انظر الفقرات � 88-84أدناه) .وتناقَ�ش �أدناه
ا�ستثناءات تطبيق هذا املبد�أ العام على كل نوع من �أنواع املعامالت هذه.
ُ
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' '2حقوق امل�شرتين
 -62كما ورد من قبل (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات 89-72؛ والف�صل
الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات  18-15و ،)96-87ف�إن الدائن امل�ضمون
يحتفظ ،عند بيع موجودات مرهونة ،بحقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية كما يح�صل على
م�ستحقات �أو حتى موجودات �أخرى يف حالة
حق �ضماين يف عائدات بيعها (التي قد ت�شمل نقداً �أو
ٍ
معامالت بني مقاي�ضني ومبادلني) .ويف هذه احلالة ،ال�س�ؤال املطروح هو �إذا كان احلق ال�ضماين يف
العائدات ينبغي �أن يحل حمل احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة حتى يح�صل امل�شرتي على حقوقه
خال�صة من احلق ال�ضماين.
 -63ويُحتج �أحياناً ب�أن احلق ال�ضماين ينبغي �أن يزول عند البيع ،وذلك على افرتا�ض �أن الدائن
امل�ضمون ال يت�رضر من بيع املوجودات خال�صة من حقه ال�ضماين ،ما دام يحتفظ بحق �ضماين يف
عائدات البيع� .إال �أن هذه النتيجة لن حتمي الدائن امل�ضمون بال�رضورة ،لأن العائدات كثرياً ما ال تكون
لها عند الدائن نف�س قيمة املوجودات املرهونة الأ�صلية .كما �أن قيمة العائدات ك�ضمانة للدائن قد تكون
قليلة �أو معدومة يف كثري من الأحيان (مثل امل�ستحقات املتعذر حت�صيلها لأن املدين بامل�ستحقات متعرثٌ
مالياً) .ويف حاالت �أخرى ،قد ي�صعب �أو ي�ستحيل على الدائن التعرف على العائدات ،مما قد يجعل
من مطالبته بها �رضباً من الوهم .يُ�ضاف �إىل ذلك �أن العائدات ،حتى و�إن تكن ذات قيمة لدى الدائن
امل�ضمون ،عر�ضة لأن يبددها البائع الذي يت�سلّمها فال يرتك منها �شيئاً للدائن .و�أخرياً ،قد يكون دائن
�آخر قد �أخذ حقاً �ضمانياً يف العائدات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية ،ورمبا كان �صاحب الأولوية
فيما يخ�ص العائدات .وهذا االحتمال يكون واقعياً خا�ص ًة يف حالة امل�ستحقات ،حيث لي�س من النادر �أن
يتلقى املانح متويل املخزون من مقر�ض ومتويل امل�ستحقات من مقر�ض �آخر.
 -64ويف حني �أن الدول اعتمدت نهوجا خمتلفة �إزاء حتقيق توازن بني م�صالح الدائنني امل�ضمونني
وم�صالح من ي�شرتون املوجودات املرهونة من املانحني احلائزين لها ،تق�ضي معظم الدول ب�أن احلق ال�ضماين
ينبغي �أن يظل قائما بعد النقل حتى لو كان الدائن امل�ضمون قادراً على املطالبة بحق يف العائدات �أي�ضاً.
وال يعني ذلك �أن الدائن امل�ضمون �سيح�صل على ال�سداد مرتني .فبما �أن احلق ال�ضماين ي�ضمن التزاماً،
ال ميكن للدائن امل�ضمون الذي يتم�سك بحقوق يف املوجودات ويف العائدات �أن يطالب ب�أكرث من م�ستحقاته
�أو يح�صل على �أكرث منها .ويو�صي الدليل ،كمبد�أ عام ،ب�أن يحتفظ الدائن امل�ضمون بحقه ال�ضماين يف
املوجودات املرهونة الأ�صلية وكذلك بحقه ال�ضماين يف العائدات املت�أتية من بيعها �أو نقلها على نحو �آخر
(انظر التو�صيات  19و 31و 39و 40و.)79
 -65غري �أن معظم الدول تعرتف با�ستثناءين من تطبيق املبد�أ العام القا�ضي با�ستمرار احلق ال�ضماين
يف موجودات راهناً لها بعد بيعها ،وهو ما يذهب �إليه الدليل �أي�ضاً .ويت�صل اال�ستثناء الأول باحلاالت
التي ي�أذن فيها الدائن امل�ضمون �رصاح ًة بالبيع خال�صاً من احلق ال�ضماين (انظر التو�صية  ،80الفقرة
الفرعية (�أ)) .فقد ي�أذن الدائن امل�ضمون مبثل هذا البيع ،لأنه يعتقد ،مثالً� ،أن العائدات تكفي لت�أمني
�سداد االلتزام امل�ضمون �أو لأن املانح يعر�ض عليه موجودات �أخرى ك�ضمانة لتعوي�ضه عن فقدان
املوجودات املبيعة .غري �أنه جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا اال�ستثناء ال ينطبق على احلاالت التي ي�أذن فيها
الدائن امل�ضمون بالبيع ولكنه ال ي�أذن للمانح بالبيع خال�صاً من احلق ال�ضماين .ففي هذه احلاالت
يح�صل امل�شرتي ،بوجه عام ،على ملكية املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين.
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 -66وي�شري اال�ستثناء الثاين �إىل احلاالت التي يُ�ستنتج فيها �ضمناً �أن الدائن امل�ضمون قد �أذن ببيع
املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين ،لأن طبيعة املوجودات املرهونة جتعل الطرف امل�ضمون يتوقع
بيعها خال�صة من احلق ال�ضماين� ،أو حيثما كان بيعها خال�صة من احلق ال�ضماين يخدم على �أف�ضل وجه
م�صلحة جميع الأطراف املعنية .وقد �صاغت الدول هذا اال�ستثناء الثاين بعدد من الطرائق املختلفة على
النحو املبني يف الفقرات التالية.

  �أ -نهج �سياق العمل املعتاد
 -67ثمة نهج �شائع تتبعه دول كثرية مفاده �أن قيام املانح� ،ضمن �سياق عمله املعتاد ،ببيع موجودات
مرهونة م�ؤلفة من خمزون يف�ضي تلقائياً �إىل زوال �أي حقوق �ضمانية للدائن امل�ضمون يف تلك املوجودات
عدم انطباق
دون �أي �إجراء �إ�ضايف يتخذه امل�شرتي �أو البائع �أو الدائن امل�ضمون .ويالزم هذه القاعدةَ
ُ
اال�ستثناء ،حينما يجري بيع املخزون خارج �سياق العمل املعتاد للمانح� ،أو حينما يت�صل البيع مبوجودات
لي�ست خمزوناً؛ وال يزيل هذا البيع احلق ال�ضماين ويجوز للدائن امل�ضمون ،يف حالة تق�صري املانح� ،إنفاذ
حقه ال�ضماين جتاه املوجودات املرهونة التي يف حوزة امل�شرتي (ما مل يكن الدائن امل�ضمون قد �أذن بالبيع
خال�صاً من حقه ال�ضماين) .وقد يُ�شكل البيع يف حد ذاته تق�صرياً يخ ِّول للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه
ال�ضماين حيثما كان االتفاق ال�ضماين ين�ص على ذلك؛ و�إال فال ميكن للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقوقه
ال�ضمانية �إىل حني حدوث تق�صري.
 -68وي�ستوجب هذا النهج ا�ستيفاء ا�شرتاطني لبيع املوجودات املرهونة خال�ص ًة من احلق ال�ضماين.
�أولهما �أنه يجب �أن يكون بائع املوجودات يعمل يف جمال بيع موجودات من ذلك النوع .فاملوجودات
املرهونة ال ميكن �أن تكون �شيئاً مل يَ ْعتَ ْد البائع على بيعه .كما �أنه ال ميكن �إمتام البيع بطريقة تخالف
البائع تلك املوجودات خارج قنوات توزيعه االعتيادية
الطريقة التي اعتاد البائع على اتباعها ،ك�أن يبيع
ُ
(كما هو احلال �إذا كان البائع ال يبيع عاد ًة �إال لتجار التجزئة ثم باع املوجودات لتاجر جملة) .واال�شرتاط
الثاين هو �أنه يجب �أال يكون امل�شرتي على علم ب�أن البيع ينتهك حقوق دائن م�ضمون مبقت�ضى اتفاق
�ضماين .وهذا هو ال�ش�أن ،مثالً� ،إذا كان امل�شرتي على علم ب�أن البيع حمظور مبوجب �رشوط االتفاق
ال�ضماين .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن جمرد علم امل�شرتي ب�أن املوجودات خا�ضعة حلق �ضماين ال يكفي
العتبار �أن هذا اال�شرتاط غري م�ستوفى.
 -69ومن مزايا نهج "�سياق العمل املعتاد" ات�ساقه مع ما هو متوقع جتارياً من املانح ب�أن يقوم ببيع
خمزونه من املوجودات امللمو�سة (وهو يف احلقيقة ما يجب عليه عمله حتى يظل قادراً على البقاء
مالياً) ،ومن امل�شرتي ب�أن ي�أخذ املوجودات امللمو�سة خالية وخال�صة من احلقوق ال�ضمانية القائمة.
وبدون هذا اال�ستثناء من تطبيق مبد�أ ا�ستمرار احلق ال�ضماين يف املوجودات التي يف حوزة امل�شرتي،
�ستتعوق كثريا قدرةُ املانح على بيع املخزونات �ضمن �سياق عمله املعتاد لأن امل�شرتين �سيكون لزاماً عليهم
ّ
�أن يتحروا عن املطالبات الواقعة على املوجودات امللمو�سة قبل �رشائها .ومن �ش�أن هذا الو�ضع �أن ي�ؤدي
�إىل مزيد من تكاليف املعامالت زيادة كبرية و�إىل �أن تتعرث �إىل حد بعيد املعامالت اجلارية �ضمن �سياق
العمل املعتاد.
حراً وخال�صاً
 -70كما ير�سي نهج "�سياق العمل املعتاد" �أ�سا�ساً ب�سيطاً و�ش ّفافاً حل�سم م�س�ألة بيع املخزون ّ
معدات ،مثالً ،ببيع معدات �إىل ُم�ص ِّنع لي�ستخدمها يف م�صنعه هو
من احلقوق ال�ضمانية .فقيام تاجر ّ
حرة
بو�ضوح عملية بيع ملخزون يف �سياق عمل التاجر املعتاد ،لذا ينبغي تلقائياً �أن ي�أخذ امل�شرتي ّ
املعدات ّ
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وخال�صة من �أي حقوق �ضمانية لدائني التاجر .وتتما�شى هذه النتيجة مع تطلعات جميع الأطراف؛ ومن
امل�ؤكد �أنه يحق للم�شرتي �أن يفرت�ض �أن كال من البائع و�أي دائن م�ضمون للبائع يتطلعان �إىل �إمتام عملية
عائدات يجنيها البائع� .أما �إذا قام التاجر ببيع عدد كبري من الآالت جمل ًة �إىل تاجر �آخر،
البيع حتى تُدِ َّر
ٍ
فلن يفرت�ض �أنه يبيع �شيئاً يف �سياق عمله املعتاد .والقول نف�سه ين�سحب على قيام �صاحب مطبعة ببيع
�آالت طباعة قدمية حيث لن يكون مثل هذا البيع مندرجاً يف �سياق عمله املعتاد .ويف معظم احلاالت،
تكون م�س�ألة ما �إذا كان البيع يقع �ضمن �سياق عمل البائع املعتاد م�س�ألة وا�ضحة متاماً للم�شرتي �أو م�س�ألة
ي�سهل عليه الت�أكد منها .ولهذه الأ�سباب ،ف�إن نهج "�سياق العمل املعتاد" هو النهج املو�صى باتباعه يف
الدليل (انظر التو�صية  ،81الفقرة الفرعية (�أ)).
 -71وفيما يتعلق بالبيع الذي يجري بو�ضوح خارج �سياق العمل املعتاد للمانح� -أو على الأقل عندما
يدور يف ذهن امل�شرتي ت�سا�ؤل بهذا اخل�صو�ص -يجوز للم�شرتي ،ما دامت حقوق الدائن ال�ضمانية
خا�ضعة للت�سجيل يف �سجل حقوق �ضمانية عام� ،أن يحمي نف�سه بفح�ص ال�سجل �سعياً �إىل حتديد ما �إذا
كانت املوجودات التي �سي�شرتيها خا�ضعة حلق �ضماين؛ ف�إذا كان هذا هو احلال ،جاز له �أن يلتم�س من
الدائن امل�ضمون حترير املوجودات من ذلك احلق ال�ضماين.
 -72ويف بع�ض الدول ،يُ�سمح مل�شرتي املوجودات املرهونة ب�أن ي�أخذها خال�صة من احلق ال�ضماين ،حتى
ولو كانت املعاملة خارج �سياق العمل املعتاد للبائع� ،إذا كانت املوجودات ب�ضائع زهيدة التكلفة .وال�سبب
الذي ي�ساق تربيراً لهذا النهج هو �أن قانون املعامالت امل�ضمونة املعمول به يف تلك الواليات الق�ضائية ال
ي�سمح بت�سجيل احلق ال�ضماين يف مفردات زهيدة التكلفة �أو �أن تكاليف الت�سجيل مرتفعة مقارنة بتكلفة
تلك املوجودات بحيث يكون من الإجحاف حتميل هذه التكلفة مل�شرتي تلك املفردات .ويف مقابل ذلك
قد يُحتج ب�أن من غري املرجح �أن يعمد دائن م�ضمون �إىل �إنفاذ حقه ال�ضماين يف املوجودات التي بحوزة
امل�شرتى �إذا كانت مفرداتها زهيدة التكلفة فعالً .ثم �إن من �ش�أن حتديد املفردات التي تكون تكلفتها
زهيدة مبا يكفي لإعفائها من الت�سجيل �أن يف�ضي �إىل و�ضع حدود اعتباطية يتعينّ تنقيحها با�ستمرار من
�أجل مواكبة تقلبات التكلفة الناجمة عن الت�ضخم وغريه من العوامل .ولهذه الأ�سباب ال يو�صي الدليل
ب�إجراء ا�ستثناء �إ�ضايف يخ�ص املفردات الزهيدة التكلفة.
عيب ين�ش�أ يف احلاالت املحدودة
نهج �سياق العمل املعتاد ،خا�صة يف التجارة الدولية،
 -73وقد ي�شوب َ
ٌ
التي ال يكون فيها حتديد الأن�شطة املندرجة �ضمن �سياق العمل املعتاد للبائع �أمراً وا�ضحاً للم�شرتي.
املرجح جداً ،يف �أي عالقة طبيعية بني امل�شرتي والبائع� ،أن يكون امل�شرتي على علم بنوع
�إال �أن من
ّ
العمل التجاري الذي يزاولـه البائع ويكون نهج �سياق العمل املعتاد مت�سقاً ،يف هذه احلاالت ،مع توقعات
الطرفني .ومن ثم ،ف�إن عدد احلاالت التي يحدث فيها هذا االلتبا�س حمدود يف الواقع العملي .وعند
املوازنة ،ترجح كفة مزايا نهج �سياق العمل املعتاد على كفة عيوبه .فهذا النهج يي�رس �سبل التجارة ويتيح
وفعال التكلفة دون تقوي�ض
للدائنني امل�ضمونني وللم�شرتين حماية م�صالح كل منهم على نحو كفء َّ
اجلهود الرامية �إىل ترويج االئتمان امل�ضمون.

  ب -نهج ح�سن النية
 -74تتبع دول كثرية نهجاً خمتلفاً لتحديد ما �إذا كان مل�شرتي املوجودات املرهونة �أن يح�صل على ملكيتها
خال�صة من احلق ال�ضماين الذي كان بائعها قد �أن�ش�أه فيها .ويف هذه الدول ،ي�أخذ م�شرتي املوجودات
امللمو�سة تلك املوجودات خال�صة من �أي حقوق �ضمانية �إذا ا�شرتاها بح�سن نية (�أي دون النظر �إىل ما �إذا
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كان البيع قد مت يف �سياق عمل البائع املعتاد) .وقد اعتمدت الدول �صيغاً خمتلفة لتعريف "ح�سن النية"
لأغرا�ض هذا االختبار .وعلى �سبيل املثال ،يف بع�ض الدول يكون من واجب امل�شرتي �أن يتحرى عما �إذا
كانت املوجودات خا�ضعة حلق �ضماين ،بينما ال تفر�ض دول �أخرى هذا الواجب على امل�شرتي.
النية مفهوم معروف يف جميع النظم القانونية و�أن
 -75ومن احلجج الداعمة لهذا النهج �أن ح�سن ّ
هناك خربة كبرية يف تطبيق هذا املفهوم على كال ال�صعيدين الوطني والدويل .وت�ساق حجة �أخرى م�ؤداها
وجوب االفرتا�ض يف امل�شرتي �أنه يت�رصف بح�سن نية ما مل يَثبُت العك�س .وثمة حجة ثالثة ت�ؤيد هذا النهج
م�ؤداها �أنه يرفع عن كاهل امل�شرتي ما يتكبده من تكلفة ووقت عند �إجرائه فح�صاً لل�سجل .غري �أن م�شكلة
هذا النهج هي تركيزه على معيار ذاتي مت�صل بعلم امل�شرتي ونواياه (مما يثري م�سائل ا�ستداللية �صعبة)،
بدالً من تركيزه على التوقعات التجارية للأطراف امل�شاركة يف تلك املعامالت.

  ج -نهج التقييد الزمني
 -76تتبع بع�ض الدول نهجاً ثالثاً لتحديد متى يجوز �أن يكون احلق ال�ضماين نافذاً جتاه امل�شرتي �أو �أي
�شخ�ص �آخر ينقل �إليه املانح موجودات .ففي هذه الدول ال يعود احلق ال�ضماين الذي يرهن املوجودات
معينة (لتكن �ستة �أ�شهر مثالً)
املبيعة راهناً لها �إذا �ضمن احلق ال�ضماين ائتماناً مقدماً قبل انق�ضاء فرتة ّ
من الوقت الذي �أ�صبح فيه احلق نافذاً جتاه الأطراف الثالثة �أو من وقت ت�سجيله .ويف هذا النظام ال
ح�س َن النية وال حتى �أن يحتاز املوجودات يف �سياق العمل املعتاد للبائع .فمعيار
يلزم �أن يكون املنقول �إليه َ
زوال احلق ال�ضماين ال يعدو هنا �أن يكون معياراً زمنياً .ويف حني يبدو �أن هذا املعيار ي�أتي بتاريخ
مو�ضوعي ف�إنه ي�ستلزم من جميع امل�شرتين ،مبا فيهم من ي�شرتون يف �سياق العمل املعتاد للبائع �أو ي�شرتون
بح�سن نية� ،أن يحددوا ما �إذا كان هناك حق �ضماين قائم بل و�أن يحددوا �أي�ضاً التاريخ الذي جرى فيه
تقدمي االئتمان الذي ي�ضمنه هذا احلق ال�ضماين .ويثري هذا النهج ق�ضايا ا�ستداللية وعملية �صعبة جداً،
كما �أنه ال يتناغم مع التوقعات العادية مل�شرتي وبائعي املوجودات امللمو�سة.

' '3حقوق امل�ست�أجر
 -77ين�ش�أ �أحيانا نزاع على الأولوية بني حائز حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة منحه �إياه مالكها
�أو م� ّؤجرها ،من جهة ،وم�ست�أجر تلك املوجودات ،من اجلهة الأخرى .وال�س�ؤال املطروح ،يف هذا
ال�سياق ،لي�س عما �إذا كان امل�ست�أجر ي�أخذ املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين ،مبعني انقطاع احلق
ال�ضماين فيها؛ بل ال�س�ؤال هو ما �إذا كان احلق ال�ضماين ال مي�س بحق امل�ست�أجر يف ا�ستخدام املوجودات
املحددة يف اتفاق الإيجار .والنقطة الرئي�سية هي ما �إذا كان من املمكن،
امل�ست�أجرة بالأحكام وال�رشوط
ّ
�إذا ما بد�أ حائز احلق ال�ضماين املمنوح من املالك �أو امل�ؤجر يف �إنفاذ حقه� ،أن ي�ستمر امل�ست�أجر رغم
ذلك يف ا�ستخدام املوجودات ما دام يدفع الإيجار ويتقيد ب�رشوط الإيجار الأخرى .واملبد�أ العام الذي
�سبقت مناق�شته ب�ش�أن امل�شرتين ينطبق هنا �أي�ضاً (انظر الفقرات � 66-62أعاله) .فاملوجودات تخ�ضع،
من حيث املبد�أ ،للحق ال�ضماين؛ ومن ثم يجوز للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه ال�ضماين لدى تق�صري
املانح/املالك �أو املانح/امل�ؤجر حتى لو �أدى ذلك �إىل انقطاع امل�ست�أجر عن ا�ستخدام املوجودات مبقت�ضى
عقد الإيجار.
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 -78وعلى غرار حالة م�شرتي املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة حلق �ضماين �سابق على ال�رشاء ،تعرتف دول
كثرية با�ستثناءين لهذا املبد�أ العام .وال ينق�ضي احلق ال�ضماين يف �أي منهما .غري �أن حق الدائن امل�ضمون
يقت�رص ،طيلة مدة عقد الإيجار ،على حقوق امل� ّؤجر-املانح يف املوجودات ويجوز للم�ست�أجر �أن ي�ستمر يف
التمتع با�ستخدام املوجودات دون انقطاع وفقا ل�رشوط عقد الإيجار.
 -79واال�ستثناء الأول هو �أن يكون الدائن امل�ضمون قد �أذن للمانح ب�إبرام عقد �إيجار غري مت�أثر باحلق
ال�ضماين .وعلى غرار حاالت بيع املوجودات امللمو�سة ،عندما ي�أذن دائن م�ضمون بعقد الإيجار ،تنتفي
�أهمي ُة علم امل�ست�أجر باحلق ال�ضماين .ويو�صي الدليل بهذا اال�ستثناء (انظر التو�صية  ،80الفقرة
الفرعية (ب)) .ويت�صل اال�ستثناء الثاين باحلاالت التي يكون فيها عمل م� ّؤجر املوجودات امللمو�سة هو
ت�أجري موجودات ملمو�سة من ذلك النوع ،ويكون عقد الإيجار قد �أبرم يف �سياق العمل املعتاد للم�ؤجر،
وال يكون لدى امل�ست�أجر علم فعلي ب�أن الإيجار ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
ويتوافر هذا العلم �إذا كان امل�ست�أجر على علم ،مثالً ،ب�أن االتفاق ال�ضماين الذي �أن�ش�أ احلق ال�ضماين
جمرد العلم بوجود احلق ال�ضماين� ،سواء �أكان �سبيل
يحظر حتديداً على املانح ت�أجري املوجودات .غري �أن ّ
م�سج ً
هذا العلم هو ر�ؤية امل�ست�أجر �إ�شعاراً
ال يف نظام ت�سجيل ال�ضمانات �أم �أي �سبيل �آخر ،ال يكفي
ّ
لإبطال حقوق امل�ست�أجر .وي�ستند هذا اال�ستثناء �إىل اعتبارات تتعلَّق بال�سيا�سة العامة مماثلة لالعتبارات
املت�صلة باال�ستثناء املناظر يف حالة بيع موجودات ملمو�سة يف �سياق عمل البائع املعتاد ،كما �أنه ميثل
النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،81الفقرة الفرعية (ب) والفقرات � 73-67أعاله).

املرخ�ص له
' '4حقوق
ّ
� -80إن الق�ضايا التي نوق�شت �أعاله تن�ش�أ �أي�ضاً يف �سياق ترخي�ص املوجودات غري امللمو�سة اخلا�ضعة
حلق �ضماين يُن�شئه املرخِّ �ص وينطبق �أي�ضاً على تراخي�ص املوجودات غري امللمو�سة املبد�أ العام املنطبق
على بيع املوجودات امللمو�سة وت�أجريها (انظر التو�صية  .)79وهكذا� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات
املرخ�ص لـه ،ما
غري ملمو�سة نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ،ا�ستمر هذا احلق يف املوجودات التي يف حوزة
َّ
مل ينطبق على احلالة �أي من اال�ستثناءين امل�شار �إليهما �أدناه (انظر التو�صيتني  80و.)81
� -81إن لال�ستثناء الأول الذي تعرتف به معظم الدول جانبني يتبعان القاعدة املتعلقة ببيع املوجودات
امللمو�سة وت�أجريها .وعلى غرار عقود الإيجار ،ف�إن املرخ�ص له ،الذي �أذن له بالرتخي�ص الدائن
امل�ضمون ،ي�أخذ املوجود املرخ�ص به خال�صا من احلق ال�ضماين وال تدخل هنا �أي�ضا يف االعتبار �أهمية
مدى علم املرخ�ص له بوجود احلق ال�ضماين .ويو�صي الدليل بهذا اال�ستثناء (انظر التو�صية  ،80الفقرة
الفرعية (ب)).
 -82وميثل اال�ستثناء الثاين (املناظر �أي�ضاً حلاالت اال�ستثناء املماثلة ب�ش�أن بيع املوجودات امللمو�سة
وت�أجريها) حالة تنطوي على ترخي�ص غري ح�رصي يف ممتلكات غري ملمو�سة يكون فيها جمال عمل
املرخِّ �ص هو منح تراخي�ص غري ح�رصية يف مثل هذه املوجودات ،ويكون فيها الرتخي�ص مندرجاً يف
�سياق عمل املرخِّ �ص املعتاد ،وال يكون فيها للمرخ�ص له علم ب�أن الرتخي�ص ينتهك حقوق الدائن
امل�ضمون مبوجب االتفاق ال�ضماين (انظر التو�صية  ،81الفقرة الفرعية (ج)) .و�أ�سوة بحاالت بيع
املوجودات امللمو�سة وت�أجريها ،ف�إن من امل�سلّم به بوجه عام �أن هذا العلم �سيكون متوافراً ،مث ً
ال �إذا
املرخ�ص له على علم ب�أن االتفاق ال�ضماين الذي �أن�ش�أ احلق ال�ضماين يحظر حتديداً على املانح
كان
ّ
يرخ�ص با�ستخدام املوجودات� .إال �أن جمرد العلم بوجود احلق ال�ضماين ،امل�ستدل عليه من �إ�شعار
�أن ّ
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املرخ�ص لـه .ولعل من الأمثلة النمطية على
م�سجل يف نظام ت�سجيل ال�ضمانات ،ال يكفي لإبطال حقوق
ّ
ّ
ذلك وجود ترخي�ص غري ح�رصي ممنوح مل�ستهلك براجميات رائجة .وهنا قد يكون الرتخي�ص يف حد
ذاته ي�شكل تق�صرياً� ،إذا ن�ص على ذلك االتفاق ال�ضماين ،يجيز للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقوقه ال�ضمانية
والتما�س حت�صيل الإتاوات من املرخ�ص له؛ وفيما عدا ذلك ال ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن يفعل
ذلك �إال عند حدوث تق�صري .غري �أن كون الرتخي�ص غري احل�رصي ي�شكل تق�صرياً ال ي�ؤثر يف �صالحية
الرتخي�ص ما دامت قد ا�ستوفيت ال�رشوط املذكورة يف الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية ( 81خا�صة عدم
علم املرخ�ص له ترخي�صاً غري ح�رصي ب�أن منح الرتخي�ص ينتهك االتفاق ال�ضماين املربم بني املرخِّ �ص
والدائن امل�ضمون).
 -83ومن املهم �أن يُالحظ �أن هذا اال�ستثناء الثاين يقت�رص على الرتاخي�ص غري احل�رصية للموجودات
املرخ�ص لـه الوحيد واحل�رصي
املرخ�ص لـه مبقت�ضاها هو
غري امللمو�سة (�أي الرتاخي�ص التي ال يكون
َّ
َّ
حلق امللكية الفكرية امل�شمول بالرتخي�ص) ،مثلما هو احلال يف الرباجميات التي توزع على نطاق وا�سع.
وحيثما كان املانح يعمل يف جمال ترخي�ص موجودات غري ملمو�سة ،ف�إن الدائن امل�ضمون احلائز للحق
ال�ضماين يف املوجودات عاد ًة ما يتوقع قيام املانح ب�إعطاء تراخي�ص غري ح�رصية يف املوجودات من �أجل
املرخ�ص لـه مبقت�ضى ترخي�ص غري
جلب �إيرادات .يُ�ضاف �إىل ذلك �أن من غري املعقول توقّع �أن يقوم
ّ
ح�رصي بفح�ص �سجل احلقوق ال�ضمانية العام من �أجل الت�أكّد من وجود حقوق �ضمانية يف املوجودات
�ص لــه
املرخ�ص با�ستخدامها� .إال �أن �إعطاء ترخي�ص ح�رصي يف موجودات ملمو�سة يمُ نح مبقت�ضاه
ّ
ّ
املرخ ُ
احل َق احل�رصي يف ا�ستخدام تلك املوجودات يف �شتى �أرجاء العامل �أو حتى يف �إقليم بعينه هو بوجه عام
معاملة تفاو�ضية .وغالباً ما تخرج تلك املعامالت عن �سياق عمل املرخِّ �ص املعتاد و�إن يكن من املمكن
�أي�ضاً �أن تندرج يف �سياق عمله املعتاد �إذا كان يعمل يف جمال التفاو�ض على منح تراخي�ص ح�رصية ،وهو
�أمر �شائع مث ً
ال يف جمال �صناعة ال�سينما .ومن املعقول يف حالة الرتخي�ص احل�رصي توقّع �أن يفح�ص
املرخ�ص با�ستخدامها خا�ضعة
املرخ�ص لـه �سجل احلقوق ال�ضمانية العام لتحديد ما �إذا كانت املوجودات
ّ
ّ
حلق �ضماين �أن�ش�أه املرخِّ �ص ،واحل�صول على تنازل منا�سب �أو تخفي�ض منا�سب ملرتبة الأولوية �إذا تبني
له وجود هذا احلق ال�ضماين.

واملرخ�ص له النائي
' '5حقوق املنقول �إليه النائي وامل�ست�أجر النائي
َّ
 -84يجب على �أي نظام معامالت م�ضمونة فعال �أن يتناول �أي�ضاً �شتى احلاالت التي يتكرر فيها بيع
موجودات مرهونة �أو نقلها �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها من جانب منقول �إليهم �أو م�ست�أجرين
�أو مرخ�ص لهم .وينطوي نوع �أول من تلك احلاالت على عمليات نقل هي عمليات بيع ال تتم �أي منها يف
معينة (انظر الفقرات
�سياق العمل املعتاد للبائع� ،أو ال تتم بح�سن نية� ،أو ال تتم يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
م�شرت (امل�شرتي
� 76-67أعاله) .ويف بع�ض الدول �إذا قام مانح حق �ضماين ببيع موجودات مرهونة �إىل
ٍ
ثان (امل�شرتي النائي) ،ح�صل امل�شرتي النائي على املوجودات
الأول) ،و�أعاد هذا امل�شرتي بيعها �إىل
م�شرت ٍ
ٍ
املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين الذي �أن�ش�أه املانح .و�سبب الأخذ بهذا النهج يف تلك الدول هو �أن
�شخ�ص كان ميلك املوجودات
من ال�صعب على امل�شرتي النائي �أن يك�شف عن وجود حق �ضماين منحه
ٌ
املرهونة قبل امل�شرتي الأول .ففي حاالت كثرية ال يعرف امل�شرتي النائي هوية املالك ال�سابق ،وال يكون
مبقدوره �إذن �أن يتحرى عن ا�سم املالك ال�سابق.
� -85إال �أن م�شكلة هذا النهج هي �أنه ينال من الوثوق باحلق ال�ضماين الذي �أعطاه املانح لأن من املمكن
م�شرت ناءٍ �إما عن طوية
م�شرت �أول ثم �إىل
�أن تباع املوجودات املرهونة ،دون علم الدائن امل�ضمون� ،إىل
ٍ
ٍ
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مبيتة النتزاع احلق ال�ضماين .ولهذا ال�سبب ،تقت�ضي دول �أخرى �أن تكون حقوق امل�شرتي
بنية َّ
�سليمة �أو َّ
النائي متوقفة على حقوق البائع الذي ا�شرتى منه امل�شرتي النائي املوجود املرهون (�أي �أن تتوقف على ما
معينة) .وهكذا،
�إذا كان البيع قد جرى يف �سياق عمل البائع املعتاد �أو بح�سن نية �أو يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
�إذا حدث ،مثالً� ،أن امل�شرتي النائي ا�شرتى من بائع �سبق له �رشاء املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين احتاز
امل�شرتي النائي �أي�ضاً املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين .ويف املقابل� ،إذا حدث يف تلك الدول �أن امل�شرتي
النائي ا�شرتى من بائع �سبق له �رشاء املوجودات املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين احتاز امل�شرتي النائي
املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين.
ثان من احلاالت ين�ش�أ عندما يعقب احل ُق ال�ضماين املوجودات املرهون َة بعد بيعها �إىل
 -86وثمة نوع ٍ
امل�شرتي الأول لكن امل�شرتي الأول يعيد بعد ذلك ،يف �سياق عمله املعتاد ،بيع املوجودات �إىل امل�شرتي النائي
معينة) .ويف هذه احلاالت ،ال بد من حتديد �أي احلقوق
(�إما عن ح�سن نية �أو يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
ال�ضمانية قد ت�أثر مببد�أ �سياق العمل املعتاد .وهنا ميكن اتباع نهجني .فبع�ض الدول تق�ضي ب�أن البيع يف
معينة) هو وحده الذي ميكِّن امل�شرتي
�سياق العمل املعتاد (�أو البيع بح�سن نية �أو يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
النائي من احتياز املوجودات خال�صة من احلقوق ال�ضمانية التي منحها امل�شرتي الأول .لكن دوالً �أخرى
تق�ضي ب�أن يحتاز امل�شرتي النائي املوجودات خال�صة من جميع احلقوق ال�ضمانية ،مبا فيها احلقوق التي
منحها البائع الأ�صلي.
 -87وت�شجيعاً ل�سيا�سات نهج �سياق العمل املعتاد ،يو�صي الدليل ب�أنه �إذا �أخذ م�شرتي املوجودات املرهونة
تلك املوجودات خال�صة من احلق ال�ضماين الذي منحه بائعها� ،أخذ امل�شرتي النائي �أي�ضاً تلك املوجودات
خال�صة من ذلك احلق ال�ضماين (انظر التو�صية  .)82و�إذا �أخذ البائع املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين
�أخذها امل�شرتي النائي �أي�ضاً ،عادة ،خا�ضعة لذلك احلق (اال�ستدالل بال�ضد) .ومع ذلك ،فلإعفاء امل�شرتي
النائي من عبء التحري عن تاريخ املوجودات عندما تكون حيازتها قد متت يف �سياق العمل املعتاد للبائع
الأ�صلي يقبل الدليل �أن ي�أخذ امل�شرتي النائي املوجودات ،يف مثل هذه احلاالت ،خال�صة من كل احلقوق
ال�ضمانية التي ترهنها ،مبا فيها احلقوق ال�ضمانية التي قد يكون البائع الأ�صلي قد منحها .وت�ستمد
النتيجة من قراءة التو�صية  ،79التي تبيح اال�ستثناءات� ،إىل جانب الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية ،81
التي ال تقت�رص على احلقوق ال�ضمانية التي مينحها البائع املبا�رش للموجود املرهون .فمن �ش�أن مطالبة
�شخ�ص (مبا يف ذلك امل�ستهلك) ،ي�شرتي موجودا مرهونا يف �سياق العمل املعتاد ب�أن يعود �إىل �سل�سلة
للممول النائي حق غري حمدود يف العائدات ،يف حني ال
ملكيته� ،أن يعيق التجارة .وعلى �أي حال ،يكون
ّ
يكون لدى امل�شرتى النهائي عاد ًة ال املوارد وال الوقت لتحري �سل�سلة امللكية النائية وي�شرتي من التاجر
(بدالً من �أن ي�شرتي من �شخ�ص خا�ص) من �أجل �أن يتجنب حتديداً �رضورة فح�ص �سل�سلة امللكية.
 -88وهناك جمموعة مماثلة من االعتبارات تنطبق على احلاالت التي تنطوي على �سل�سلة من عمليات
الإيجار والإيجار من الباطن .فمث ً
ال عندما يُرت�أى عدم ت�أثر حقوق م�ست�أجر موجودات ملمو�سة بحق
�ضماين يف املوجودات منحه امل� ِّؤجر يعترب من املالئم بوجه عام �أال تت�أثر بذلك �أي�ضاً حقوق امل�ست�أجر من
الباطن .و�أخرياً ت�ساق حجة قوية ،كما يف حالة بيع موجودات مرهونة و�إيجارها ،ت�ؤيد كفالة عدم ت�أثر
املرخ�ص له من الباطن بحق �ضماين �أن�ش�أه املرخِّ �ص الأ�صلي يف احلاالت التي يرتئي فيها القانون عدم
َّ
ت�أثر الرتخي�ص ذاته باحلق ال�ضماين .وتوخياً الت�ساق النهج املتبع �إزاء املعامالت التي جترى يف �سياق
العمل املعتاد يو�صي الدليل ب�أن ي�أخذ امل�ست�أجر من الباطن �أو املرخ�ص له من الباطن املوجودات خال�صة
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من احلق ال�ضماين يف كل احلاالت التي ي�أخذها فيها امل�ست�أجر الأ�صلي �أو املرخ�ص له الأ�صلي خال�صة
من ذلك احلق (انظر التو�صية .)82

' '6حقوق من توهب لهم موجودات و�سائر من تنقل �إليهم موجودات جماناً
 -89تختلف و�ضعية متلقي موجودات مرهونة على �سبيل الهبة (وهو عادة املوهوب له ،لكنه قد يكون
�أي�ضاً املو�صى له) بع�ض االختالف عن و�ضعية �شخ�ص ي�شرتيها �أو �شخ�ص �آخر تنقل �إليه لقاء مقابل
مادي .فحيث �إن من تنقل �إليه املوجودات مل يح�صل عليها لقاء مقابل مادي فلي�س هناك دليل مو�ضوعي
غري مرهونة .ومن ثم ففي حالة
يثبت �أنه قد �أ�ضري جراء تعويله على ملكية املانح التي بَ َدت له ملكي ًة َ
النـزاع على الأولوية بني من وهبت لـه موجودات وبني حائز على حق �ضماين فيها ممنوح من الناقل،
ت�ساق حجة قوية ت�ؤيد �إعطاء الأولوية للدائن امل�ضمون ،حتى يف الظروف التي ال يكون فيها احلق
ال�ضماين نافذاً على نحو �آخر جتاه الأطراف الثالثة .وهناك حجة ثانية ت�ؤيد هذا النهج ،وهي �أنه عندما
يكون املوجود املرهون هو مو�ضوع الهبة ،ال تكون هناك عائدات ميكن �أن ينظر �إليها الدائن امل�ضمون
على �أنها موجودات مرهونة بديلة .وتعتمد بع�ض الدول هذا النهج ،يف حني �أن كثرياً منها تتبع القاعدة
العامة القائلة ب�أن الأولوية على املطالبني الآخرين ال تكون �إال للحقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه
الأطراف الثالثة .ومعنى هذا �أن احلق ال�ضماين النافذ جتاه الأطراف الثالثة يالحق املوجودات التي يف
حوزة املنقول �إليه (انظر التو�صية  ،)79بحيث تقت�رص اال�ستثناءات على املنقول �إليهم لقاء مقابل مادي؛
املرخ�ص
مثل امل�شرتين ،وغريهم ممن يحتازون حقوقاً من املانح لقاء مقابل مادي� ،أو امل�ست�أجرين �أو
َّ
لهم (انظر التو�صيات  .)82-80وبتطبيق هذه القاعدة ،ال ميكن �أبداً للموهوب لـه �أن ي�صبح منقوالً �إليه
يف �سياق العمل املعتاد و�سيح�صل ،بذلك ،على املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين ،ما مل يكن هذا احلق
ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

(د) �أولوية املطالبات ذات الأف�ضلية
 -90تعمد دول كثرية ،كو�سيلة لتحقيق �أهداف اجتماعية عامة� ،إىل �إعادة تو�صيف بع�ض مطالبات غري
معينة لت�صبح مطالبات ذات �أف�ضلية تعطى لها الأولويةُ ،يف نطاق �إجراءات الإع�سار �أو حتى
م�ضمونة ّ
خارجها ،على �سائر املطالبات غري امل�ضمونة .ويف بع�ض احلاالت ،تن�سحب الأولوية �أي�ضاً على املطالبات
امل�ضمونة ،مبا فيها املطالبات امل�ضمونة التي كانت قد �أ�صبحت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة
الت�سجيل �أو على �أي نحو �آخر قبل �أن تن�ش�أ املطالبات غري امل�ضمونة .فمطالبات املوظفني بالأجور غري
امل�سددة ،على �سبيل املثال ،تعطى الأولوية يف بع�ض الدول
املدفوعة ومطالبات الدولة بال�رضائب غري
َّ
على احلقوق ال�ضمانية املوجودة من قبل .ونظراً لتفاوت الأهداف االجتماعية من والية ق�ضائية �إىل
�أخرى ،يكون هناك تباين �شديد بني طابع هذه املطالبات الدقيق ومدى الأولوية التي متنح لها .وعالوة
على ذلك ،يجب يف كثري من الدول ت�سجيل بع�ض هذه املطالبات على الأقل لكي ت�صبح نافذة جتاه
الأطراف الثالثة ،يف حني ال تن�ص دول �أخرى على �أن الت�سجيل �رشط للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة .ويف
الدول التي ال ت�شرتط الت�سجيل عاد ًة ما ال تكون املطالبة ذات الأف�ضلية م�شفوعة بحق املالحقة .ومن
ثم ال ميكن �إقامة هذا احلق جتاه من نقلت �إليه املوجودات املرهونة باملطالبة ذات الأف�ضلية (حتى لو
نقلت �إليه املوجودات جماناً).
 -91و�إن مزية �إر�ساء هذه املطالبات التف�ضيلية هي �إمكانية تعزيز هدف اجتماعي ما� .أما العيب
املحتمل �أن ي�شوبها فيتوقف� ،إىل حد كبري ،على مدى ا�شرتاط ت�سجيلها .وعيب املطالبات ذات الأف�ضلية
غري امل�سجلة هو �أنه ي�صعب �أو يتعذر عادة على الدائنني املحتملني معرفة وجود هذه املطالبات ،وهو
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�أمر من املرجح �أن يزيد من عدم التيقن ومن ثم يُثني عن تقدمي االئتمان امل�ضمون .وهذا العيب ،يف حد
امل�سجلة ميكن
ذاته ،ال ي�ؤثر يف املطالبات التي يلزم ت�سجيلها .ومع ذلك ،فحتى املطالبات ذات الأف�ضلية
َّ
�أن ت�ؤثر �سلباً على توافر االئتمان امل�ضمون وعلى تكلفته عند �إعطائها �أولوي ًة على احلقوق امل�ضمونة
امل�سجلة قبلها .وال�سبب يف ذلك هو �أنه ملَّا كانت هذه املطالبات تنق�ص من القيمة االقت�صادية للموجودات
بالن�سبة للدائن امل�ضمون ،ف�إن الدائنني يعمدون يف كثري من الأحيان �إىل حتميل املانح العبء االقت�صادي
لتلك املطالبات ،وذلك بزيادة �سعر الفائدة �أو بخ�صم املبلغ التقديري لتلك املطالبات من االئتمان املتاح.
 -92وتفادياً للإثناء عن تقدمي االئتمان امل�ضمون ،قامت دول كثرية يف الآونة الأخرية بتقلي�ص عدد
املطالبات ذات الأف�ضلية التي تُعطى الأولوي ُة على احلقوق ال�ضمانية القائمة .واالجتاه ال�سائد يف
فعالة �أخرى تكفل بلوغ الهدف
الت�رشيعات احلديثة هو �أ َّال تر�سى هذه
ُ
املطالبات �إال عند انعدام و�سيلة ّ
االجتماعي املن�شود من ورائها .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية ،مثالً ،تتحقق حماية العائدات ال�رضيبية
بتوفري حوافز تدفع مديري ال�رشكات �إىل معاجلة امل�شاكل املالية ب�رسعة و�إ ّال ُح ِّملوا م�س�ؤولي ًة �شخ�صية،
بينما تكون املطالبات املتعلقة بالأجور حممية من خالل �صندوق عمومي .وف�ضال عن ذلك ،ت�سعى دوالً
كثرية �أي�ضاً �إىل احلد من ت�أثري املطالبات ذات الأف�ضلية على توافر االئتمان امل�ضمون بفر�ض حد �أق�صى
�إما على املبلغ الذي يجوز �سداده للمطالب ذي الأف�ضلية و�إما على الن�سبة املئوية التي يجوز �سدادها لهذا
املطالب من املبلغ املحقق عند الإنفاذ.
 -93و�إذا �سمح بوجود مطالبات ذات �أف�ضلية ،وجب �أن تكون القوانني التي تر�سي تلك املطالبات
وا�ضحة و�شفافة مبا يكفي حتى يكون الدائن قادراً على �أن يح�سب َ�سلفاً
املقدار املحتمل للمطالبات ذات
َ
الأف�ضلية وعلى �أن يحمي نف�سه .وقد ح ّققت بع�ض الدول ذلك الو�ضوح وتلك ال�شفافية ب�إدراج جميع
املطالبات ذات الأف�ضلية يف قانون واحد �أو يف مرفق ملحق بالقانون .وح ّققت دول �أخرى هذه النتيجة
املطالبات الأولوي َة �إال
با�شرتاط ت�سجيل املطالبات ذات الأف�ضلية يف �سجل عمومي ،وبعدم �إعطاء تلك
ِ
امل�سجلة بعد ذلك .غري �أنه عندما تعتمد الدول هذا النهج الثاين تزول معظم
على احلقوق ال�ضمانية
ّ
املربرات املنطقية التي ت�سوغ وجود تلك املطالبات ذات الأف�ضلية .وال�سبب يعود هنا �إىل �أن عدداً من
هذه املطالبات ين�ش�أ قبيل �إجراءات الإع�سار مبا�رش ًة ومن ثم من غري املرجح ن�شوء �أي ائتمان م�ضمون
بعد ت�سجيلها (ما مل تكن هناك حاجة �إىل متويل م�ضمون بعد بدء الإجراءات) .وي�سعى الدليل �إىل حتقيق
توازن فيما يتعلق باملطالبات ذات الأف�ضلية .وهو ال يو�صي بت�سجيلها ،رغم �أن ت�سجيلها �أمر وارد؛ بل
يو�صي ب�أن يحد القانون من هذه املطالبات نوعاً ومقداراً على ال�سواء ،وب�أن ي�صف القانون ما يوجد من
هذه املطالبات ذات الأف�ضلية و�صفاً فيه من الو�ضوح والتحديد ما يكفي لتمكني الدائنني امل�ضمونني
املحتملني من تقييم موقفهم ب�ش�أن تقدمي االئتمان للمانح (انظر التو�صية .)83

(ﻫ) �أولوية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء
 -94تتمثل القاعدة العامة يف نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية ،يف �إعطاء الأولوية للحق ال�ضماين
النافذ جتاه الأطراف الثالثة على حقوق الدائنني غري امل�ضمونني .غري �أن بع�ض الدول جتيز ح�صول
�صاحب املطالبة غري امل�ضمونة على حق يف موجودات املدين با�ست�صدار حكم ق�ضائي �أو �أمر م�ؤقت
ؤقت يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
من املحكمة �ضد املدين وت�سجيله
أمر املحكمة امل� َ
َ
احلكم الق�ضائي �أو � َ
العام .فهذا ي�ؤدي �إىل حتويل املطالبة غري امل�ضمونة �إىل مطالبة م�ضمونة تر َّتب �أولويتُها ح�سب قواعد
الأولوية العادية .وتذهب بع�ض هذه الدول �إىل �أبعد من ذلك فتق�ضي ب�أن حقوق امللكية التي يح�صل
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عليها الدائن غري امل�ضمون عندما يتخذ اخلطوات ،التي ي�شرتطها القانون الواجب التطبيق للح�صول
على حكم ق�ضائي �أو على �أمر م�ؤقت من املحكمة ،ميكن يف الواقع �أن تكون لها الأولوية على مطالبات
معينة تخ�ص دائناً م�ضموناً �سابقاً .ومييز القانون بني ه�ؤالء الدائنني والدائنني غري امل�ضمونني الآخرين
ّ
ب�سبب �إ�رصارهم على القيام بكل ما يف ا�ستطاعتهم ،متحملني �أحياناً تكلفة كبرية مقابل ذلك ،ملتابعة
مطالبتهم �ضد امللتزمني �إزاءهم .وتي�سرياً للإ�شارة ي�ستخدم م�صطلح "احلكم الق�ضائي" يف املناق�شة
التالية للإ�شارة �إىل كل من احلكم الق�ضائي و�أمر املحكمة امل�ؤقت؛ يف حني ي�ستخدم م�صطلح "الدائن
بحكم الق�ضاء" للإ�شارة �إىل الدائن الذي ح�صل �إما على حكم ق�ضائي �أو على �أمر م�ؤقت من املحكمة
�ضد املدين.
� -95إن هذه النتيجة ال جتحف بحق الدائنني العا ِّمني غري امل�ضمونني الآخرين لأنهم يتمتعون بنف�س
احلقوق يف حتويل مطالباتهم �إىل �أحكام ق�ضائية ولكنهم �أم�سكوا عن بذل ما يلزم لذلك من وقت ومال.
�إال �أنه ،جتنباً لإعطاء الدائنني بحكم الق�ضاء �صالحيات مفرطة ،ال� سيما يف النظم القانونية التي يجوز
فيها لدائن واحد �أن يبد�أ �إجراءات الإع�سار ،تن�ص بع�ض قوانني الإع�سار على �أنه يجوز ملمثل الإع�سار
�إبطال احلقوق ال�ضمانية النا�شئة من �أحكام ا�ستُ�صدرت يف غ�ضون فرتة زمنية حم ّددة ت�سبق �إجراءات
الإع�سار؛ وهنا ي�سقط حق ملكية الدائن بحكم الق�ضاء �أو ال يُعترَ ف به يف �إجراءات �إع�سار املدين.
 -96وعاد ًة ما تعالج نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية هذا النوع من النـزاع على الأولوية باملوازنة
بني م�صالح الدائن بحكم الق�ضاء والدائن امل�ضمون .فمن م�صلحة الدائن بحكم الق�ضاء �أن يعرف
يف وقت معينّ ما �إذا كانت قد تب ّقت قيمة كافية غري مرهونة من موجودات املانح ت�سوغ ا�ستمراره يف
�إنفاذ احلكم الق�ضائي .لكن ت�ساق من ناحية �أخرى حجة قوية متعلقة بال�سيا�سة العامة ت� ّؤيد حماية
عول تعوي ً
ال �رصيحاً على حقه ال�ضماين ك�أ�سا�س
حقوق الدائن امل�ضمون باعتبار �أن الدائن امل�ضمون قد َّ
لتقدمي االئتمان.
 -97وي�سعى كثري من الدول �إىل حتقيق هذا التوازن ب�أن يعطي عموماً �أولوية للحق ال�ضماين على حق
ملكية الدائن بحكم الق�ضاء يف املوجودات املرهونة ما دام احلق ال�ضماين �أ�صبح نافذاً جتاه الأطراف
الثالثة قبل �أن يُن�ش�أ حق ملكية الدائن بحكم الق�ضاء .وهذا هو املبد�أ العام املعتمد يف الدليل (انظر
التو�صية .)84
 -98ويف الدول التي ت�سعى �إىل حماية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء ،يوجد عادة ا�ستثناء للمبد�أ العام
املذكور لتوه وقيدان عليه .فال�شائع هو �أن ين�ش�أ ا�ستثناء حلقوق الدائنني بحكم الق�ضاء عند وجود حقوق
�ضمانية احتيازية يف موجودات مرهونة لي�ست خمزوناً �أو �سلعاً ا�ستهالكية .وتمُ نح الأولوية للحق ال�ضماين
االحتيازي ،حتى ولو مل يكن نافذاً وقت ح�صول الدائن بحكم الق�ضاء على حقوق يف املوجودات املرهونة
ما دام احلق ال�ضماين ُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون فرتة ال�سماح املنطبقة املن�صو�ص
عليها ب�ش�أن هذا النوع من احلقوق ال�ضمانية .ومن �ش�أن اخللو�ص �إىل نتيجة مناق�ضة �أن ي�سبب جمازفة
ملقدمي متويل االحتياز الذين �سبق لهم تقدمي االئتمان قبل ح�صول الدائن بحكم الق�ضاء
غري مقبولة ّ
على حق ملكيته ،مما يثنى عن متويل االحتياز (انظر التو�صية .)183
� -99أما القيدان اللذان يحدان من القاعدة املذكورة �أعاله فيت�صالن بالتقييدات املفرو�ضة على مدى
الأولوية التي تعطى للحق ال�ضماين (�أي مقدار االئتمان الذي يُعطي الأولويةَ) على حقوق الدائن بحكم
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الق�ضاء .والقيد الأول نابع من �رضورة حماية الدائنني امل�ضمونني احلاليني من تقدمي مبالغ ائتمانية
�إ�ضافية ا�ستناداً �إىل قيمة موجودات خا�ضعة حلقوق م�ستمدة من �أحكام ق�ضائية .وينبغي �إيجاد �آلية
لإ�شعار الدائنني باحلقوق امل�ستمدة من �أحكام ق�ضائية .ويف الكثري من الواليات الق�ضائية التي يوجد
فيها نظام ت�سجيل يقدم هذا الإ�شعار من خالل �إخ�ضاع احلقوق امل�ستمدة من �أحكام ق�ضائية لنظام
الت�سجيل .ف�إذا مل يوجد نظام ت�سجيل �أو مل تُخ�ضع احلقوق امل�ستمدة من �أحكام ق�ضائية لنظام الت�سجيل
جاز �إلزام الدائن بحكم الق�ضاء ب�أن يقدم �إىل الدائنني امل�ضمونني احلاليني �إ�شعاراً بوجود احلكم
معينة (قد
الق�ضائي .ثم �إن القانون قد ين�ص على ا�ستمرار �أولوية الدائن امل�ضمون احلايل لفرتة زمنية ّ
ترتاوح بني  45و 60يوماً) بعد ت�سجيل احلق امل�ستمد من حكم ق�ضائي (�أو بعد ا�ستالم الدائن امل�ضمون
�إ�شعاراً بحق الدائن بحكم الق�ضاء يف املوجودات املرهونة) ،لكي يت�سنى للدائن امل�ضمون اتخاذ خطوات
تكفل حماية حقوقه تبعاً لذلك .وكلما �ضاق الوقت املتاح �أمام الدائن امل�ضمون احلايل للت�رصف حيال
احتمال وجودِ ها
ِ
وجود حقوق م�ستمدة من �أحكام ق�ضائية وتَ َقلَّ�ص نطا ُق علنية هذه احلقوق ،ازداد ت�أثريُ
ال�سلبي على توافر االئتمان وعلى تكلفته ،خا�صة يف �سياق املعامالت االئتمانية املتجددة التي تنطوي
ُّ
املقدمة،
على تقدمي االئتمان يف فرتات خمتلفة بعد �إبرام االتفاق ال�ضماين (انظر على �سبيل املثال
ّ
الفقرة .)31
إ�شعار ب�ش�أنه ،يو�صي الدليل ب�رضورة �إ�شعار الدائن
 -100وفيما يخ�ص احلق ال�ضماين الذي ُ�سجل � ٌ
امل�ضمون بوجود حق لدائن بحكم ق�ضائي وب�أن تقت�رص �أولوية �أي حق �ضماين على االئتمان املق ّدم من
الدائن امل�ضمون قبل �إ�شعاره وخالل عدد معينّ من الأيام (يرتاوح مث ً
ال بني  30و 60يوماً) بعد �إ�شعاره (انظر
التو�صية  ،84الفقرة الفرعية (�أ)) .و�صحيح �أن هذا القيد يفر�ض التزاماً على الدائن بحكم الق�ضاء ب�إ�شعار
الدائن امل�ضمون� ،إال �أن هذا االلتزام ال ميثّل بوجه عام عبئاً مفرطاً على الدائن بحكم الق�ضاء ويعفي
الدائن امل�ضمون من واجب البحث مراراً وتكراراً عما ع�ساه �صدر من �أحكام �ضد املانح؛ وهو واجب �أ�شد
وط�أة و�أعلى تكلفة من االلتزام املذكور �آنفاً .وهناك ما يربر وجود فرتة ال�سماح على �أ�سا�س �أنها متنع الدائن
امل�ضمون ،يف �إطار ت�سهيالت القرو�ض املتجددة �أو الت�سهيالت االئتمانية الأخرى التي تن�ص على متديدات
الحقة للت�سهيالت االئتمانية ،من اال�ضطرار �إىل وقف تقدمي القرو�ض �أو االئتمانات الأخرى فوراً ،وهو
ما قد يثري �صعوبات يف وجه املانح بل رمبا ي�ضطره �إىل ال�رشوع يف �إجراءات الإع�سار.
 -101ويت�صل القيد الثاين بالتعهد بتقدمي ائتمان �آجل .فيجوز �أن متتد �أولوية احلق ال�ضماين �إىل
االئتمان املق ّدم حتى بعد �إ�شعار الدائن امل�ضمون بحقوق الدائن بحكم الق�ضاء� ،رشيطة �أن يكون الدائن
معينة.
قد تعهد ،على نحو ال رجعة فيه وقبل هذا الإ�شعار ،مببلغ ثابت �أو مببلغ يجوز حتديده وفق �صيغة ّ
املنطقي هو �أن من الإجحاف حرمان الدائن امل�ضمون الذي تع ّهد على نحو
 -102و�أ�سا�س هذه القاعد ِة
ُّ
عول عليها عندما التزم� .أما احلجة املقابلة فهي �أن وجود
ال رجعة فيه بتقدمي ائتمان من الأولوية التي َّ
حكم ق�ضائي �أمر ي�شكّل ،يف �إطار الكثري من الت�سهيالت االئتمانية ،حالة تق�صري تخول الدائن امل�ضمون
احلق يف وقف تقدمي ائتمان �إ�ضايف .غري �أن وقف تقدمي االئتمان قد ال يكفل حماية كافية للدائن
امل�ضمون وقد يلحق �أ�رضاراً ب�أطراف �أخرى �أي�ضاً .فعلى �سبيل املثال ،من الوارد جداً �أن ي�ضطر املانح،
نتيجة فقدان االئتمان فج�أة ب�سبب احلكم الق�ضائي� ،إىل ال�رشوع يف �إجراءات الإع�سار ،مما ي�سفر ال عن
خ�سائر يتكبدها الدائن امل�ضمون والدائنون الآخرون فح�سب ،بل �أي�ضاً عن احتمال تدمري ُمن�ش�أة املانح.
ويح�سم الدليل هذا النـزاع على الأولوية ل�صالح اال�ستمرار يف تقدمي االئتمان يف �إطار التزام ال رجعة
فيه بحيث يت�أتى للمانح �أن يظل يزاول �أعماله (انظر التو�صية  ،84الفقرة الفرعية (ب)).
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(و) �أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين يق ّدمون خدمات تتعلق مبوجود مرهون
 -103يف كثري من الدول ،يح�صل الدائنون الذين ق ّدموا خدمات تخ�ص موجودات ملمو�سة مرهونة
�أو �أ�ضافوا قيمة �إليها على نحو ما ،من قبيل خزنها �أو �إ�صالحها �أو نقلها ،على حق ملكية يف تلك
املوجودات .ويف بع�ض الدول ،ميكن �أن يغدو هذا احلق حق ملكية كامل الأركان يتيح ملق ّدم اخلدمات
�إنفاذ مطالبته كما لو كانت حقاً �ضمانياً .ويف دول �أخرى ،ال يعدو هذا احلق �أن يكون جمرد حق يف
رف�ض ت�سليم املوجودات للمالك �أو لدائنه امل�ضمون �أو لأي �شخ�ص ي�سعى �إىل ت�سلمها .وب�رصف النظر عن
طبيعة حق مقدم اخلدمات ،ال جتوز املطالبة به يف هذه الدول �إال يف الفرتة التي تظل فيها املوجودات
مقدم اخلدمات.
يف حوزة ّ
 -104ومزية معاملة مقدمي اخلدمات على هذا النحو هي حثُّهم على موا�صلة تقدمي اخلدمات
مقدمي اخلدمات
وت�سهيل �صيانة املوجودات املرهونة وحفظها .ويف معظم الدول ،تعطى الأولوية حلق ّ
على �سائر احلقوق التي ميكن املطالبة بها يف املوجودات التي يف حوزتهم .وبوجه خا�ص �أن يُقدم هذا
احلق على �أي حق �ضماين �آخر يف تلك املوجودات ،ب�رصف النظر عن التاريخني اللذين ي�صبح فيهما
كل من احلقني نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .واملربر املنطقي الذي ت�ستند �إليه قاعدة الأولوية هذه
مقدمي اخلدمات لي�سوا ممولِّني حمرتفني وينبغي �إعفا�ؤهم من مهمة فح�ص ال�سجالت بحثاً
هو �أن ّ
عما قد يوجد بها من حقوق �ضمانية مناف�سة قبل تقدمي اخلدمات .ثم �إن هذه القاعدة ت�س ّهل تقدمي
خدمات من قبيل اخلزن والإ�صالح و�سائر التح�سينات التي عاد ًة ما تفيد الدائنني امل�ضمونني وكذلك
املانحني.
ملقدمي اخلدمات �أو عدم
 -105وهنا يُثار ت�سا�ؤل حول ما �إذا كان ينبغي احلد من مقدار الأولوية املعطاة ّ
معينة .ومن النهوج امل ّتبعة يف هذا ال�ش�أن ق�رص �أولويتهم على مقدار معينّ
االعرتاف بها �إال يف ظروف ّ
(مثل �إيجار �شهر واحد يف حالة ُمالَّك العقارات) وعدم االعرتاف ب�أولوية حقوقهم على احلقوق ال�ضمانية
املوجودة من قبل �إال عندما ت�ضاف قيمة تعود بفائدة مبا�رشة على حائزي احلقوق ال�ضمانية املوجودة
من قبل .وتتمثل مزية هذا النهج يف عدم احلد من حقوق الدائنني امل�ضمونني دون داع .ولكن عيبه �أنه
مقدمي اخلدمات الذين مل ي�ضيفوا قيمة �أو مل ي�ستطيعوا �إثبات �أن خدماتهم قد �أ�ضافت قيمة
ال يحمي ّ
(خدمات اخلزن مثالً) .ثم �إنه ال بد من حتديد مقدار القيمة التي �أ�ضافها مق ّدمو اخلدمات .وهذا �رشط
قد يزيد من التكاليف ويت�سبب يف التقا�ضي.
مقدمي اخلدمات على القيمة املعقولة للخدمات املق ّدمة.
 -106ويتمثل نهج �آخر يف ق�رص �أولوية
ّ
وفعاالً بني امل�صالح املتنازعة .كما يكفل ق�سطاً معقوالً من احلماية
ويعك�س هذا النهج توازنا عادالً ّ
ملقدمي اخلدمات بينما يج ِّنبهم اخلو�ض يف امل�سائل ال�صعبة املتعلقة ب�إثبات القيمة الن�سبية للموجودات
ّ
املرهونة قبل تقدمي اخلدمات وبعده .ومبا �أن القيمة املعقولة للخدمات ت�ستند �إىل ح�ساب ميكن التحقق
منه على نحو مقارن وعلني ،ف�إن هذا النهج يقلل �أي�ضاً �إىل �أدنى حد من التكاليف املقرتنة باملطالبة
باحلق .ولهذا ال�سبب ،فهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)85

املورد يف اال�سرتداد
(ز) �أولوية حق ّ
املورد الذي يبيع موجودات ملمو�سة بائتمان غري م�ضمون
 -107يف بع�ض الدول ،يجيز القانون �إعطاء ّ
احلق يف �أن ي�سرتد من امل�شرتي املوجودات امللمو�سة ،يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة ،يف حالة تق�صري
امل�شرتي �أو عجزه عن ت�سديد ديونه .وعادة ما يطلق على هذا احلق ا�سم "حق اال�سرتداد" ،وعلى الفرتة

ين
الف�صل اخلام�س� -أولوية احلق ال�ضما 

213

الزمنية املحددة ا�سم "فرتة اال�سرتداد" .وحق اال�سرتداد هذا ميكن �أن ين�ش�أ داخل نطاق الإع�سار وخارجه
على ال�سواء .و�إذا بد�أت �إجراءات �إع�سار ب�ش�أن امل�شرتي كان على قانون الإع�سار املنطبق �أن يقرر احلد
الذي تقف عنده حقوق املطالبني باال�سرتداد �أو تت�أثر على نحو �آخر (انظر التو�صيات  51-39من دليل
الأون�سيرتال للإع�سار).
 -108وهناك �س�ؤال هام مطروح هو �إذا كان ينبغي �إعطاء الأولوية حلق ا�سرتداد موجودات ملمو�سة
حمددة على احلقوق ال�ضمانية املوجودة من قبل يف نف�س املوجودات� ،سواء يف �سياق الإع�سار �أو خارجه.
ّ
وبعبارة �أخرى فالت�سا�ؤل املطروح هو ما �إذا كان ينبغي ،يف حال كون موجودات امل�شرتى (مبا فيها
املوجودات امللتم�س ا�سرتدادها) خا�ضعة حلق �ضماين� ،أن تعاد املوجودات املطالب با�سرتدادها �إىل البائع
خال�صة من هذا احلق ال�ضماين .ويف بع�ض الدول يطبق حق اال�سرتداد ب�أثر رجعي ،مبا يعيد البائع �إىل
نف�س الو�ضع الذي كان عليه قبل البيع (�أي حيازة املوجودات التي مل تكن خا�ضعة لأي حقوق �ضمانية
ل�صالح دائني امل�شرتي) .وهذا معناه �أنه يُنظر �إىل حق اال�سرتداد باعتباره حقاً ينبع من مبادئ قانون البيع
العامة املق�صود بها خ�صي�صاً حماية �صغار البائعني عندما يخفق امل�شرتي يف �أداء التزاماته املناظرة.
�إال �أن املوجودات تظل يف دول �أخرى خا�ضعة للحقوق ال�ضمانية القائمة من قبل �رشيطة �أن ت�صبح تلك
املورد حق اال�سرتداد الذي يتمتع به.
احلقوق ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن ميار�س
ّ
ويتمثل املربر املنطقي لهذا النهج يف �أن حائزي هذه احلقوق ال�ضمانية يكونون على الأرجح قد َع َّولوا
على توافر املوجودات املطلوب ا�سرتدادها عند تقدميهم االئتمان .كما �أنه �إذا �أعطيت حقو ُق اال�سرتداد
الأولوي َة يف هذه احلالة فكثرياً ما يكون رد ممويل احتياز املخزون هو تخفي�ض مقدار االئتمان املقدم
للمانح "حت�سباً" ملطالبات اال�سرتداد املحتملة.
نظام معامالت م�ضمونة ع�رصياً من النوع املتوخى يف الدليل ،يكون البائع
 -109وعندما ت�شرتع الدول
َ
قادراً على حماية نف�سه باحل�صول على حق �ضماين حيازي يف املوجودات ،ومن ثم ميكن عاد ًة �أن تتحقق
بو�سائل �أخرى معظم جوانب ال�سيا�سات العامة املطلوب تعزيزها مبنح حقوق اال�سرتداد .لذا ،يو�صي
متار�س قبل �أن ي�صبح حق
الدليل ب�أال تعطى الأولوية حلقوق اال�سرتداد على حق �ضماين مناف�س ما مل
َ
�ضماين مناف�س نافذاً جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية .)86

(ح) �أولوية احلق ال�ضماين يف امللحقات
 -110يف كثري من الأحيان ،ميكن �أن ت�صبح املوجودات امللمو�سة ملحقات ملوجودات ملمو�سة �أخرى
(�سواء �أكانت منقولة كما يف حالة الإطارات امللحقة بال�سيارات �أم كانت غري منقولة كما يف حالة
ال�شمعدانات �أو الأفران امللحقة باملباين) .ويف هذه احلاالت ،ميكن يف الغالب �أن ين�شب تنازع بني احلقوق
ال�ضمانية املن�ش�أة يف امللحقات واحلقوق ال�ضمانية املن�ش�أة يف الأ�شياء التي �أ�ضيفت �إليها هذه امللحقات.
وتراعى اعتبارات خمتلفة تتعلق بال�سيا�سة العامة عند حتديد الأولوية الن�سبية لهذه احلقوق ال�ضمانية
عندما يتعلق الأمر مبلحقات ممتلكات غري منقولة �أو ملحقات موجودات منقولة.

'� '1أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
 -111يجب �أن يت�ضمن �أي نظام معامالت م�ضمونة ،بقدر ما ي�سمح ب�إن�شاء حقوق �ضمانية يف ملحقات
ممتلكات غري منقولة (ح�سبما يو�صي به الدليل؛ انظر التو�صية � ،)21أي�ضاً قواعد حتكم الأولوية الن�سبية
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حلائز احلق ال�ضماين يف ملحقات ممتلكات غري منقولة �إزاء حائزي احلقوق املتعلقة باملمتلكات غري
املنقولة ذات ال�صلة .واالعتبار الأول الذي تراعيه قواعد الأولوية هذه هو تفادي الإخالل دون داع
باملبادئ الرا�سخة لقانون املمتلكات غري املنقولة.
 -112ويتعني �أن تعالج قواعد الأولوية هذه عدداً من النـزاعات املختلفة على الأولوية� .أولها النـزاع بني
احلق ال�ضماين يف ملحقات (�أو �أي حق �آخر يف ملحقات ،مثل حق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر) الذي ين�ش�أ ويُجعل
نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون املمتلكات غري املنقولة وبني احلق ال�ضماين يف ملحقات الذي
يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبوجب نظام املعامالت امل�ضمونة الذي يحكم املوجودات املنقولة.
ومراعا ًة لقانون املمتلكات غري املنقولة ،تُعطي معظم الدول الأولوي َة يف هذه احلالة للحق الذي �أن�شئ
وجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون املمتلكات غري املنقولة .ولأجل املحافظة على موثوقية
ُ
�سجل املمتلكات غري املنقولة ،يتبنى الدليل �أي�ضاً هذا املوقف (انظر التو�صية .)87
ثان من النـزاع على الأولوية عندما يكون هناك حق �ضماين يف موجودات مرهونة،
 -113وقد ين�ش�أ نوع ٍ
�إما �أنها ملحقات ملمتلكات غري منقولة وقت نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�إما ت�صبح
ملحقات ملمتلكات غري منقولة فيما بع ُد ،يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيله يف �سجل املمتلكات
غري املنقولة .فهنا تكون الق�ضية هي حتديد الأولوية بني احلق ال�ضماين يف امللحقات وحق �ضماين
(�أو حق �آخر ،مثل حق امل�شرتي �أو امل� ّؤجر) يف املمتلكات غري املنقولة ذات ال�صلة .ويف هذه احلاالت،
تتخذ معظم الدول موقفاً يقوم على حتديد الأولوية ح�سب ترتيب ت�سجيل احلقوق يف �سجل املمتلكات
غري املنقولة .ومرة �أخرى ،من املنطقي املحافظة على موثوقية �سجل املمتلكات غري املنقولة ،وهو �أي�ضاً
الأ�سا�س املنطقي الذي ي�ستند �إليه املوقف الذي يتبناه الدليل (انظر التو�صية .)88
 -114وهناك نوع ثالث من النـزاع على الأولوية ميكن �أن ين�ش�أ بني حق �ضماين حيازي يف موجودات
مرهونة �أ�صبحت ملحقات ملمتلكات غري منقولة ،وبني رهن يف املمتلكات غري املنقولة .ومن �أجل تعزيز
متويل احتياز امللحقات ،تقت�ضي دول كثرية �أن تكون الأولوية للحق ال�ضماين احليازي� ،رشيطة ت�سجيله يف
�سجل املمتلكات غري املنقولة يف غ�ضون فرتة زمنية ق�صرية ( 30-20يوماً مثالً) ،بعد ما ت�صبح املوجودات
املرهونة ملحقات .ولهذا ال�سبب ،يو�صي الدليل ب�إعطاء الأولوية للحق ال�ضماين احليازي يف املوجودات
املرهونة التي ت�صبح ملحقات فيما بعد (انظر التو�صية 184؛ ومبوجب التو�صية  195ينطبق املبد�أ نف�سه
�أي�ضاً على احلاالت التي يتمتع فيها ممول االحتياز يف النظام غري الوحدوي بحق االحتفاظ بامللكية �أو
حق الإيجار التمويلي).

'� '2أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املوجودات املنقولة
 -115ميكن �أن تثار �أنواع �شتى من النـزاعات على الأولوية ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف موجودات
�أ�صبحت فيما بعد ملحقات ملوجودات منقولة .وميكن �أن يثار �أحد �أنواع النـزاع على الأولوية بني حقني
�ضمانيني �أو �أكرث يف موجود �أ�صبح فيما بعد ملحقا ملوجود منقول �آخر .وميكن �أن يثار نزاع �آخر على
الأولوية بني حق �ضماين يف موجود �أ�صبح فيما بعد ملحقا ملوجود منقول وحق �ضماين يف املوجود املنقول
ذي ال�صلة الذي �أ�ضيفت �إليه امللحقات ،عندما يكون كال احلقني قد �سجال يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام .ويف كل من هاتني احلالتني ،ميكن حتديد الأولوية تبعاً ملبد�أ الأولوية العام لأن امللحقات ،ك�صفة
تن�سب �إىل املوجودات ،لي�ست هي التي حتدد الأولوية .ويو�صي الدليل بهذا النهج .فينبغي ،يف تلك
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احلاالت ،حتديد الأولوية ح�سب ترتيب الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية )76
با�ستثناء احلالة التي يكون فيها احلق ال�ضماين يف امللحقات حقاً �ضمانياً حيازياً (انظر الف�صل التا�سع
ب�ش�أن متويل االحتياز).
� -116إال �أن هناك حاجة �إىل قواعد �أولوية خا�صة من �أجل التعامل مع ثالثة �أو�ضاع تن�ش�أ يف احلاالت
التي يكون فيها احلق ال�ضماين قد ُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى ت�سجيله يف �سجل
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة امللكية .وهناك نوع �أول من النـزاع على الأولوية يف مثل تلك
ّ
احلاالت ميكن �أن ين�ش�أ بني حق �ضماين يف موجودات �أ�صبحت ملحقات فيما بعد يف حني ُجعل هذا
احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري يف �شهادة
امللكية وبني حق �ضماين يف املوجودات املنقولة ذات ال�صلةُ ،ق ِّيد يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .ويف
هذا الو�ضع عادة ما تعطي الدول الأولوية للحق الأ�سبق مراعا ًة لل�سيا�سات العامة التي ت�ؤيد احلفاظ
على �سالمة ال�سجالت املتخ�ص�صة ونظم الت�أ�شري يف �شهادات امللكية .ويو�صي الدليل بهذا النهج (انظر
ثان من النـزاع على الأولوية ميكن �أن ين�ش�أ بني حقني
التو�صية  ،77الفقرة الفرعية (�أ)) .وثمة نوع ٍ
�ضمانيني يف موجودات �أ�صبحت فيما بعد ملحقات ملوجود منقول واحد �أو �أكرث عندما يُجعل كال احلقني
نافذين جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري يف �شهادة ملكية .وهناك
نوع ثالث من النـزاع على الأولوية ميكن �أن ين�ش�أ بني حق �ضماين يف موجودات �أ�صبحت فيما بعد
ملحقات وحق �ضماين يف املوجودات املنقولة ذات ال�صلة التي �أ�ضيفت �إليها امللحقات عندما يُجعل كال
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري يف �شهادة امللكية.
احلقني نافذين جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل
ِّ
ويف هاتني احلالتني الأخريتني تحُ ّدد الأولوية ح�سب توقيت �إجراء هذا الت�سجيل �أو الت�أ�شري .ومر ًة �أخرى،
وحفاظاً على �سالمة تلك ال�سجالت ،فهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية  ،77الفقرة
الفرعية (ب) والتو�صية .)89

(ط)  �أولوية احلق ال�ضماين يف كتلة �أو منتج ،امل�ستمد من حق �ضماين يف موجودات جمهزة
�أو ممزوجة
حمولة �أو ممزوجة مبوجودات ملمو�سة
 -117كثري من �أنواع املوجودات امللمو�سة َّ
معدة لتكون م�ص َّنعة �أو ّ
�أخرى من نف�س النوع .ومن هنا ميكن �أن تن�ش�أ ثالثة �أنواع من النـزاعات على الأولوية تتطلب قواعد
خا�صة .وهذه الأنواع الثالثة هي�( :أ) النـزاعات بني حقوق �ضمانية م�أخوذة يف نف�س مفردات املوجودات
امللمو�سة التي ت�صبح يف نهاية املطاف ممزوجة يف كتلة �أو منتج (مث ً
ال �سكَّر و�سكَّر؛ وزيت وزيت؛ وحبوب
وحبوب)؛ (ب) النـزاعات بني حقوق �ضمانية م�أخوذة يف موجودات ملمو�سة خمتلفة ت�صبح يف نهاية
املطاف جزءاً من كتلة �أو منتج (مث ً
ال ُ�سكَّر ودقيق ،و�ألياف زجاجية وراتنج بولي�ستري ،وقما�ش و�أ�صباغ
يف الن�سيج)؛ (ج) النـزاعات بني حق �ضماين م�أخوذ �أ�ص ً
ال يف موجودات ملمو�سة منف�صلة وحق �ضماين
م�أخوذ يف الكتلة �أو املنتج (مث ً
ال �سكر وكعك ،و�ألياف زجاجية و�أثاث ،وقما�ش و�رساويل) .وترد �أدناه
مناق�شة كل من هذه النـزاعات املمكنة� .إال �أنه جتدر مالحظة �أن احلق ال�ضماين لن يقت�رص يف حاالت
عديدة على رهن املادة اخلام التي �ستمزج يف نهاية املطاف داخل منتج �أو جزء من املوجودات القابلة
لال�ستبدال التي �ستمزج داخل كتلة؛ بل هو �سريهن �أي�ضاً ،كموجودات �آجلة (انظر التو�صية  ،)17املنتج
امل�ص َّنع والكتلة كلها كموجودات مرهونة �أ�صلية .ويف تلك احلاالت �ستنتقل �أولوية احلق ال�ضماين يف
جزء الكتلة �أو املنتج �إىل كامل الكتلة �أو املنتج ،و�ستنطبق قاعدةُ الأولويةِ الأ�سا�سي ُة (انظر التو�صية .)76
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'�  '1أولوية احلقوق ال�ضمانية يف نف�س املوجودات امللمو�سة التي تكون ممزوجة يف كتلة
�أو منتج
 -118تق�ضي الدول عادة ب�أن احلقوق ال�ضمانية غري احليازية امل�أخوذة يف نف�س املوجودات امللمو�سة
التي ت�صبح ممزوجة تظل قائمة يف الكتلة �أو املنتج وحتتفظ جتاه بع�ضها البع�ض بنف�س الأولوية التي
كانت لها قبل مزجها .و�أ�سا�س هذه القاعدة املنطقي هو �أن مزج موجودات ملمو�سة داخل كتلة �أو منتج
ال ينبغي �أن ي�ؤثر على حقوق الدائنني املعنيني الذين لهم حقوق �ضمانية متناف�سة يف املوجودات امللمو�سة
املنف�صلة .وينبغي �أن يظل و�ضعها كما هو جتاه بع�ضها البع�ض .وعلى �سبيل املثال� ،إذا كان للدائن
امل�ضمون "�ألف" حق �ضماين من املرتبة الأوىل يف نفط قيمته  100 000يورو وكان للدائن امل�ضمون "باء"
حق �ضماين من املرتبة الثانية يف ذلك النفط ،ظلت �أولوية الدائنني امل�ضمونني "�ألف" و"باء" كما هي
عندما ميزج النفط بنفط �آخر .وتكون النتيجة مماثلة يف حالة تناف�س احلقوق ال�ضمانية على طحني
يخلط مبكونات �أخرى لتح�ضري الكعك .ويو�صي الدليل بهذا املبد�أ �أي�ضا (انظر التو�صية  .)90وبطبيعة
احلال ،ال ميكن يف هذه احلاالت� ،إحقاقاً للإن�صاف بني الدائنني امل�ضمونني كمجموعة واحدة ودائنني
م�ضمونني �آخرين قد تكون لهم حقوق �ضمانية يف موجودات �أخرى ت�ساهم يف �إفراز الكتلة �أو املنتج� ،أن
يتجاوز املبلغ الإجمايل املتاح للوفاء مبطالبات ه�ؤالء الدائنني امل�ضمونني قيمة املوجودات امللمو�سة التي
رهنتها حقوقهم ال�ضمانية املناف�سة قبيل �أن ت�صبح تلك املوجودات ممزوجة يف الكتلة �أو املنتج (انظر
التو�صية .)22

'� '2أولوية احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة خمتلفة ت�صبح جزءا من كتلة
  -119النوع الثاين من التناف�س على الأولوية ين�ش�أ بني حقوق �ضمانية يف موجودات ملمو�سة خمتلفة
ت�صبح يف نهاية املطاف جزءاً من كتلة .وتتبع الدول نهوجاً خمتلفة �إزاء البت يف هذه امل�س�ألة ،تبعاً للكيفية
التي حتدد بها مدى ما للدائن امل�ضمون من حقوق يف الكتلة .وقد �سبقت الإ�شارة �إىل �أن معظم النظم
القانونية تن�ص على جواز املطالبة باحلق ال�ضماين يف املوجودات املمتزجة بنف�س ن�سبة املوجودات
املرهونة �إىل �إجمايل مقدار املوجودات املمتزجة .ويق�ضي هذا النهج ب�أنه �إذا ُمزج نفط مرهون تبلغ
قيمته  100 000يورو بنفط �آخر تبلغ قيمته  50 000يورو داخل �صهريج واحد كان للدائن امل�ضمون
حق �ضماين يف ثلثي �أي كمية نفط تتبقى داخل ال�صهريج يف الوقت الذي ي�صبح فيه من ال�رضوري
�إنفاذ احلق ال�ضماين .ومبا �أن الدليل يتبنى املبد�أ العام القائل بوجوب حماية احلقوق ال�ضمانية قدر
الإمكان فهو يو�صي بهذا النهج .فينبغي احلفاظ يف املوجودات املمزوجة على ما كان للحق ال�ضماين من
�أولوية قبل املزج ،وذلك بنف�س الن�سبة التي �ساهمت بها يف الكتلة املوجودات املرهونة باحلق ال�ضماين
واملوجودات غري املرهونة به (انظر التو�صية .)91

'� '3أولوية احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة خمتلفة ت�صبح جزءاً من منتج
� -120إذا ظلت احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة خمتلفة �أ�صبحت يف نهاية املطاف جزءاً
من منتج قائم ًة يف هذا املنتج متثلت الق�ضية يف كيفية حتديد القيمة الن�سبية للحقوق التي ميكن �أن
يطالب بها كل دائن .وتتبع الدول نهوجاً خمتلفة �إزاء البت يف هذه امل�س�ألة ،تبعاً للكيفية التي حتدد
بها مدى ما للدائن امل�ضمون من حقوق يف املنتج .ويو�صي الدليل ب�إعطاء الدائنني امل�ضمونني حق
تقا�سم القيمة الإجمالية الق�صوى حلقوقهم ال�ضمانية يف املنتج ح�سب ن�سبة قيمة املوجودات املرهونة
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باحلقوق ال�ضمانية لكل منهم قبيل ت�صنيع جميع مكونات املنتج �أو دجمها يف القيمة يف ذلك الوقت
(انظر التو�صية  .)22وبا�ستخدام مثال الكعك �إذا كانت قيمة ال�سكر وقت املزج  2وقيمة الدقيق  5وقيمة
الكعك بعد َخبزه  8ح�صل الدائنان على  2و 5على التوايل؛ على �أ ّال يح�صل �أي من الدائنني امل�ضمونني
على �أكرث من مقدار التزامه امل�ضمون .ويف املقابل� ،إذا كانت قيمة ال�سكر  2وقيمة الدقيق  5وقيمة
الكعك بعد خبزه  6ح�صل الدائنان على ُ�سبْ َعي وخم�سة �أ�سباع ال�ستة ،على التوايل .ويف هذه احلالة،
يتكبد كل دائن انخفا�ضاً تنا�سبياً.
 -121وي�ستنتج من ذلك �أنه يحق لأي دائن يف هذه الأنواع من احلاالت �أن يطالب ب�أولويته قبل
الت�صنيع يف ح�صة املنتج النهائي التي متثل قيمة اجلزء الذي �أخذ عليه �ضماناً .ومعنى هذا �أنه �إذا
كانت املطالبة امل�ضمونة لدائن م�ضمون �أقل من قيمة اجلزء الذي �ساهم به واملطالبة امل�ضمونة لدائن
تعذر على الدائن امل�ضمون الثاين �أن يطالب بحق
م�ضمون �آخر �أكرب من قيمة اجلزء الذي �ساهم به ّ
الأولوية يف فائ�ض القيمة املتولد عن ح�صة الدائن امل�ضمون الأول .وجتنباً لهذه القيود ،يعمد كثري
من الدائنني امل�ضمونني ،كما جاء يف الفقرة � 117أعاله� ،إىل �صياغة اتفاقات �ضمانية تن�ص على �أن
املوجودات املرهونة ال تقت�رص على الأجزاء املك ِّونة لها فح�سب بل ت�شمل �أي�ضاً �أي كتلة تُ�ص َّنع �أو �أي
منتج يُ�ص َّنع من هذه الأجزاء .غري �أن الدول عادة ما تطبق ،يف احلاالت التي ال يغطي فيها االتفاق
ال�ضماين موجودات �آجلة� ،صيغة التقييم الن�سبية املبينة �أعاله لتحديد حقوق الدائنني امل�ضمونني
الذين لهم حقوق �ضمانية يف مكونات خمتلفة تدخل يف �صنع الكتلة �أو املنتج .وهذا �أي�ضاً هو النهج
املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)91

'�  '4أولوية احلق ال�ضماين امل�أخوذ �أ�ص ً
ال يف موجودات ملمو�س ًة �إزاء حق �ضماين يف كتلة
�أو منتج
 -122ثمة نوع �آخر من التناف�س يتعني على الدول ح�سمه� ،أال وهو التناف�س بني حقوق �ضمانية يف
موجودات ملمو�سة ت�صبح جزءاً من كتلة �أو منتج وحقوق �ضمانية م�أخوذة يف الكتلة نف�سها �أو املنتج
نف�سه .وبوجه عام ،تتخذ الدول موقفاً مفاده �أن قواعد الأولوية العادية ت�رسي على هذه النـزاعات.
فمث ً
إ�شعار يف  1كانون
و�س ِّجل ب�ش�أن هذا احلق � ٌ
ال �إذا كان للدائن امل�ضمون "�ألف" حق �ضماين يف �سكر ُ
و�س ِّجل ب�ش�أن هذا احلق
الثاين /يناير ،وكان للدائن امل�ضمون "باء" حق �ضماين يف كعكات حالية و�آجلة ُ
إ�شعار يف � 1شباط/فرباير ،كانت الأولوية للدائن امل�ضمون "�ألف" ،وذلك رهناً بالقيد املن�صو�ص عليه
� ٌ
يف التو�صية  ،22وهو �أن حقه ال�ضماين ينح�رص يف قيمة املوجودات قبيل �أن ت�صبح جزءاً من الكتلة �أو
إ�شعار يف
و�س ِّجل ب�ش�أن هذا احلق � ٌ
املنتج .ويف املقابل� ،إذا كان للدائن امل�ضمون "�ألف" حق �ضماين يف �سكر ُ
� 1شباط/فرباير ،وكان للدائن امل�ضمون "باء" حق �ضماين يف كعكات حالية و�آجلة و�سجل ب�ش�أن هذا احلق
إ�شعار يف  1كانون الثاين/يناير ،كانت الأولوية للدائن امل�ضمون "باء".
� ٌ
ا�ستثناء واحداً لهذا املبد�أ ين�ش�أ عندما يكون الدائن امل�ضمون الذي �أخذ �ضماناً يف
 -123غري �أن هناك
ً
جزءٍ مك ِّونٍ مم ِّولَ احتيازٍ (انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) .ويف هذه احلاالت ،عادة ما تعمد
الدول ،مت�شياً مع الأ�سلوب العام املتبع يف معاملة ممويل االحتياز� ،إىل �إعطاء احلق ال�ضماين احليازي
�أولوية على جميع احلقوق ال�ضمانية يف الكتلة �أو املنتج ،بحيث متتد تلك الأولوية �إىل املوجودات الآجلة.
وحفاظاً على نظام مت�سق ي�شجع على توافر االئتمان لتمويل احتياز املوجودات امللمو�سة ،يو�صي الدليل
�أي�ضاً باعتماد هذا املبد�أ (انظر التو�صية .)92
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' '5ت�أثري الت�ضخم على تطبيق هذه املبادئ
 -124يف �شتى الأو�ضاع التي نوق�شت يف هذا الباب الفرعي ،حت َُّدد قيمة احلق ال�ضماين يف موجودات
ت�صبح ممتزجة داخل كتلة �أو منتج بثالث طرائق .ف�أوالً ،ومبوجب املبادئ العامة لقانون املعامالت
امل�ضمونة ،ال ميكن املطالبة بقيمة لهذا احلق تتجاوز مقدار الدين املن�صو�ص عليه يف االتفاق االئتماين
امل�ضمون .وثانياً ،ال ميكن املطالبة بن�سبة من �إجمايل قيمة املنتج املمزوج �أو الكتلة املمزوجة تتجاوز
ن�سبة م�ساهمة املوجودات املرهونة يف قيمة املنتج �أو الكتلة .وثالثاً ،ال ميكن املطالبة بقيمة تتجاوز قيمة
املوجودات املرهونة وقت دجمها داخل الكتلة �أو املنتج� .إال �أن هناك ا�ستثناء واحداً لهذه القاعدة ميكن
�إجرا�ؤه عند ح ــدوث ت�ضخــم .فمــث ً
ال قد يك ــون هناك حق �ضم ــاين يف نفط ي�ض ــمن جزئيـ ـاً الت ــزاماً قـ ــدره
 100 000يورو يف حني قد تكون قيمة النف ــط قبي ــل مزج ــه مبا�ش ــرة  80 000يورو بينما قد تبلغ
الن�سبة املئوية للموجودات املرهونة يف الكل املمزوج  33يف املائة .ف�إذا بيع النفط املمزوج تدريجياً بحيث
ال يتبقى �سوى  50يف املائة من القيمة الإجمالية حتددت ،مبوجب املبادئ التي نوق�شت للتو ،القيمة
الق�صوى للحق ال�ضماين بن�سبة  50يف املائة من الـ 80 000يورو (�أي  40 000يورو) .لكن �إذا حدث �أن
ت�ضاعف �سعر النفط يف تلك الأثناء ثالث مرات وجب �إعط ـ ــاء الدائن امل�ض ـ ــمون ح َق املط ـ ــالبة مبا
ع�سى النفط ميلكه من قيمة مت�ضخمة ما دامت هذه القيمة ال تتجاوز احل�صة البالغة ن�سبتها  33يف
املائة من قيمة النفط املمزوج كله .وهذا معناه �أن القيمة الق�صوى للحق ال�ضماين �ستبلغ يف هذه احلالة
�إما  100 000يورو و�إما  40 000( 120 000يورو م�رضوباً يف � )3أيهما �أقل.

 -6نطاق قواعد الأولوية وتف�سريها
(�أ) عدم االعتداد بالعلم بوجود حق �ضماين
 -125من ال�سمات الرئي�سية لأي نظام معامالت م�ضمونة ع�رصي �أنه يحدد الأولوية ،ب�رصف النظر عن
بناء على وقائع مو�ضوعية (مثل ت�سجيل �إ�شعار �أو حيازة �أو اتفاق �سيطرة
الأ�سا�س املعتمد يف حتديدهاً ،
الوقائع
�أو ت�أ�شري يف �شهادة ملكية) .وحتى يكفل نظام الأولوية توافر عن�رص التيقن يتحتم �أن ت�شكل هذه
ُ
املو�ضوعي ُة الو�سائ َل احل�رصي َة لتحديد الأولوية .ولهذا ال�سبب جند �أن يف معظم الدول التي َح َّدثَت
نظامها املعني باحلقوق ال�ضمانية يكون ترتيب الأولوية ،ح�سبما يحدده مث ً
ال تاري ُخ ت�سجيل الإ�شعار �أو
حيازة الدائن ،هو املنطبق حتى لو احتاز دائن الحق �أو مطالب مناف�س �آخر الحق حقوقه وهو على علم
م�سج ً
ال �أو نافذاً على �أي نحو �آخر جتاه الأطراف الثالثة.
بوجود حق �ضماين مل يكن حينئذ
ّ
 -126وي�ستند �أ�سا�س هذه القاعدة املنطقي �إىل افرتا�ض مفاده �أنه كثرياً ما ي�صعب �إثبات �أن ال�شخ�ص
معينة يف وقت معينّ  .وهذا ي�صح ،بوجه خا�ص ،يف حالة ال�رشكات �أو الكيانات
كان على علم بواقعة ّ
القانونية الأخرى التي لديها موظفون كثريون .فقواعد الأولوية املعتمدة على العلم الذاتي� ،أي غري
املو�ضوعي ،تف�سح املجال �أمام تعقيد ت�سوية النـزاعات؛ مما يقلل من درجة التيقن من رتبة �أولوية
ويحد بالتايل من كفاءة النظام وفعاليته .وقد يبدو غريباً �أن تعطى الأولوية لدائن
الدائنني امل�ضمونني،
ّ
يعلم بوجود حق �ضماين �سبق �أن �أن�ش�أه املانح غري �أن ت�أ�سي�س الأولوية على ترتيب �أحداث قابلة للتحقق
أمر يكفل توافر عن�رص
العلني منها ،يقوم الدائن من خاللها ب�إنفاذ حقوقه جتاه الأطراف الثالثةَ ،
لهو � ٌ
التيقن يف العالقات بني املطالبني املناف�سني املحتملني .وهذا االعتبار ي�ؤيد التو�صية الواردة يف الدليل
بعدم االعتداد يف حتديد الأولوية مبجرد العلم بوجود حق �ضماين (انظر التو�صية .)93
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معينة تنتهك
 -127ومع ذلك ،يلزم التمييز بني العلم مبجرد وجود حق �ضماين والعلم ب�أن معاملة ّ
حقو َق الدائن امل�ضمون .فعلم امل�شرتي ،مثالً ،بوجود حق �ضماين م�سجل �أو غري م�سجل ال يخل بنظام
الأولوية املقررة للحقوق ال�ضمانية التي ُ�س ّجل من �أجلها �إ�شعار ا�ستنادا �إىل الواقعة املو�ضوعية املتمثلة
يف ت�سجيل الإ�شعار .وعلى نقي�ض ذلك� ،إذا علم امل�شرتي �أي�ضا �أن املوجودات التي احتازها يجري بيعها
انتهاكاً لل�رشوط املحددة يف اتفاق �ضماين (مثل فر�ض حظر على حق املانح يف بيع موجودات مرهونة)
كان هناك احتمال كبري لأن ترتتب على ذلك �آثار قانونية كبرية (انظر الفقرة � 68أعاله ب�ش�أن احتياز حق
ملكية املوجودات اخلا�ضعة حلقوق �ضمانية قائمة؛ وانظر �أي�ضاً التو�صية  ،81والتو�صية  ،102الفقرة
الفرعية (ب) والتو�صيتني  105و .)106يُ�ضاف �إىل ذلك احتمال وقوع عواقب �أخرى ت�ستند �إىل قانون
�آخر غري قانون املعامالت امل�ضمونة �إذا كان البيع ي�شكِّل احتياالً.

(ب) حرية التعاقد فيما يتعلق بالأولوية� :إنزال مرتبة احلق
تعدلها الأطراف املت�أثرة حتديداً.
 -128يقرر نظام الأولوية يف معظم الدول القواعد التي تنطبق ما مل ِّ
وبعبارة �أخرى ،تق�ضي معظم الدول ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يقوم يف �أي وقت� ،إما من جانب
مطالب مناف�س حايل �أو
حق
واحد و�إما مبوجب اتفاق ،ب�إنزال رتبة �أولوية حقه ال�ضماين ل�صالح ِ
ٍ
الحق .فعلى �سبيل املثال ،يجوز �أن يوافق املقر�ض "�ألف" ،الذي بحوزته حق �ضماين ذو �أولوية �أوىل يف
جميع موجودات املانح احلالية واملحتازة الحقاً ،على ال�سماح للمانح ب�أن يعطي حقاً �ضمانياً ذا �أولوية
معينة (مثل قطعة معدات) �إىل املقر�ض "باء" لكي يت�سنى للمانح احل�صول على
�أوىل يف موجودات ّ
متويل �إ�ضايف من املقر�ض باء ا�ستناداً �إىل قيمة تلك املوجودات .واالعرتاف ب�صحة �إنزال رتبة �أولوية
يج�سد �سيا�سة عامة را�سخة (انظر ،مثالً ،املادة  25من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
احلقوق ال�ضمانية ّ
امل�ستحقات) .وات�ساقاً مع االعرتاف الوا�سع النطاق بجدوى اتفاقات �إنزال رتبة الأولوية ،يو�صي الدليل
بال�سماح بها (انظر التو�صية .)94
 -129غري �أن �إنزال رتبة الأولوية ال ميكن �أن مي�س حقوق �أي مطالب مناف�س دون ر�ضاه .فال ميكن
�أن ي�ؤثر اتفاق �إنزال رتبة الأولوية �سلباً على �أولوية �أي دائن م�ضمون لي�س طرفاً يف ذلك االتفاق .وهذا
يعني �أن �إنزال رتبة الأولوية ،يف الدول التي تلزم الدائنني ب�أن يذكروا يف الإ�شعار امل�سجل املبل َغ الأق�صى
الذي ُمنح من �أجله ح ٌق �ضماين (انظر من التو�صية  ،57الفقرة الفرعية (د)) ،ينح�رص يف القيمة املذكورة
للحق الأعلى رتبةً .وعليه� ،إذا ح�رص املقر�ض "�ألف" ،مثالً ،حقه ال�ضماين يف مبلغ مقداره 100 000
يورو وك ــان للمقر�ض "باء" حق �ضماين مقداره  50 000يورو يف حني كان للمق ــر�ض "جيم" حق �ضــماين
مقداره  200 000يورو تعذّرت على املقر�ض "�ألف" املوافقة على �إنزال رتبة �أولويته ل�صالح املقر�ض جيم
بحيث يت�سنى للمقر�ض "جيم" املطالبة ب�أكرث من  100 000يورو على اعتبار �أن له الأولوية على املقر�ض "باء".
 -130وغر�ض اتفاق �إنزال رتبة الأولوية هو ال�سماح للدائنني امل�ضمونني باالتفاق فيما بينهم على �أجنع
توزيع يرونه لأولوية حقوقهم يف املوجودات املرهونة .ومن �أجل اال�ستفادة التامة من هذه التوزيعات
الر�ضائية يلزم �أن تظل الأولوي ُة املمنوحة مبوجب اتفاق �إنزال رتبة الأولوية �ساري ًة يف �سياق �إجراءات
�إع�سار املانح .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يت�ضمن نظام الإع�سار مثل هذا احلكم .وقد يكون من
ال�رضوري ،يف واليات ق�ضائية �أخرى ،تعديل قوانني الإع�سار لتمكني املحاكم من �إنفاذ اتفاقات �إنزال
رتبة الأولوية ولتمكني ممثلي الإع�سار من معاجلة النـزاعات على الأولوية التي تن�شب فيما بني الأطراف
يف اتفاقات �إنزال رتبة الأولوية دون احتمال حتميلهم �أي م�س�ؤولية يف هذا ال�صدد (انظر الف�صل الثاين
ع�رش ب�ش�أن �أثر الإع�سار على احلق ال�ضماين ،الفقرة  63والتو�صية .)240
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 -131وال يعني �إنزال رتبة �أولوية احلقوق ال�ضمانية وغريها من حقوق امللكية يف املوجودات املرهونة
�إنزال �أولوية املدفوعات ال�سابقة للتق�صري .فهذا الأمر مرتوك لقانون االلتزامات العام .وقبل حدوث
التق�صري ،وما دام املانح م�ستمراً يف �سداد القر�ض �أو �أي ائتمان �آخر ح�صل عليه ،لي�س من املعتاد �أن
يحق للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه ال�ضماين وال يعتد بالأولوية هنا .ومعنى هذا �أنه ال يمُ نع املانح من �سداد
التزاماته امل�ضمونة بحقوق �ضمانية �أدنى �أولويةً ،ما دام الأمر لي�س فيه احتيال وما دام املانح والدائن
امل�ضمون مل يتفقا على خالف ذلك.

(ج) �أثر ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على الأولوية
 -132عندما يجوز حتقيق نفاذ حق �ضماين جتاه الأطراف الثالثة ب�أكرث من طريقة (مثالً ،النفاذ
التلقائي� ،أو بوا�سطة الت�سجيل �أو احليازة �أو ال�سيطرة �أو الت�أ�شري يف �شهادة ملكية) يُطرح ت�سا�ؤ ٌل عما
�إذا كان ينبغي ال�سماح للدائن امل�ضمون الذي �أر�سى �أولوية حقه ال�ضماين يف البداية ا�ستناداً �إىل طريقة
من تلك الطرائق باال�ستعا�ضة عنها بطريقة بديلة �أخرى دون �أن يفقد �أولويته الأ�صلية .وال ت�سمح بع�ض
الدول للدائنني امل�ضمونني بتغيري الو�سائل التي حققوا بها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وتبعاً لذلك ال
ميكن يف هذه الدول �أن يحتفظ الدائن ب�أولويته بعد هذا التغيري .فمث ً
ال �إذا قام الدائن بت�سجيل �إ�شعار
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف اليوم  ،1وح�صل يف اليوم  10على حيازة املوجودات املرهونة ثم
�ألغى الت�سجيل يف اليوم  ،20ف�إن الوقت املعتد به لإر�ساء الأولوية يف تلك الدول ي�صبح ،من ذلك احلني
ف�صاعداً ،هو اليوم  10ال اليوم .1
 -133ويف دول �أخرى ميكن االحتفاظ بالأولوية حتى بعد تغيري الطريقة التي يتحقق بها النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة .ويتوقف مدى االحتفاظ بالأولوية على الطريقة التي تتكامل بها خمتلف طرائق حتقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .واملبد�أ املعمول به يف الدول التي ت�سمح بتغيري طريقة حتقيق النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة هو �أن احلق ال�ضماين ال يفقد �أولويته ما دام مل ي�أت على احلق ال�ضماين وقت مل يكن
غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أ�صبح حق �ضماين يف موجودات نافذاً �أو َل
فيه َ
الأمر باحليازة ثم �سجل الدائن امل�ضمون فيما بع ُد �إ�شعاراً باحلق ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
ور َّد احليازةَ �إىل املانح ،ظل احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة وعاد تاريخ الأولوية �إىل
العام َ
وقت احل�صول على احليازة �أو َل الأمر (ما دام الت�سجيل �سابقاً لتنازل الدائن عن احليازة) .غري �أنه �إذا
�سجل الدائن امل�ضمون الإ�شعار بعد تنازله عن حيازة املوجودات عاد تاريخ بداية �أولوية احلق ال�ضماين
�إىل الوقت الذي �سجل فيه الدائن امل�ضمون الإ�شعار .وتت�سم القواعد التي تن�ص على ا�ستمرارية الأولوية
ب�أهمية خا�صة يف احلاالت التي يتحقق فيها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو َل الأمر عن طريق احليازة
لأن املانح مل ي�شرتط ا�ستخدام املوجود املرهون و�إمنا احتاج املانح فيما بعد ،يف حاالت �رسيان الرتتيبات
االئتمانية� ،إىل ا�ستخدام املوجود يف عمله ف�أعيد �إليه ذلك املوجود .وات�ساقاً مع تو�صيات الدليل ب�ش�أن
ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صيتني  46و ،)47يو�صي الدليل ،بغر�ض تطبيق قواعد
الأولوية الزمنية املو�صى بها يف الدليل ،باالحتفاظ بالأولوية بغ�ض النظر عن تغيري الطريقة التي حتدد
بها (انظر التو�صيتني  95و.)96
 -134وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القاعدة ال�سالفة الذكر ال ت�رسي �إال يف احلاالت التي تطبق فيها قواع ُد
الأولويةِ الزمني ُة لتحديد الأولوية ،وال ت�رسي يف احلاالت التي تطبق فيها القواع ُد غريُ الزمنية .ويف هذه
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احلالة الأخرية ي�ؤثر تغيري طريقة النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على �أولوية احلق ال�ضماين حتى لو ا�ستمر
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .فمث ً
قابل للتداول �إ�شعاراً بحق �ضماين يف ال�صك
ال �إذا �سجل حائ ُز ٍ
�صك ٍ
قبل تنازله عن حيازته ال يكون جمرد الت�سجيل كافياً لالحتفاظ بالأولوية اخلا�صة املقرتنة بحيازة ال�صك.
ثان �إ�شعاراً قبل �أن ي�سجل الدائن امل�ضمون املتنازل عن احليازة �إ�شعاره،
و�إذا حدث �أن �سجل دائن م�ضمون ٍ
ذهبت الأولوية �إىل الدائن امل�ضمون الثاين ا�ستناداَ �إىل �أنه كان الأ�سب َق ت�سجي ً
ال (انظر الفقرة  .)101وعلى
غرار ذلك� ،إذا قام دائن م�ضمون لـه ال�سيطرة على حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف بت�سجيل
�إ�شعار بحقه ال�ضماين ثم تنازل عن هذه ال�سيطرة فُقِ دت الأولوي ُة اخلا�صة املقرتنة بال�سيطرة .و�إذا حدث
�أن كان دائن م�ضمون �آخر قد �سجل �إ�شعاراً يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل �أخذ الدائن الأول زمام
ال�سيطرة ذهبت الأولوية �إىل هذا الدائن امل�ضمون الآخر ،مبجرد التنازل عن ال�سيطرة ،ا�ستناداً �إىل �أنه
كان الأ�سب َق ت�سجي ً
ال (انظر التو�صية .)103

(د) نطاق الأولوية :االلتزامات امل�رشوطة والآجلة
 -135تناولت الف�صول ال�سابقة م�س�ألة قدرة احلق ال�ضماين ،يف نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية،
ال على �ضمان االلتزامات القائمة وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين فح�سب بل �أي�ضاً على �ضمان االلتزامات
امل�رشوطة والآجلة (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق الدليل ،الفقرة  12والف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين ،الفقرتني  41و42؛ وانظر �أي�ضاً التو�صية  .)16وتن�ص معظم الدول على �أن احلق ال�ضماين
الأ�صلي ي�شمل �أ�صل الدين والفائدة على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاق ،وكذلك �أي ر�سوم وتكاليف
مرتبطة بتح�صيل ال�سداد.
يقدم فيها املقر�ضون �أمواالً �إ�ضافية يف امل�ستقبل
 -136وتتفاوت مواقف الدول ب�ش�أن احلاالت التي ِّ
مبوجب ترتيبات ائتمانية (وهو ما ي�شار �إليه �أحياناً ب "ال�سلف الآجلة") واحلاالت التي ت�شمل التزامات
طارئة و�آجلة وم�رشوطة .فبع�ض الدول تعطي للحقوق ال�ضمانية التي ت�ضمن �سداد االلتزامات الآجلة
وامل�رشوطة نف�س الأولوية التي تعطيها للحق ال�ضماين فيما يخ�ص االلتزام امل�ضمون الأ�صلي ،على
�أن تكون االلتزامات الآجلة وامل�رشوطة قابلة للتحديد �سواء من حيث النوع �أو من حيث املقدار .فعلى
�سبيل املثال قد ين�ص االتفاق على �أن يقت�رص ال�ضمان على ال�سلف الآجلة يف نطاق مبلغ ائتمــاين ال
يتــجاوز  100 000يورو .ويف دول �أخرى ،ميكن �أن ميتد احلق ال�ضماين �إىل جميع االلتزامات النقدية
وغري النقدية امل�ستحقة للدائن امل�ضمون �أياً كان نوعها ومقدارها ما دام االتفاق ين�ص على ذلك .ويف
هذه الدول تكون للحقوق ال�ضمانية ،التي ت�ضمن �سداد االلتزامات الآجلة وامل�رشوطة مبوجب االتفاق
ال�ضماين ،نف�س الأولوية التي يحظى بها احلق ال�ضماين بخ�صو�ص االلتزام امل�ضمون الأ�صلي.
 -137والنتيجة العملية للنهج الأخري هي اطمئنان الدائن امل�ضمون ،وقت تعهده بتقدمي االئتمان� ،إىل
�أن �أولوية حقه ال�ضماين لن تقت�رص على االئتمان الذي يقدمه وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين ،بل �ست�شمل
�أي�ضاً�( :أ) االلتزامات التي �ستن�ش�أ الحقاً مبوجب �رشوط االتفاق ال�ضماين (مثل ال�سلف الآجلة املق ّدمة
مبوجب اتفاق ائتماين متجدد)؛ (ب) االلتزامات امل�رشوطة التي ت�صبح التزامات فعلية عند ا�ستيفاء
ال�رشط (مثل االلتزامات التي ت�صبح واجبة ال�سداد للطرف امل�ضمون مبقت�ضى كفالة) .ففي حالة وجود
ت�سهيل ائتماين متجدد ،مثالً ،يوافق املقر�ض مبقت�ضاه يف اليوم  1على �أن يق ّدم �إىل املانح ،من حني �إىل
�آخر طيلة مدة االئتمان التي تبلغ عاماً واحداً� ،سلفاً م�ضمون ًة بحق �ضماين يف موجودات املانح ،تكون
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للحق ال�ضماين نف�س الأولوية بالن�سبة جلميع ال�سلف املق ّدمة بغ�ض النظر عما �إذا كانت قد ق ّدمت يف
اليوم � 1أو يف اليوم � 35أو يف اليوم .265
� -138أما يف حالة تقدمي ائتمان لتمكني املانح من �رشاء موجودات ملمو�سة �أو خدمات على �أق�ساط
موزعة على مدى فرتة من الزمن ،ف�إن هذا النهج ي�ؤدي �إىل معاملة املطالبة برمتها باعتبارها ن�ش�أت وقت
�إبرام عقد �رشاء املوجودات امللمو�سة �أو اخلدمات ال وقت ت�سليم كل دفعة من دفعات املوجودات امللمو�سة
�أو وقت تقدمي اخلدمات .ومن �أُ�س�س هذا النهج املنطقية �أنه �أكرث النهوج فعالية من حيث التكلفة لأنه
يقدم فيها ائتماناً ،وهو حتديد ي�ستلزم
يغني الدائن امل�ضمون عن احلاجة �إىل حتديد الأولوية يف كل مرة ّ
عادة القيام بعمليات بحث �إ�ضافية عن ت�سجيالت جديدة من جانب دائنني �آخرين وتنفيذ اتفاقات
�إ�ضافية و�إجراء ت�سجيالت �إ�ضافية ب�ش�أن مبالغ ائتمانية مقدمة يف وقت الحق لإن�شاء احلق ال�ضماين.
ونظراً �إىل �أن التكاليف املقرتنة بهذه اخلطوات الإ�ضافية حت َُّمل دوما و�أبدا على املانح مبا�رشة �أو تجُ �سد
يف زيادة �سعر الفائدة ،ف�إن �إلغاءها ميكن �أن يخف�ض تكلفة الدين بالن�سبة للمانح .والأ�سا�س املنطقي
الآخر لهذا النهج هو �أنه يقلل �إىل �أدنى حد من احتمال تعر�ض املانح الحتمال انقطاع حق �ضماين،
ي�ضمن �سداد مقدار االئتمان ،ح�صل عليه الحقاً مبوجب االتفاق ال�ضماين� ،إذا قرر الدائن امل�ضمون �أن
هذا احلق ال�ضماين لي�ست له نف�س الأولوية التي تكون له فيما يتعلق باالئتمان الأ�صلي .ولهذه الأ�سباب،
يحت َفظ لأي التزامات �آجلة قد ي�ضمنها احلق ال�ضماين ،بالأولوية الأ�صلية للحق
يو�صي الدليل �أن ُ
ال�ضماين الذي ي�ضمن التزاما حاليا (انظر التو�صية .)97
 -139غري �أن قواعد الأولوية املذكورة ميكن �أن تخ�ضع لقيدين حمتملني :ف�أوالً �سبق �أن قيل �إن الأولوية،
يف بع�ض الدول التي متتد فيها �أولوية احلق ال�ضماين �إىل االلتزامات الآجلة ،تقت�رص على مبلغ �أق�صى
حمدد يف الإ�شعار امل�سجل يف �سجل عام ب�ش�أن احلق ال�ضماين .والأ�سا�س املنطقي لهذا النهج هو �أنه قد
ي�شجع على توفري متويل منخف�ض الرتبة بت�شجيع دائنني حمتملني �أدنى رتبة على تقدمي ائتمانات اعتماداً
على القيمة املتبقية للموجودات املرهونة (مثالً ،قيمة املوجودات املرهونة التي تتجاوز املبلغ الأق�صى
امل�ضمون باحلق ال�ضماين الأعلى رتبة امل�شار �إليه يف الإ�شعار امل�سجل) ما دام الدائن املحتمل قادراً على
التحقق بنف�سه من وجود قيمة متبقية كافية (انظر التو�صية  .)98وال ت�أخذ دول �أخرى بهذا النهج على
امل�سجل لي�شمل مقداراً
ي�شجع الدائنني امل�ضمونني على ت�ضخيم املبلغ املذكور يف الإ�شعار
ّ
�أ�سا�س �أنه قد ّ
�أكرب من املتوخى وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين بحيث ي�ستوعب ما ع�ساه يحدث الحقاً من متديدات غري
متوقعة لالئتمان (انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل ،الفقرات 97-92؛ وانظر �أي�ضاً التو�صية ،57
الفقرة الفرعية (د)).
 -140وثانياً ،يقر الدليل ب�أنه ينبغي يف بع�ض الظروف �أال يتاح للدائن امل�ضمون التم�سك ب�أولوية حقه
ال�ضماين فيما يتعلق بالتزامات �آجلة جتاه دائن ح�صل على حكم ق�ضائي �أو على �أمر م�ؤقت من املحكمة
�ضد املانح واتخذ خطوات لإنفاذ احلكم على املوجودات املرهونة (انظر التو�صيتني  84و.)97

(ﻫ) تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف املوجودات الآجلة
 -141نوق�شت مبزيد من التف�صيل يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين (الف�صل الثاين
ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  )55-51م�س�ألة �أن بع�ض ال ـ ــدول جتيز �إن�شاء حق �ضماين يف
موجودات قد يحتازها املانح يف امل�ستقبل (كاملخزون ،مثالً) �أو قد تن�شـ ـ�أ م�س ــتقب ً
ال (كامل�ستــحقات

ين
الف�صل اخلام�س� -أولوية احلق ال�ضما 
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�أو املنتجات املزمع ت�صنيعها م�ستقبالً) .وي�شار �أحياناً �إىل الفئة الأوىل من هذه املوجودات مب�صطلح
"املوجودات املحتازة الحقاً" يف حني ي�شار �أحياناً �إىل الفئة الثانية منها مب�صطلح "املوجودات الآجلة".
ويف الدليل ،ي�ستخدم م�صطلح "املوجـ ــودات الآجلة" للداللـ ــة على كلتا فئتي املوجودات .ويف الدول
التي ت�سمح ب�إن�شاء حقوق �ضمانية يف موجودات �آجلة ،يتم احل�صول تلقائيا وقتئذ على حق �ضماين
يف تلك املوجودات ،على افرتا�ض �أن و�صف املوجودات الآجلة ٍ
كاف للتعرف عليها ،دون ا�شرتاط
�أي خطوات �إ�ضافية تُ َّتخذ يف الوقت الذي تن�ش�أ فيه املوجودات �أو يح ـ ــتازها فيه املانح .ونتيجـ ــة
توقعات الأطراف
لـ ــذلك تكون التكاليف املرتبطة ب�إن�شاء احلق ال�ض ــماين �أقل ما ميكن ،كما تتحقق
ُ
املعنية .وهذا �أمر �شـ ــديد الأهمية بالن�سبة للمخـ ــزون الذي يُحتاز با�ستمرار لكي يعاد بيعه ،وبالن�سبة
َ�صل وتتولّد با�ستمرار ،وبالن�سـ ــبة للمعدات التي ت�ستـ ــبدل دورياً يف �إطـ ــار ال�ســري
للم�ستحقات التي تحُ َّ
املعتاد لأعمال املانح.
 -142واالعرتاف بالإن�شاء التلقائي للحق ال�ضماين يف املوجودات الآجلة يثري الت�سا�ؤل عما �إذا كان
ينبغي �أن يبد�أ تاريخ الأولوية منذ الوقت الذي ُ�س ّجل فيه احلق ال�ضماين �أو الوقت الذي �أ�صبح فيه
نافذاً جتاه الأطراف الثالثة �أو الوقت الذي احتاز فيه املانح تلك املوجودات .وتتفاوت الدول يف �أ�ساليب
معاجلة هذه امل�س�ألة .فبع�ض الدول ت ّتبع نهجا مييز بني احلاالت بح�سب طبيعة الدائن املناف�س على
الأولوية .ففي هذه الدول يبد�أ تاريخ الأولوية منذ تاريخ الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بالن�سبة
ل�سائر الدائنني امل�ضمونني الر�ضائيني ،ومنذ تاريخ ن�ش�أة املوجودات �أو احتياز املانح لها بالن�سبة جلميع
املطالبني املناف�سني الآخرين .ويف دول �أخرى ،حتدد الأولوية فيما يتعلق بجميع املوجودات الآجلة وجتاه
جميع املطالبني املناف�سني بالرجوع �إىل تاريخ �إن�شاء الأولوية االبتدائي.
 -143ومن املقبول عموماً �أن ثاين هذه النهوج �أكرث فعالية وكفاءة من حيث ت�شجيع توافر االئتمان
امل�ضمون .لذا ،عاد ًة ما تق�ضي نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية ب�أن متتد �أولوية احلق ال�ضماين ،يف
هذه احلاالت� ،إىل جميع املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار امل�سجل ،ب�رصف النظر عما �إذا كان تاريخ
�إن�شائها �أو احتياز املانح لها ي�سبق تاريخ الت�سجيل �أم يليه .وهذا هو النهج الذي يتبناه الدليل (انظر
التو�صية .)99

(و) تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف العائدات
� -144إذا كان للدائن حق �ضماين يف العائدات ،طُ رحت ق�ضايا تتعلق ب�أولوية ذلك احلق ال�ضماين جتاه
حقوق املطالبني املناف�سني .وعادة ما يكون من بني املطالبني املناف�سني على العائدات دائنون ذوو حقوق
�ضمانية يف العائدات باعتبارها عائدات موجودات �أخرى ودائنون ذوو حقوق �ضمانية يف العائدات
باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية (املوجودات التي ت�شكّل عائدات لدائن م�ضمون ميكن �أن ت�شكّل
موجودات مرهونة �أ�صلية لدائن م�ضمون �آخر).
 -145فعلى �سبيل املثال ،قد يكون للدائن "�ألف" حق �ضماين يف كل م�ستحقات املانح مبقت�ضى حقه
ال�ضماين يف كل خمزون املانح احلايل والآجل ويف العائدات املت�أتية من بيعه �أو الت�رصف فيه على
نحو �آخر؛ وقد يكون للدائن "باء" حق �ضماين يف كل م�ستحقات املانح احلالية والآجلة باعتبارها
موجودات مرهونة �أ�صلية .ف�إذا باع املانح فيما بعد ،بيعاً ائتمانياً ،خمزونات خا�ضعة حلق الدائن "�ألف"
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ال�ضماين ،كان لكال الدائنني حق �ضماين يف امل�ستحقات املتولدة من البيع :فللدائن "�ألف" حق �ضماين
يف امل�ستحقات باعتبارها عائدات للمخزون املرهون ،وللدائن "باء" حق �ضماين يف امل�ستحقات باعتبارها
موجودات مرهونة �أ�صلية.
 -146وغالباً ما يختلف النهج املتبع �إزاء الأولوية من جانب الدول التي تعرتف باحلق ال�ضماين يف
العائدات تبعاً لطبيعة املطالبني املتناف�سني ونوع املوجودات التي تدر العائدات .ففي النـزاعات على
الأولوية بني حائزي حقوق �ضمانية متناف�سة ،ميكن ا�ستخال�ص قواعد الأولوية اخلا�صة باحلقوق يف
عائدات املوجودات املرهونة الأ�صلية من قواعد الأولوية املنطبقة على احلقوق يف تلك املوجودات.
وبذلك ،يكون وقت نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة جتاه الأطراف الثالثة �أو وقت ت�سجيل
�إ�شعار ب�ش�أن هذا احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام هو �أي�ضاً وقت نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة يف عائدات هذه املوجودات املرهونة �أو ت�سجيلها ،على التوايل.
 -147ويف حالة التناف�س بني حقوق �ضمانية يف املوجودات باعتبارها عائدات وحقوق �ضمانية يف تلك
املوجودات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية ،متيز بع�ض الدول بني العائدات التي تكون على هيئة
م�ستحقات والعائدات التي تكون على هيئة موجودات ملمو�سة .وعاد ًة ما متيز هذه الدول �أي�ضاً بني
العائدات املت�أتية من بيع املخزون والعائدات املت�أتية من بيع املعدات .والقاعدة العامة هنا هي �أن احلق
ال�ضماين يف امل�ستحقات املتولدة عن بيع املخزون باعتباره موجودات مرهونة �أ�صلية تكون لـه الأولوية
على احلق ال�ضماين يف تلك امل�ستحقات باعتبارها عائدات للمخزون ،ب�رصف النظر عن التواريخ التي
�أ�صبحت فيها احلقوق ال�ضمانية املتعلقة بكل منهما نافذة جتاه الأطراف الثالثة.
 -148ويف دول �أخرى ،ال يوجد متييز من حيث هيئة العائدات �أو طبيعة املوجودات .والقاعدة هي �أن
ج�سد بالت�سجيل� ،أولوية على حقوق املطالبني املناف�سني.
تكون للحق الأول يف موجودات ّ
معينة ،الذي يُ ّ
تقدم تاريخ ت�سجيل احلق ال�ضماين يف املوجودات التي تتولد العائدات عن بيعها على تاريخ
فمثالً� ،إذا َّ
ت�سجيل احلق ال�ضماين يف العائدات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية ،كانت الأولوية للحق ال�ضماين
إ�شعار ب�ش�أن احلق يف
يف املوجودات
ِّ
املولدة للعائدات ،حتى قيا�ساً على العائدات ذاتها� .أما �إذا ُ�سجل � ٌ
العائدات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية قبل �إجراء املطالب املناف�س ت�سجي ً
ال ب�ش�أن املوجودات
املولِّدة للعائدات ،كانت الأولوية للحق ال�ضماين يف العائدات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية .وهذا
هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)100
حدد فيها ترتيب �أولويات احلقوق املتناف�سة يف املوجودات املرهونة الأ�صلية
 -149ويف احلاالت التي ال يُ َّ
تبعا لرتتيب تواريخ الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (مثالً،كما يف حالة احلقوق ال�ضمانية
حتدد على نحو م�ستقل قاعدةُ الأولوية التي �ستطبق
االحتيازية التي تتمتع مبرتبة �أولوية خا�صة) ،يتعني �أن َّ
على العائدات (انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،الفقرات 172-158؛ وانظر �أي�ضاً التو�صيات
معينة
 185و 198و .)199كما �سيلزم �إجراء حتديد م�ستقل عندما حتيد قواعد الأولوية ،املتعلقة ب�أنواع ّ
معينة من طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،عن النهج الزمني .فمث ً
ال
من املوجودات �أو طرائق ّ
ي�سجل يف ذلك ال�سجل
ين�ص الدليل على �أن احلق ال�ضماين يف موجودات خا�ضعة ل�سجل خا�ص الذي َّ
تكون له الأولوية على احلق ال�ضماين الذي ُ�س ِّجل قبل ذلك يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر
التو�صية � .)77إال �أن هذه الأولوية اخلا�صة تتعلق باملوجودات املرهونة الأ�صلية وحدها ال ب�أي عائدات
ما مل تكن تلك العائدات ذاتها خا�ضعة للت�سجيل يف ال�سجل اخلا�ص .وهو ما ميكن �أن يحدث مث ً
ال �إذا كان
جزء من عائدات الت�رصف يف �سيارة يتج�سد يف احل�صول على �سيارة �أخرى مقابل ال�سيارة الأوىل .و� ّأما
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�إذا اتخذت العائدات هيئة م�ستحقات انطبقت قواعد الأولوية املعتادة املتعلقة بامل�ستحقات (�أي تكون
الأولوية للأ�سبق ت�سجي ً
ال يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام).
 -150ويف كل حالة من احلاالت التي ي�ستعر�ضها الباب باء �أدناه ،جتدر مالحظة �أن الأولوية اخلا�صة
تتعلق باملوجودات املحددة وحدها (�أي ال�صكوك القابلة للتداول� ،أو حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب
م�رصيف� ،أو حق تقا�ضي عائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل) .ففي كل تلك احلاالت� ،إذا ما اتخذت العائدات
عند ن�ش�أتها نف�س هيئة املوجودات املرهونة الأ�صلية ظلت قواعد الأولوية اخلا�صة منطبقة؛ لكن �إذا
اتخذت العائدات هيئة خمتلفة حتددت �أولوية احلقوق املتناف�سة من خالل القواعد املنطبقة على نوع
املوجودات التي ت�شكل امل�ستحقات.

باء -مالحظات ب�ش�أن موجودات مع َّينة
� -151سبق ا�ستعرا�ض �شتى النـزاعات املحددة على الأولوية التي يتكرر ن�شوبها عموماً فيما يتعلق
باملوجودات امللمو�سة .ومبد�أ "الأ�سبقية الزمنية" هو نقطة انطالق ناجعة لتقرير الأولوية.
معينة .وبع�ض هذه التعديالت
 -152غري �أنه �أ�شري �أي�ضاً �إىل �أن هذا املبد�أ يحتاج �إىل تعديل يف حاالت ّ
تتعلق بدائنني م�ضمونني �آخرين (كاحلائزين ،مثالً ،على حقوق �ضمانية يف ملحقات �أو حقوق �ضمانية
يف كتل �أو منتجات) .وهناك تعديالت �أخرى تتعلق باملطالبني املناف�سني الذين لي�سوا دائنني م�ضمونني
(كاملنقول �إليهم ،مثالً ،وامل�ست�أجرين واملرخ�ص لهم وممثلي الإع�سار).
وتنوع املطالبني املناف�سني،
 -153وبالإ�ضافة �إىل هذه التعديالت الناجتة عن تنوع االلتزامات امل�ضمونة َّ
تت�ضمن نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية �أي�ضاً عدداً من قواعد الأولوية اخلا�صة التي ت�رسي على
َّ
املعينة التي ت�ستعمل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
معينة من املوجودات وتنبع من الو�سائل ّ
�أنواع ّ
والتي تنطبق على هذه الأنواع من املوجودات .ويتناول هذا الباب ق�ضايا الأولوية املتعلقة بهذه الأنواع
من املوجودات.

� -1أولوية احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول
خا�صة تتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف ال�صكوك القابلة للتداول،
أولوية
ٍ
  -154اعتمدت دول كثرية قواع َد � ٍ
مثل ال�شيكات والكمبياالت وال�سندات الإذنية .وتعرب هذه القواعد عن �أهمية مفهوم القابلية للتداول يف
تلك الدول.
 -155وقد �سبق �أن ذكر (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات
� )51-47أن دوالً كثرية جتيز حتقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف ال�صكوك القابلة للتداول �إما بت�سجيل
احلق ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام و�إما بنقل حيازة ال�صك (انظر التو�صية  .)37وكثريا
ما تعطى الأولوية يف هذه الدول للحق ال�ضماين الذي يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بنقل حيازة
بغ�ض النظر عن وقت
ال�صك على احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل
ّ
الت�سجيل .و�أ�سا�س هذه القاعدة املنطقي هو �أنها حت�سم النـزاع على الأولوية ل�صالح احلفاظ على قابلية
تداول ال�صكوك القابلة للتداول دون �أي قيود .وحفاظاً على ات�ساق القانون القائم الذي يحكم ال�صكوك
القابلة للتداول يو�صي الدليل مببد�أ الأولوية هذا (انظر التو�صية .)101
 -156ولل�سبب نف�سه ،كثرياً ما تعطى الأولوي ُة يف تلك الدول للم�شرتي �أو ملنقول �إليه �آخر (يف معاملة
ر�ضائية)� ،إذا كان هذا ال�شخ�ص م� ّؤهال ليكون حائزاً حممياً لل�صك مبقت�ضى القانون الذي يحكم
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ال�صكوك القابلة للتداول .وتعطى �أولوية مماثلة �أي�ضاً� ،إذا حاز امل�شرتي �أو منقول �إليه �آخر ال�صك ودفع
قيمة بح�سن نية ودون علم ب�أن نقل احليازة ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون .وجتدر الإ�شارة ،يف هذا
ال�صدد� ،إىل �أن علم من يُنقل �إليه ال�صك بوجود حق �ضماين ال يعني يف حد ذاته عدم ت�رصفه بح�سن نية.
فالبائع يجب �أن يكون على علم ب�أن النقل اخلال�ص من احلق ال�ضماين حمظور مبوجب االتفاق ال�ضماين.
ال�صكوك القابلةِ للتداول املذكورة �آنفاً
قانون
ِ
وهنا �أي�ضاً يتبنى الدليل قاعدة للأولوية تتما�شى ومبادئَ
ِ
(انظر التو�صية .)102

� -2أولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -157عادة ما يعالج �أي نظام �أولويات �شامل عدداً من النـزاعات املختلفة على الأولوية فيما يت�صل
باحلقوق ال�ضمانية يف احلق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف .وتعترب بع�ض الدول احلق
يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف جمرد م�ستحق .ففي هذه الدول ،ال توجد قواعد خا�صة
حتكم �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف احلق يف تقا�ضي �أموال �أو نفاذ هذه احلقوق جتاه الأطراف الثالثة.
ويجوز ،يف دول �أخرى ،حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة عن طريق ال�سيطرة �أي�ضاً .ويف هذه احلاالت،
يجب على الدول �أي�ضاً �أن تقرر ما لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بهذه الطريقة من عواقب على
الأولوية .وميكن �أن تن�ش�أ هنا �أنواع �شتى من النـزاعات على الأولوية.
 -158ومن هذه الأنواع من النـزاعات على الأولوية النـزاع الذي ين�شب بني حق �ضماين ُجعل نافذاً
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة ال�سيطرة وحق �ضماين جعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى
غري ال�سيطرة .ويف هذه احلالة ،تعطي الدول التي اعتمدت مفهوم ال�سيطرة الأولوي َة للحق ال�ضماين
الذي جعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بطريقة ال�سيطرة .وال�سبب يف ذلك هو �أن هذه النتيجة ت�سهل
املعامالت املالية التي تع ِّول على احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف مما يغني
الدائنني امل�ضمونني عن احلاجة �إىل فح�ص �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وهذا �أي�ضاً هو املوقف املتخذ
يف الدليل (انظر اجلملة الأوىل من التو�صية .)103
 -159والنوع الثاين من النـزاع على الأولوية هو النـزاع الذي ين�شب بني حقني �ضمانيني ُجعل كل منهما
نافذاً عن طريق ال�سيطرة .والنتيجة املنطقية هنا ،التي تعتمدها عادة الدول التي تعرتف باتفاقات
ال�سيطرة ،هي �إعطاء الأولوية �إىل �أول حق �ضماين منهما جعل نافذاً عن طريق ال�سيطرة (�أي ح�سب
ترتيب �إبرام اتفاقي ال�سيطرة املناظرين) .وال ين�ش�أ هذا النـزاع يف الغالب من الناحية العملية لأن من
املرجح �أن يربم امل�رصف الوديع ،عن علم منه� ،أكرث من اتفاق �سيطرة ب�ش�أن نف�س احل�ساب امل�رصيف
غري
ّ
دون اتفاق بني كال الدائنني امل�ضمونني على كيفية حتديد الأولوية .غري �أن ن�شوء النـزاع ممكن نظرياً،
ولذا يتخذ الدليل موقفاً مفاده �أنه ينبغي �أن يطبق على هذه احلاالت مبد�أ الأولوية املعتاد �أال وهو مبد�أ
"الأ�سبق زمنياً" (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)103
 -160وين�ش�أ نوع ثالث من النـزاع على الأولوية عندما يكون �أحد الدائنني امل�ضمونني هو امل�رصف
الوديع نف�سه .وهناك حجة قوية يف هذه احلالة ت�ؤيد �إعطاء الأولوية للم�رصف الوديع .وملَّا كان امل�رصف
الوديع يفوز عموما يف مثل هذه احلالة ،ب�سبب متتعه عموماً بحق املقا�صة مبوجب قانون �آخر غري قانون
املعامالت امل�ضمونة (ما مل يتنازل عن حقه �رصاحةً) ،ف�إن وجود قاعدة ت�ؤيد �إعطاء الأولوية للم�رصف
يف هذه احلاالت يتيح ح�سم النـزاع داخل نطاق نظام الأولوية دون اللجوء �إىل قانون �آخر .وهذا املبد�أ
مو�صى به يف الدليل (انظر اجلملة الثالثة من التو�صية .)103
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 -161وكثرياً ما تعمد الدول التي ت�أخذ بقاعدة الأولوية اخلا�صة �إىل ا�ستثناء يتعلق باحلاالت التي ين�ش أ�
فيها النـزاع على الأولوية بني امل�رصف الوديع ودائن م�ضمون ح�صل على ال�سيطرة على احل�ساب امل�رصيف
ب�أن �أ�صبح عمي ً
ال للم�رصف الوديع .ويف مثل هذه احلاالت ،تتخذ تلك الدول على العموم موقفاً مفاده
�أنه ينبغي �إعطاء الأولوية للعميل .واملربر املنطقي لهذا النهج هو �أنه ينبغي اعتبار �أن امل�رصف الوديع قد
تنازل ،بقبولـه الدائن امل�ضمون املناف�س عمي ً
ال لديه ،عن مطالبته يف اتفاق الإيداع الذي �أبرمه مع عميله.
كما �أن امل�رصف الوديع كثرياً ما يفقد حقه يف املقا�صة يف هذه احلالة؛ وحيث �إن احل�ساب امل�رصيف لي�س
با�سم املانح ،فال وجود لعالقة متبادلة بني امل�رصف الوديع واملانح وال وجود ،بالتايل ،للحق يف املقا�صة
(انظر اجلملة الثالثة من التو�صية .)103
 -162والنوع الرابع من النـزاع على الأولوية هو الذي ين�ش�أ بني احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف وبني �أي حقوق يف املقا�صة قد تكون للم�رصف الوديع جتاه املانح-
العميل .ولتج ّنب تقوي�ض العالقة بني امل�رصف والعميل يعطي قانون املقا�صةِ الأولوي َة عموماً حلقوق
امل�رصف الوديع يف املقا�صة .ويف بع�ض الدول �أدرج مفهوم الأولوية هذا �رصاح ًة يف قانون املعامالت
امل�ضمونة .وهذا هو �أي�ضاً املوقف املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)104
 -163وميكن �أن ين�ش�أ نوع خام�س من النـزاع على الأولوية بني احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف وبني حقوق من تنقل �إليه �أموال من ذلك احل�ساب امل�رصيف ،عندما
يكون املانح هو الذي �رشع يف نقل تلك الأموال .ويق�صد مب�صطلح "نقل الأموال" �أن ي�شمل طائفة متنوعة
من عمليات النقل ،مبا فيها النقل بال�شيكات والو�سائل الإلكرتونية .ويف هذه احلاالت هناك حجة قوية،
تتعلق بال�سيا�سات العامة وت�ؤيد حرية تداول الأموال؛ وهذه احلجة تدعم القاعدة التي متنح الأولوية
للمنقول �إليه ما دام مل يكن يدرك �أن نقل الأموال �إليه ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبوجب اتفاقه
ال�ضماين� .أما �إذا كان املنقول �إليه على علم ب�أن نقل الأموال ينتهك االتفاق ال�ضماين �أَ َخ َذ هذه الأموا َل
خا�ضع ًة للحق ال�ضماين .وهذه هي تو�صية الدليل ،مع التنبيه ال�شديد �إىل �أن التو�صية ال يق�صد منها
النيل من حقوق من تنقل �إليهم �أموال من ح�سابات م�رصفية مبوجب قانون �آخر غري قانون املعامالت
امل�ضمونة (انظر التو�صية .)105

� -3أولوية احلق ال�ضماين يف النقود
 -164حر�صاً على زيادة قابلية تداول النقود �إىل �أق�صى حد ،ت�سمح دول كثرية ملن تنقل �إليه نقود
ب�أن ي�أخذها خال�صة من مطالبات الآخرين ،مبن فيهم حائزو احلقوق ال�ضمانية يف هذه النقود.
واال�ستثناء الوحيد من قاعدة الأولوية هذه ،كما يف حالة من تنقل �إليهم �أموال من ح�سابات م�رصفية،
هي عندما يكون املنقول �إليه على علم ب�أن نقل الأموال �إليه ينتهك االتفاق ال�ضماين املربم بني �صاحب
احل�ساب والطرف امل�ضمون (مثالً ،يف حال تواط�ؤ املنقول �إليه مع �صاحب احل�ساب امل�رصيف على
حرمان الدائن امل�ضمون من حقوقه) .وكما هو ال�ش�أن يف احلاالت املماثلة املتعلقة بنقل �أموال من
جمرد علم املنقول �إليه بوجود احلق ال�ضماين ال يبطل حقوقه .وهنا �أي�ضاً
ح�سابات م�رصفية ،ف�إن ّ
يو�صي الدليل مببد�أ الأولوية هذا ،مت�شياً مع املمار�سة املقبولة بوجه عام التي حتكم النقود (انظر
التو�صية .)106
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� -4أولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -165تطور القانون املنظم للتعهدات امل�ستقلة تطوراً كبرياً من خالل املمار�سات ال�سائدة يف جمال
خطابات االعتماد والكفاالت امل�رصفية .وقد �سبقت الإ�شارة (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات � )153-149إىل �أن احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي
العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ال ميكن جعله نافذاً جتاه الأطراف الثالثة �إال بطريقة ال�سيطرة.
وملا كانت الطريقة املتبعة عاد ًة لتحقيق ال�سيطرة يف هذا ال�سياق هي احل�صول على �إقرار ،ف�إن ال�سيطرة
ُ�صدر ،واملث ِّبت ،وعدة �أ�شخا�ص م�سمني)
تعدد امل�سددين املحتملني (كالكفيل/امل ِ
ال ميكن �أن تتح ّقق يف حالة ّ
ً/م�صدِ راً �أو مث ِّبتاً �أو �شخ�صاً ُم�سمى .لذا عاد ًة ما
�إال جتاه كل �شخ�ص بعينه يقدم �إقراراً �سواء �أكان كفيال ُ
تركز قاعدة الأولوية على ال�شخ�ص الذي يتوىل ال�سداد.
 -166ويف احلالة النادرة التي ين�ش�أ فيها نزاع على الأولوية بني حائز احلق ال�ضماين يف احلق
تعهد م�ستقل الذي يُجعل نافذاً عن طريق ال�سيطرة ،واحلق
يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى ّ
ال�ضماين الذي يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة ب�سبب �أنه ي�ضمن �سداد م�ستحقات �أو �صكوكاً
قابلة للتداول �أو موجودات ملمو�سة �أخرى ،تكون الغلبة عاد ًة للحق الأول (انظر التو�صيتني 48
و .)107وكما هو احلال بالن�سبة للح�سابات امل�رصفية ،ف�إن هذه القاعدة ت�ستند �إىل احلاجة �إىل
تعهدات م�ستقلة ب�إعفاء الأطراف من احلاجة �إىل البحث يف �سجل
ت�سهيل املعامالت التي تنطوي على ّ
احلقوق ال�ضمانية العام لتقرير ما �إذا كانت امل�ستحقات املدعومة بالتعهد امل�ستقل خا�ضعة �أي�ضاً حلق
�ضماين ،مما ي�شجع على التعويل على التعهدات امل�ستقلة .وهذا النوع من النـزاع على الأولوية نادر
جداً من الناحية العملية لأن امل�ستفيد من امل�ستحقات يكون ،يف معظم احلاالت ،هو �أي�ضاً امل�ستفيد
من التعهد امل�ستقل .وعلى �أي حال ،فات�ساقاً مع املبد�أ العام القائل ب�أن الأولوية تكون "للأ�سبق زمنياً"،
عندما يُجعل ح ّقان �ضمانيان نافذين جتاه الأطراف الثالثة بتحقيق ال�سيطرة عن طريق الإقرار
تعطى الأولوية لأول حق �ضماين منهما يقر به امل�سدد .وي�ستند �أ�سا�س هذه النتيجة املنطقي يف جانب
كبري منه �إىل املمار�سة ،على اعتبار �أنها قاعدة خا�صة تقت�ضيها �رضورة الإبقاء على انخفا�ض تكاليف
التعهدات امل�ستقلة .ونظراً �إىل �أن التعهدات امل�ستقلة فرع �شديد التخ�ص�ص من فروع القانون التجاري
يرجع الف�ضل الكبري يف تطويره �إىل املمار�سة ،ف�إن الدليل يو�صي مبواءمة قواعد الأولوية ذات ال�صلة
مع هذه املبادئ (انظر التو�صية .)107

� -5أولوية احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة
م�شمولة مب�ستند قابل للتداول
تت�ضمن نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية قواعد تعالج على الأقل نزاعني من النـزاعات
 -167عاد ًة ما
ّ
على الأولوية يتعلقان بامل�ستندات القابلة للتداول (من قبيل �إي�صاالت امل�ستودع و�سندات ال�شحن القابلة
للتداول) .و�أولهما نـزاع بني حائز حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة
به من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ال�شخ�ص الذي يُنقل �إليه امل�ستند القابل للتداول ح�سب الأ�صول .وحفاظاً
على قابلية التداول يف �إطار قانون املعامالت غري امل�ضمونة ،تن�ص معظم الدول على �أن احلق ال�ضماين
يف امل�ستند القابل للتداول واملوجودات امللمو�سة امل�شمولة به يكون �أدنى رتب ًة من �أي حقوق �أعلى يحتازها
من يُنقل �إليه امل�ستند مبوجب القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول .ولهذا ال�سبب ذاته ،ف�إن
هذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)108
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 -168والنوع الثاين من النـزاع هو الذي يجري بني حائز حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة
م�ستمد من حق �ضماين يف ذلك امل�ستند القابل للتداول وحائز حق �ضماين يف
بامل�ستند القابل للتداول
ٍ
املوجودات امللمو�سة ناجت عن بع�ض املعامالت الأخرى (مثل �إن�شاء حق �ضماين مبا�رش يف املوجودات
امللمو�سة) .وميكن �أن ين�ش�أ هذا النوع من النـزاع �إما يف احلالة التي ي�صبح فيها احلق ال�ضماين املبا�رش يف
املوجودات امللمو�سة نافذاً جتاه الأطراف الثالثة بينما تكون املوجودات امللمو�سة خا�ضعة للم�ستند القابل
للتداول� ،أو عندما ي�صبح احلق ال�ضماين املبا�رش يف املوجودات امللمو�سة نافذاً جتاه الأطراف الثالثة قبل
�أن ت�صبح املوجودات امللمو�سة خا�ضعة للم�ستند القابل للتداول .ويف كلتا احلالتني ،تعطى الأولوية عاد ًة
للحق ال�ضماين يف امل�ستند القابل للتداول .وت�شجع قاعدةُ الأولوية هذه التعوي َل على امل�ستندات القابلة
للتداول باعتبارها وا�سطة جتارية ،خا�صة فيما يتعلق ب�سندات ال�شحن ال�صادرة يف �سياق البيع الدويل.
ولذا ،فهذا هو النهج املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صية .)109
املعينة التي تكون فيها املوجودات
 -169غري �أن هناك ما يربر وجود ا�ستثناء لهذه القاعدة يف احلالة ّ
امللمو�سة اخلا�ضعة للم�ستند القابل للتداول موجودات �أخرى غري املخزون .وعاد ًة ما يتوقع الدائنون
�شحن املخزون و�إ�صدار �سند ال�شحن �أو �إي�صال امل�ستودع ومن ثم ،ميكنهم ترقب فرتة ق�صرية تكون فيها
املوجودات املرهونة مبا�رشة بحقهم ال�ضماين م�شمولة ب�سند �أو �إي�صال .وهذا ال ينطبق عاد ًة على املعدات
مثالً .ومن هنا تقل ،بالن�سبة للموجودات التي لي�ست خمزوناً� ،أهمية القاعدة التي تعطي الأولوية املطلقة
للحق ال�ضماين يف امل�ستندات القابلة للتداول؛ كما ميكن تربير وجود ا�ستثناء .ولذا ،ال ميكن تطبيق
القاعدة عندما تكون املوجودات امللمو�سة موجودات �أخرى غري املخزون ويكون احلق ال�ضماين املبا�رش
(�أي احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري احلائز للم�ستند القابل للتداول) قد ُجعل نافذاً جتاه الأطراف
الثالثة قبل الأ�سبق من الوقتني التاليني�( :أ) الوقت الذي ت�صبح فيه املوجودات م�شمولة بامل�ستند القابل
للتداول؛ (ب) الوقت الذي �أبرم فيه اتفاق بني مانح احلق ال�ضماين والدائن امل�ضمون احلائز للم�ستند
القابل للتداول ين�ص على �أن تكون املوجودات م�شمولة بامل�ستند القابل للتداول ،ما دامت املوجودات قد
�أ�صبحت م�شمولة على هذا النحو يف غ�ضون فرتة زمنية ق�صرية حمددة (لتكن  30يوماً مثالً) اعتباراً
من تاريخ �إبرام االتفاق .ويف هذه احلالة حتديداً ،تنطبق القاعدة العادية التي تعطي الأولوية "للأ�سبق
زمنياً"؛ فتكون الأولوية لأول دائن َجعل �ضمانته يف املوجودات امللمو�سة نافذة جتاه الأطراف الثالثة (�إما
مبا�رش ًة �أو من خالل �أخذ حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول ميثل تلك املوجودات) .وهذا اال�ستثناء يوفّر
حلائزي احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة لي�ست خمزوناً قدراً من احلماية �إزاء احلاالت التي
املوجودات م�شمول ًة مب�ستند قابل للتداول ،دون توجيه �إ�شعار بذلك �إىل ه�ؤالء احلائزين
املانح
يجعل فيها
ِ
ُ
ودون �إذن منهم .ولهذه الأ�سباب يو�صي الدليل �أي�ضاً باعتماد هذا اال�ستثناء (انظر اجلملة الثانية من
التو�صية .)109

جيم -التو�صيات 109-76
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�أولوية احلق ال�ضماين هو:
(�أ) توفري قواعد من �أجل حتديد �أولوية احلق ال�ضماين ،مقارنة بحقوق املطالبني املناف�سني ،بطريقة
فعالة ومن�صفة وقابلة للتنب�ؤ؛
ّ

(ب) تي�سري املعامالت التي ميكن للمانح �أن ين�شئ بها �أكرث من حق �ضماين واحد يف املوجود ذاته،
ومتكينه بذلك من ا�ستخدام كامل قيمة موجوداته من �أجل احل�صول على االئتمان.
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 -1تو�صيات عامة

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املمنوحة من نف�س املانح يف نف�س املوجودات املرهونة
 -76ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تحُ َّدد الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة املمنوحة من نف�س املانح
يف نف�س املوجودات املرهونة ،وفقا ملا يلي:
(�أ) بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار ،حتدد الأولوية
برتتيب الت�سجيل ،دون اعتبار لرتتيب �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية؛
(ب) بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الت�سجيل،
حتدد الأولوية برتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛
(ج) بني احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل واحلق ال�ضماين الذي
ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الت�سجيل ،حتدد الأولوية (دون اعتبار للوقت الذي حدث
فيه الإن�شاء) برتتيب الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،أيهما حدث �أوال.
تخ�ضع هذه التو�ص ــية للقواعد املن�صو�ص عليها يف التو�صيات  77و 78و ،109-87ف�ضال عن التو�صيات
( 185-178الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار �ألف :النهج الوحدوي).

متخ�ص�ص �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة ملكية
�سجل
�أولوية احلق ال�ضماين
امل�سجل يف ِّ
ّ
ّ

احلق ال�ضماين يف موجود ما ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة
 -77ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن
ّ
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،وفق ما تن�ص عليه التو�صية 38
بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل
ّ
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون له الأولوية على ما يلي:

(�أ) �أي حق �ضماين يف نف�س املوجود ُ�س ِّجل ب�ش�أنه �إ�شعار يف ِ�سج ّل احلقوق ال�ضمانية العام �أو ُجعل
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية،
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غري الت�سجيل يف �سج ّل
ّ
ب�رصف النظر عن الرتتيب؛
ملكية.

املتخ�ص�ص �أو �أُ�شرِّ ب�ش�أنه على �شهادة
(ب) �أي حق �ضماين يف نف�س املوجود ُ�س ِّجل الحقا يف ال�سجل
ّ

 -78ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا نُقل موجود مرهون �أو ُ�أ ِّجر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه وكان احلق
وقت النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل
ال�ضماين يف ذلك املوجودَ ،
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 38الف�صل
يف �سجل
ّ
املرخ�ص له ي�أخذ
الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،ف�إن املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو
َّ
حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صيات  .82-80بيد �أنه �إذا مل يكن احلق
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على
ال�ضماين قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل
ّ
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه خالية من احلق ال�ضماين.
�شهادة ملكية ف�إن املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو
َّ

واملرخ�ص لهم با�ستخدامه
�أولوية حقوق املنقول �إليهم يف املوجود املرهون وم�ست�أجريه
ّ

ين�ص القانون على �أنه �إذا نُقل موجود مرهون �أو ُ�أ ِّجر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه وكان احلق
 -79ينبغي �أن ّ
وقت النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،ف�إن املنقول �إليه
ال�ضماين يف ذلك املوجود نافذا جتاه الأطراف الثالثة َ
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صيات
�أو امل�ست�أجر �أو
َّ
 78و.82-80
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 -80ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
يت�رصف فيها على نحو
(�أ) ال ي�ستمر احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي يبيعها املانح �أو
ّ
الت�رصف فيها ب�شكل �آخر خالية من احلق ال�ضماين؛
�آخر� ،إذا �أذن الدائن امل�ضمون ببيع تلك املوجودات �أو
ّ
(ب)  ال تت�أثر باحلق ال�ضماين حقوق م�ست�أجر املوجودات املرهونة �أو املرخ�ص لـه با�ستخدامها �إذا �أذن
الدائن امل�ضمون للمانح بت�أجري املوجودات �أو الرتخي�ص با�ستخدامها دون �أن تت�أثر باحلق ال�ضماين.
 -81ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن:

(�أ) م�شرتي املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة للتداول) يف
وقت
�سياق العمل املعتاد للبائع ي�أخذ ما ا�شرتاه خال�صا من احلق ال�ضماين� ،رشيطة �أال يكون امل�شرتي على علمَ ،
البيع ،ب� ّأن هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين؛
(ب) حقوق م�ست�أجر املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة
للتداول) امل�ست� َأجرة يف �سياق العمل املعتاد للم�ؤجر ال تت�أثر ب�أي حق �ضماين يف تلك املوجودات� ،رشيطة �أال
وقت �إبرام عقد الإيجار ،ب�أن هذا الإيجار ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى
يكون امل�ست�أجر على علمَ ،
االتفاق ال�ضماين؛

(ج) حقوق من يقبل ترخي�صا غري ح�رصي يف موجودات غري ملمو�سة جرى الرتخي�ص بها يف �سياق
املرخ�ص لـه
العمل املعتاد ملانح الرتخي�ص ال تت�أثر ب�أي حق �ضماين يف هذه املوجودات� ،رشيطة �أال يكون
َّ
وقت �إبرام اتفاق الرتخي�ص ،ب�أن هذا الرتخي�ص ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق
على علمَ ،
ال�ضماين.
ين�ص القانون على �أنّه عندما يح�صل منقول �إليه على حق يف موجودات مرهونة خالية من حق
 -82ينبغي �أن ّ
�ضماين ،ف� ّإن �أي �شخ�ص يح�صل الحقا من املنقول �إليه على حق يف تلك املوجودات ي�أخذ حقه �أي�ضا خاليا من
احلق ال�ضماين .و�إذا مل تت�أثر حقوق امل�ست�أجر �أو املرخ�ص لـه باحلق ال�ضماين ،ال تت�أثر �أي�ضا حقوق امل�ست�أجر
من الباطن �أو املرخ�ص لـه من الباطن بذلك احلق ال�ضماين.

�أولوية املطالبات ذات الأف�ضلية
يحد القانون ،من حيث النوع واملقدار ،من املطالبات ذات الأف�ضلية التي تن�ش�أ ب�إعمال القانون
 -83ينبغي �أن ّ
وتكون لها �أولوية على احلقوق ال�ضمانية ،و�إذا وجدت هذه املطالبات ذات الأف�ضلية فينبغي و�صفها يف
وحمددة.
القانون بطريقة وا�ضحة
ّ

�أولوية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء
 -84ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن للحق ال�ضمانـي الأولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون ،ما مل يكن
الدائن غري امل�ضمون قد ح�صل ،مبقت�ضى قانون �آخر ،على حكم �أو �أمر ق�ضائي م�ؤقت �ضد املانح واتخذ
اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجودات املرهونة متذرعا بذلك احلكم �أو الأمر الق�ضائي امل�ؤقت
قبل �أن يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .وتن�سحب �أولوية احلق ال�ضماين على االئتمان الذي
يقدمه الدائن امل�ضمون:
(�أ) قبل انق�ضاء ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد �أن يكون الدائن غري امل�ضمون
قد �أ�شعر الدائ َن امل�ضمو َن ب�أنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجود املرهون؛ �أو
حمددة) من الدائن
يحدد عمال ب�صيغة ّ
حمدد �أو مبلغ ّ
(ب) عمال بالتزام غري قابل للإلغاء (مببلغ ّ
امل�ضمون ب�أن يقدم االئتمان� ،إذا ُعقد هذا االلتزام قبل �أن يكون الدائن غري امل�ضمون قد �أ�شعر الدائن
امل�ضمون ب�أنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجود املرهون.
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تخ�ضع هذه التو�صية لال�ستثناء الوارد يف التو�صية ( 183الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار �ألف:
النهج الوحدوي).

�أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين يق ِّدمون خدمات تتعلق مبوجود مرهون

 -85ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان قانون �آخر يعطي الدائن الذي قدم خدمات تتعلق مبوجود
م�ضمون (ب�إ�صالحه �أو تخزينه �أو نقله مثال) حقوقا معادلة للحقوق ال�ضمانية ،ف� ّإن تلك احلقوق تقت�رص على
املوجودات التي يف حوزة ذلك الدائن ،يف حدود القيمة املعقولة للخدمات املق ّدمة ،وتكون لتلك احلقوق �أولوية
وجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق
على احلقوق ال�ضمانية القائمة من قبل يف املوجود ُ
امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو ( 34الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).

املورد يف اال�سرتداد
�أولوية حق ّ

ملورد املوجودات امللمو�سة حق
 -86ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان قانون �آخر ين�ص على �أن ّ
ا�سرتدادها ،يكون هذا احلق يف اال�سرتداد �أدنى مرتب ًة من احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة قبل �أن ميار�س املو ِّرد حقه.

�أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
 -87ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر (مثل حق �أحد امل�شرتين �أو امل�ست�أجرين)
يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة الذي يُن�ش�أ ويُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املمتلكات
غري املنقولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني ( 21الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) و43
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) تكون له الأولوية على �أي حق �ضماين يف
تلك امللحقات يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو ( 34الف�صل
الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).
 -88ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون ملحقة مبمتلكات
غري منقولة وقت جعل هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو التي ت�صبح بعد ذلك ملحقة مبمتلكات غري
منقولة� ،إذا ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،على النحو املن�صو�ص
عليه يف التو�صية ( 43الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،كان لـه الأولوية على
�أي حق �ضماين �أو �أي حق �آخر (مثل حق �أحد امل�شرتين �أو امل�ست�أجرين) يف املمتلكات غري املنقولة ذات ال�صلة
�سجل الحقا يف �سجل املمتلكات غري املنقولة.
يُ ّ

�أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املوجودات املنقولة
  -89احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر (كحق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر) يف ملحقات مبوجودات منقولة �إذا ُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية مبقت�ضى
التو�صية ( 42الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،كانت له �أولوية على �أي حق
�سجل الحقا يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو ي�ؤ�رش ب�ش�أنه
�ضماين �أو �أي حق �آخر يف املوجودات املنقولة ذات ال�صلة يُ ّ
على �شهادة امللكية.

�أولوية احلق ال�ضماين يف كتلة �أو منتج
 -90ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ظل حقان �ضمانيان اثنان �أو �أكرث يف نف�س املوجودات امللمو�سة
قائمني يف كتلة �أو منتج ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين) ،ف�إن تلك احلقوق ال�ضمانية حتتفظ بنف�س ما كان للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات من �أولوية فيما
بينها مبا�رشة قبل �أن ت�صبح املوجودات امللمو�سة جزءا من كتلة الب�ضاعة �أو املنتج.
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 -91ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ظلّت �أي حقوق �ضمانية يف موجودات ملمو�سة منف�صلة قائمة يف
نف�س الكتلة �أو املنتج وكان كل واحد من تلك احلقوق ال�ضمانية نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان من حق
الدائنني امل�ضمونني �أن ينالوا ح�صة من القيمة الإجمالية الق�صوى حلقوقهم ال�ضمانية يف الكتلة �أو املنتج
وفقا لن�سبة قيمة احلق ال�ضماين لكل منهم .ولأغرا�ض هذه ال�صيغة ،تكون القيمة الق�صوى للحق ال�ضماين
هي الأقل من بني القيمة املن�صو�ص عليها يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ومبلغ
االلتزام امل�ضمون.
 -92ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين احليازي يف موجودات ملمو�سة منف�صلة الذي يظل
قائما يف الكتلة �أو املنتج ويكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة تكون لـه الأولوية على �أي حق �ضماين منحه نف�س
املانح يف الكتلة �أو املنتج.

عدم االعتداد بالعلم بوجود حق �ضماين
 -93ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن علم �أحد املطالبني املناف�سني بوجود حق �ضماين ،ال ي�ؤثر يف الأولوية.

()1

�إنزال مرتبة احلق
 -94ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز لأي مطالب مناف�س يتمتع بحق الأولوية �أن يُنـزل مرتبة �أولويته
يف �أي وقت ،بقرار انفرادي �أو باالتفاق ،ل�صالح �أي مطالب مناف�س �آخر يف احلا�رض �أو امل�ستقبل.

�أثر ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على الأولوية
 -95ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أولوية احلق ال�ضماين ،لأغرا�ض التو�صية  ،76ال تت�أثّر بتغيرّ الطريقة
التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،رشيطة �أال تكون هناك �أي فرتة يكون فيها احلق ال�ضماين غري
نافذ جتاه الأطراف الثالثة.
م�سجل �أو ُجعل نافذا جتاه
 -96ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين م�شموال ب�إ�شعار
ّ
م�سجل وال نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ثم كانت هناك الحقا فرتة مل يكن فيها ذلك احلق ال م�شموال ب�إ�شعار
ّ
الأطراف الثالثة ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين تبد�أ يف �أبكر وقت بعد ذلك عندما ي�صبح احلق ال�ضماين �إما
م�سجل و�إما نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
م�شموال ب�إ�شعار
ّ

�أولوية احلقوق ال�ضمانية التي ت�ضمن االلتزامات القائمة والآجلة
 -97ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،84متتد �أولوية احلق ال�ضماين �إىل جميع االلتزامات
امل�ضمونة ،ب�رصف النظر عن الوقت الذي تُعقد فيه هذه االلتزامات.

نطاق الأولوية
 -98ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا قامت دولة بتنفيذ الفقرة الفرعية (د) من التو�صية ( 57الف�صل
امل�سجل.
الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل) ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين تنح�رص يف املبلغ الأق�صى املبني يف الإ�شعار
ّ

تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف موجودات �آجلة
 -99ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أولوية احلق ال�ضماين ،لأغرا�ض الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ج) من
امل�سجل ،بغ�ض النظر عما �إذا كان
التو�صية  ،76متتد لت�شمل جميع املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار
ّ
املانح قد احتازها �أو عما �إذا وجدت قبل الت�سجيل �أو بعده �أو عند ح�صوله.
( )1فيما يتعلق ب�أثر العلم ب� ّأن معاملة ما تنتهك حقوق دائن م�ضمون ،انظر التو�صية  81والفقرة الفرعية (ب) من التو�صية ،102
والتو�صيتني  105و.106
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تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف العائدات
 -100ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن وقت نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة جتاه الأطراف الثالثة
�أو وقت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أنه ،يكون �أي�ضا ،لأغرا�ض التو�صية  ،76هو وقت نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف
الثالثة يف عائداته �أو وقت ت�سجيله.
-2

تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

�أولوية احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول
 -101ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بحيازة ال�صك ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 37الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى.
 -102ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بطريقة غري حيازة ال�صك يكون �أدنى مرتبة من حقوق الدائن امل�ضمون �أو امل�شرتي �أو املنقول
�إليه الآخر (باالتفاق) الذي:
(�أ) يكون م� ّؤهال كحائز متمتع باحلماية مبوجب القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول؛ �أو
نية ودون �أن يعلم �أن النقل ينتهك ما للدائن
ال�صك القابل للتداول
(ب) يحتاز
َّ
ّ
ويقدم قيمة بح�سن ّ
امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.

�أولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -103ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف ،الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�سيطرة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 49
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين
املناف�س الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى .و�إذا �أبرم امل�رصف الوديع اتفاقات �سيطرة
مع �أكرث من دائن م�ضمون واحدُ ،ح ِّددت الأولوية ،فيما بني �أولئك الدائنني امل�ضمونني ،وفقا للرتتيب الذي
�أبرمت به اتفاقات ال�سيطرة .و�إذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون ،كانت حلقه ال�ضماين �أولوية على
�أي حق �ضماين �آخر (مبا يف ذلك احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب اتفاق �سيطرة
ُمربم مع امل�رصف الوديع ،حتى �إذا كان احلق ال�ضماين للم�رصف الوديع مت�أخرا زمنيا) با�ستثناء احلق ال�ضماين
للدائن امل�ضمون الذي اكت�سب ال�سيطرة ب�أن �أ�صبح �صاحب احل�ساب.
 -104ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أي حق للم�رصف الوديع ،قائم مبقت�ضى قانون �آخر ،يف �أن يقوم
مبقا�صة االلتزامات امل�ستحقة لـه على املانح من حق املانح يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف،
تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب امل�رصيف با�ستثناء احلق
ال�ضماين لدائن م�ضمون ح�صل على ال�سيطرة ب�أن �أ�صبح �صاحب احل�ساب.
 -105ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حال قيام املانح بنقل �أموال من ح�ساب م�رصيف ،ي�أخذ املنقول �إليه
هذه الأموال خالية من �أي حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف هذا احل�ساب امل�رصيف ،ما مل يكن
املنقول �إليه على علم ب�أن هذا النقل ينتهك ما للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين .وال ت�ؤثر
هذه التو�صية �سلبا يف حقوق من تُن َقل �إليهم �أموال من ح�سابات م�رصفية مبوجب قانون �آخر.
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�أولوية احلق ال�ضماين يف النقود
 -106ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن من يح�صل على حيازة نقود خا�ضعة حلق �ضماين ي�أخذ تلك النقود
خال�صة من احلق ال�ضماين ،ما مل يكن ذلك ال�شخ�ص على علم ب� ّأن هذا النقل ينتهك ما للدائن امل�ضمون من
حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين .وال ت�ؤثر هذه التو�صية �سلبا يف حقوق حائزي النقود مبوجب قانون �آخر.

�أولوية احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل

 -107ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
الذي �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة ال�سيطرة تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين الذي ُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة عمال بالتو�صية ( 48الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف
الثالثة) .و�إذا حتققت ال�سيطرة بالإقرار و�صدرت �إقرارات مت�ضاربة عن �شخ�ص ما لأكرث من دائن م�ضمون
واحدُ ،حددت الأولوية فيما بني �أولئك الدائنني امل�ضمونني وفقا للرتتيب الذي �صدرت به تلك الإقرارات.

�أولوية احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة مب�ستند قابل للتداول
 -108ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ويف املوجودات امللمو�سة
يح�صل عليها مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات
امل�شمولة به يكون �أدنى مرتبة من �أي حقوق متفوقة
ُ
القابلة للتداول �شخ�ص نُقل �إليه هذا امل�ستند.
 -109ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بحيازة م�ستند قابل للتداول ،تكون لـه �أولوية على �أي حق �ضماين مناف�س ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بطريقة �أخرى .وال تنطبق هذه القاعدة على احلق ال�ضماين يف موجودات من غري املخزون �إذا كان
احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري احلائز للم�ستند القابل للتداول قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل
الأ�سبق من بني املوعدين التاليني:
(�أ)  املوعد الذي �أ�صبح فيه املوجود م�شموال بامل�ستند القابل للتداول؛
(ب) املوعد الذي ُ�أبرم فيه اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون حائز امل�ستند القابل للتداول ين�ص على
�أن يكون املوجود م�شموال مب�ستند قابل للتداول� ،رشيطة �أن يكون املوجود قد �أ�صبح م�شموال بذلك امل�ستند يف
غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام من تاريخ االتفاق.
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�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
  -1االتفاق ال�ضماين يف�صح عن تفاهم املانح والدائن امل�ضمون .وهو ،ب�صفته عقدا ،يخ�ضع لقانون
العقود العام للدولة ،الذي يتناول م�سائل مثل تكوين العقود وتف�سريها و�آثارها والإخالل بها و�إبطالها
و�إنفاذها .ومع ذلك ،ونظرا للموا�ضيع والأغرا�ض اخلا�صة لالتفاقات ال�ضمانية ،ت�سن الدول عادة
قواعد خا�صة �إ�ضافية تنظم تكوينها و�آثارها .وعادة ما تن�ص هذه القواعد ،مثال ،على نظام �شامل
ن�سبيا يحكم �آثار االتفاق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،ويرتك للمانح والدائن امل�ضمون �أن يحددا
تعاقديا ،مبقت�ضى مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ،اجلزء الأكرب من الآثار التي تلحق بكل منهما (انظر
التو�صية .)10
 -2ويختلف امل�ضمون املو�ضوعي لأي اتفاق �ضماين بح�سب احتياجات الطرفني ورغباتهما .وتتناول
بنود االتفاقات ال�ضمانية عادة ثالثة موا�ضيع رئي�سية .ف�أوال ،تدرج بع�ض الأحكام يف االتفاق لأنها ت�شكل
جزءا من املقت�ضيات الإلزامية لإن�شاء حق �ضماين .فعلى �سبيل املثال ،تندرج القواعد املتعلقة بو�صف
املوجودات املرهونة وااللتزام امل�ضمون يف هذه الفئة .ويو�صي الدليل ،يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين ،ب�أن تكون هذه املقت�ضيات الإلزامية التي ينبغي توفرها لكي يكون االتفاق ال�ضماين نافذا بني
الطرفني حم�صورة يف احلد الأدنى وي�سهل الوفاء بها (انظر التو�صيات .)15-13
يت�ضمن االتفاق ال�ضماين القيا�سي �أي�ضا �رشوطا خمتلفة حتدد حقوق الطرفني والتزاماتهما
 -3وثانيا،
ّ
متى �أ�صبح االتفاق نافذ املفعول بينهما .ويتناول الكثري من تلك ال�رشوط عواقب تق�صري املانح �أو �إخالل
الدائن امل�ضمون بالتزام ما .وكثريا ما تُذكَر بالتف�صيل الأحداث التي ت�شكل تق�صريا من جانب املانح
و�سبل االنت�صاف املتاحة للدائن امل�ضمون لإنفاذ �رشوط االتفاق ال�ضماين .ويف العادة ،كان الأثر الكبري
الذي ميكن �أن يحدثه الإنفاذ على حقوق الأطراف الثالثة يدفع الدول �إىل �أن حتدد ب�شيء من التف�صيل
جمموعة من القواعد الإلزامية التي حتكم التق�صري والإنفاذ (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق
ال�ضماين) .وترمي هذه القواعد الإلزامية يف العادة �إىل حماية حقوق املانحني والأطراف الثالثة.
وملا كانت هذه القواعد �إلزامية ،فهي تعلو بال�رضورة على �أي �رشوط لالتفاق ال�ضماين حتدد للدائن
حقوقا و�سبل انت�صاف خمالفة .ومع ذلك ،يجوز يف بع�ض النظم القانونية �أن يتنازل املانح عن فائدة
هذه القواعد الإلزامية بعد التق�صري (انظر التو�صية � )133أو �أن يتنازل عنها الدائن امل�ضمون يف �أي
وقت (انظر التو�صية  .)134غري �أنه يف حال عدم الت�ضارب بني �رشوط االتفاق ال�ضماين والقواعد
الإلزامية� ،أو عندما ين�ص االتفاق ال�ضماين على قدر من احلماية للمدين �أو للأطراف الثالثة �أكرب حتى
من القواعد الإلزامية (على �سبيل املثال ،عن طريق �إعطاء املانح �أو الأطراف الثالثة احلق يف �إعادة
�إعمال االتفاق بعد التق�صري) ،ف�إن الأحكام الواردة يف االتفاق ال�ضماين تُ ِّ
نظم العالقة بني الطرفني بعد
التق�صري.
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -4وثالثا ،عادة ما تت�ضمن االتفاقات ال�ضمانية جمموعة من الأحكام يق�صد بها تنظيم جوانب العالقة
بني الطرفني بعد الإن�شاء ولكن قبل التق�صري .فكثريا ما ت�ستدعي الكفاءة وقابلية التنب�ؤ بالأمور يف
املعامالت امل�ضمونة وجود بنود �إ�ضافية تف�صيلية تنظم اجلوانب امل�ستمرة من املعاملة .وهناك دول كثرية
ت�شجع الأطراف فعليا على �صوغ �رشوط االتفاق ال�ضماين بحيث تلبي احتياجاتها اخلا�صة .ومع ذلك ،وكما
هو احلال يف احلقوق وااللتزامات الالحقة للتق�صري ،ت�ضع تلك الدول ذاتُها �أي�ضا قواعد �إلزامية خمتلفة
تتعلق باحلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري ،خ�صو�صا يف احلاالت التي قد تت�أثر فيها حقوق �أطراف
ثالثة .ومع ذلك ،ف�إن الدول عادة ما حتد قدر الإمكان من تلك القواعد الإلزامية ال�سابقة للتق�صري ،بغية
�إعطاء املانحني والدائنني امل�ضمونني �أق�صى قدر من املرونة لت�صميم اتفاقهم مبا ينا�سب احتياجاتهم.
 -5و�إن الدول ،و�إن كانت عموما راغبة عن فر�ض قائمة كاملة من القواعد الإلزامية التي حتكم حقوق
والتزامات املانح والدائن امل�ضمون ال�سابقة للتق�صري ،ف�إنها تهتم بتقدمي الإر�شاد للمانحني وللدائنني
ت�سن دول كثرية �أعدادا متفاوتة من القواعد غري الإلزامية التي تنطبق� ،إذا مل يحدد
امل�ضمونني .ويف الواقعّ ،
الطرفان خالف ذلك يف اتفاقهما ال�ضماين .وال يتناول هذا الف�صل جميع احلاالت التي قد تو ّد فيها الدول
�أن ت�صوغ قواعد غري �إلزامية من هذا القبيل ،بل يقت�رص على تقدمي قائمة �إر�شادية وغري ح�رصية بتلك
القواعد غري الإلزامية ال�سابقة للتق�صري والتي توجد عموما يف الت�رشيعات الوطنية املعا�رصة.
 -6ويركّز البحث التايل على ثالث م�سائل تتعلق بال�سيا�سة العامة .امل�س�ألة الأوىل ،وترد مناق�شتها يف
الباب �ألف ،2-تتعلق مببد�أ ا�ستقاللية الطرفني و�إىل �أي مدى ينبغي �أن تكون للطرفني حرية ت�شكيل
�رشوط اتفاقهما ال�ضماين (مع افرتا�ض �أن االتفاق يفي باملقت�ضيات املو�ضوعية وال�شكلية لإن�شاء احلق
ال�ضماين) .و�أما امل�س�ألة الثانية ،وترد مناق�شتها يف الباب �ألف ،3-فهي تتعلق بالقواعد الإلزامية التي
ينبغي �أن حتكم حقوق والتزامات املانحني والدائنني امل�ضمونني ال�سابقة للتق�صري .و�أما امل�س�ألة الثالثة،
وترد مناق�شتها يف البابني �ألف 4-و�ألف ،5-فهي تتعلق بنوع القواعد غري الإلزامية التي ميكن �إدراجها
يف الت�رشيعات الع�رصية التي حتكم املعامالت امل�ضمونة.
 -7ويبحث الباب باء من هذا الف�صل خمتلف القواعد الإلزامية وغري الإلزامية التي تتناول احلقوق
معينة من املوجودات واملعامالت .ويختتم الف�صل ،يف
وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري فيما يتعلق ب�أنواع ّ
الباب جيم منه ،مبجموعة من التو�صيات.

 -2ا�ستقاللية الطرفني
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -8يعلن الدليل ،يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ك�إحدى
دعامات نهجه الأ�سا�سي �إزاء املعامالت امل�ضمونة (انظر التو�صية  .)10وي�شكل هذا املبد�أ يف معظم الدول،
جزءا من قانون العقود العام ،وهو �إمنا ينطبق على قانون املعامالت امل�ضمونة لأن االتفاق ال�ضماين
عق ٌد .والفكرة املحورية هي �أنه ينبغي ،ما مل تن�ص الدولة على خالف ذلك� ،أن يتمتع الدائن امل�ضمون
مقدمي
واملانح بحرية ت�صميم اتفاقهما ال�ضماين كما يروق لهما .ويف حني �أن ا�ستقاللية الطرفني تعطي ّ
االئتمان �سلطة كبرية يف تقرير م�ضمون االتفاق ال�ضماين ،فاملتوقع هو �أن ال�سماح للدائن امل�ضمون واملانح
بت�شكيل معاملتهما وتوزيع احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري ح�سبما ينا�سب �أهدافهما على �أف�ضل
وجه ي�سمح عادة للمانحني بتو�سيع نطاق �إمكانية احل�صول على ائتمان م�ضمون.

الف�صل ال�ساد�س -حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما

239

 -9وملبد�أ ا�ستقاللية الطرفني بُعدان متميزان عند تطبيقه على احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري.
�سن قواعد �إلزامية حتكم ال�سمات
وي�ستهدف البعد الأول الدول .فبينما ينبغي �أن تكون للدول حرية ّ
الأ�سا�سية للعالقة امل�ستمرة بني الطرفني ،ينبغي �أن يكون عدد تلك القواعد حمدودا و�أن يكون نطاقها
فموجه نحو الآثار التي ي�سعى املانح والدائن امل�ضمون �إىل حتقيقها عن
مبينا بو�ضوح .و�أما البعد الثاين
َّ
طريق اتفاقهما .ف�أي �رشوط تخرج عن قواعد غري �إلزامية �أو تع ّدلها �أو تطرق م�سائل مل تتناولها قواعد
دولة ما غري الإلزامية ،ال تقيد �سوى طريف ذلك االتفاق وال ت�ؤثر يف حقوق الأطراف الثالثة �إال يف احلدود
التي تن�ص عليها املبادئ العامة لقانون العقود.
 -10وميكن �أن توجد قيود ت�رشيعية على ا�ستقاللية الطرفني يف �شكل قواعد �إلزامية يف كل من
قانون املعامالت امل�ضمونة وقوانني �أخرى .وقد اعتمد الكثري من الدول قوانني حلماية امل�ستهلك تفر�ض
�ضوابط رقابية وا�سعة النطاق على املعامالت اال�ستهالكية ،وكثريا ما تقيد ب�شدة قدرة الدائنني امل�ضمونني
واملانحني على ت�صميم نظام خا�ص بهم للحقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري .وميكن �أن يُ�رضب لذلك
مثل قاعدة متنع الدائنني امل�ضمونني من تقييد حق املانحني امل�ستهلكني من بيع املوجودات املرهونة �أو
الت�رصف فيها .كما �سنت دول كثرية قوانني تتعلق بالأ�رسة تقيد ا�ستقاللية الطرفني كثريا عندما يتعلق
الأمر بـ"ممتلكات عائلية" �أو "ممتلكات م�شرتكة" .وميكن �أن يُ�رضب لذلك مثل قاعدة متنع الدائنني
امل�ضمونني من تقييد ا�ستخدامات املانحني لتلك "املمتلكات العائلية" (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية
(ب)) .ويو�صي الدليل �أنه ينبغي ،و�إن كان ينطبق قانون املعامالت امل�ضمونة على احلقوق ال�ضمانية التي
يخولها لهم قانون حماية امل�ستهلك
ين�شئها امل�ستهلكون �أو يحتازونها� ،أال تت�أثر حقوق امل�ستهلكني التي ّ
(انظر الف�صل الأول من الدليل ب�ش�أن نطاق االنطباق ،الفقرة  11والتو�صية  ،2الفقرة الفرعية (ب)).
معينة مبينة يف قوانني
معينني وموجودات ّ
 -11و�إ�ضافة �إىل تلك القواعد الإلزامية التي حتكم مانحني ّ
�أخرى ،من ال�شائع �أن تفر�ض الدول قواعد �إلزامية خمتلفة �أكرث عمومية .وتوجد تلك القواعد عادة يف
ت�رشيع املعامالت امل�ضمونة وتتعلق يف الغالب بالتق�صري والإنفاذ (فعلى �سبيل املثال ،ال ميكن التنازل عن
معيار ال�سلوك يف حالة الإنفاذ من جانب واحد �أو تغيريه باالتفاق ،انظر التو�صية  .)132ولكن بع�ض
تلك القواعد يتعلق �أي�ضا باحلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري (على �سبيل املثال ،يجب على الطرف
�سدد
احلائز االعتناء على نحو معقول باملوجودات املرهونة و�إعادتها و�إنهاء �أي �إ�شعار
م�سجل حاملا يُ َّ
َّ
االلتزام امل�ضمون بالكامل؛ انظر التو�صيتني  111و .)112وتُبحث هذه الأنواع الأخرية من القواعد
الإلزامية ال�سابقة للتق�صري يف الباب التايل من هذا الف�صل.
 -12ونظرا �إىل �أن ا�ستقاللية الطرفني هي املبد�أ الأ�سا�سي ،فغالبا ما ي�صوغ الدائن امل�ضمون واملانح
وبالتف�صيل عددا من العنا�رص الهيكلية التفاقهما .فمثال ،كثريا ما تُذكر البنود التالية بالتحديد:
�أ�صال؛

(�أ)  املوجود املطلوب رهنه وال�رشوط التي يجوز �أن يرهن بها فيما بعد موجود مل يكن مرهونا
(ب) االلتزام املطلوب �ضمانه مبوجب االتفاق (مبا يف ذلك االلتزامات الآجلة)؛

(ج) ما يُ�سمح للمانح �أن يفعله باملوجودات املرهونة وما يحظر عليه �أن يفعله بها (مبا يف ذلك
�إن كان للمانح احلق يف ا�ستخدام املوجودات وتغيريها وجني ثمارها والعائدات املت�أتية منها والت�رصف
فيها)؛
(د) ما �إذا كان يجوز للدائن امل�ضمون �أن يح�صل على حيازة املوجود املرهون قبل التق�صري
وكيفية حيازته وحقوق وواجبات الدائن فيما يتعلق مبوجود مرهون يف حوزته؛
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(هـ) �سل�سلة من الإقرارات التي يديل بها املانح وااللتزامات التي ي�أخذها على عاتقه فيما يتعلق
باملوجود املرهون ،من قبيل االلتزام باحلفاظ على املوجود يف حالة جيدة وبت�أمينه على الهالك وب�إبالغ
الدائن امل�ضمون يف حالة التم�سك بحق قانوين جتاه املوجود؛
(و)  الأحداث التي ت�س ِّبب التق�صري (من جانب املانح �أ�سا�سا ولكن من جانب الدائن امل�ضمون
�أي�ضا) مبقت�ضى االتفاق.
 -13وينبغي �أن تُدر�س خمتلف القواعد الإلزامية وغري الإلزامية املبينة �أدناه يف ظل هذه اخللفية
املتعلقة با�ستقاللية الطرفني ونطاقها املعتاد ح�سبما يرد يف االتفاق ال�ضماين.

(ب) م�صدر حقوق الطرفني والتزاماتهما
 -14تتعلق معظم القواعد الإلزامية وغري الإلزامية املت�صلة بحقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة
للتق�صري بالأ�سلوب الذي تو ّزع به امتيازات امللكية وم�س�ؤولياتها بني املانح والدائن امل�ضمون .واملوقف
الذي تتخذه معظم الدول ،مت�شيا مع مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ولكن مع مراعاة �أي قيود منا�سبة (انظر
يحددا حقوقهما والتزاماتهما ال�سابقة
الفقرات � 11-9أعاله) ،هو �أنه ينبغي للطرفني نف�سيهما �أن
ّ
للتق�صري .ومن ث َّم ،فمن الأهمية مبكان حتديد م�صدر هذه احلقوق وااللتزامات.
املحددة التي �أدرجها الطرفان يف
 -15وهذه احلقوق وااللتزامات تقررها مبدئيا ال�رشوط والأحكام
َّ
اتفاقهما .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�شمل �أي�ضا �أي �رشوط عامة (على �سبيل املثال ،ال�رشوط ال�ضمنية التي
�رسد يف قوانني الت�أمني) يدرجها الطرفان يف اتفاقهما بالإحالة .وعالوة على ذلك ،ين�ص
كثريا ما تُ َ
القانون الوطني ملعظم الدول على �أنه نظرا �إىل �أن االتفاق ال�ضماين قد ي�شري �إىل عالقة م�ستمرة بني
الطرفني على النحو املعهود يف �صناعة ما �أو جمال معينّ  ،فينبغي �أن يكون الطرفان ملزمني ب�أي �أعراف
اتفقا عليها .و�أخريا ،ينبغي �أن يكون الطرفان ُملزمني لدى تنفيذ اتفاقهما ب�أي ممار�سات �أر�سياها فيما
بينهما ،ما مل يتفقا على خالف ذلك .ويعتمد الدليل فكرة �أن االتفاق بني الطرفني هو امل�صدر الأ�سا�سي
حلقوقهما والتزاماتهما املتبادلة� ،إىل جانب �أي �أعراف اتفقا عليها وكذلك ،ما مل يوجد اتفاق على خالف
ذلك ،املمار�سات التي �أر�سياها فيما بينهما (انظر التو�صية .)110

 -3القواعد الإلزامية ال�سابقة للتق�صري
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -16ميكن �أن توجد قواعد �إلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري يف كل من
قانون املعامالت امل�ضمونة ويف قوانني �أخرى .وتندرج تلك القواعد عموما �ضمن ثالثة �أنواع عامة .و�أحد
�أنواع هذه القواعد ،الذي ت�س ّنه الدول عادة ،مثلما �سبق ذكره (انظر الفقرة � 10أعاله) ،يف جمال ت�رشيعات
حماية امل�ستهلك �أو املمتلكات العائلية ،لـه نطاق وانطباق خا�صان للغاية .ويدرك الدليل الأهمية التي
قد تعلّقها الدول على هذه الأمور (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (ب)) .غري �أنه ينبغي للدول ،بغية
حتقيق �أق�صى فائدة اقت�صادية من نظام املعامالت امل�ضمونة� ،أن حتدد بو�ضوح نطاق تلك القيود على
حرية الطرفني يف ت�صميم احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري وفقا الحتياجاتهما ورغباتهما.
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 -17وتركز قواعد �إلزامية �سابقة للتق�صري على امل�ضمون املو�ضوعي الذي ميكن للطرفني �إدراجه يف
اتفاقهما .وتو�ضع تلك القواعد عادة كقيود عامة على حقوق الدائنني امل�ضمونني وتنطبق �سواء �أكان
املانح م�ستهلكا �أم من�ش�أة .وميكن �أن تتباين تلك القواعد تباينا كبرياً من دولة �إىل �أخرى .فعلى �سبيل
املثال ،ويف حالة بع�ض االتفاقات ال�ضمانية التي يح�صل مبوجبها الدائن امل�ضمون على حق �ضماين
يف جميع موجودات مانح (مثل رهن من�ش�أة) ،ا�شرتعت بع�ض الدول حيزا �أُفرد للدائنني غري امل�ضمونني
يف �سياق الإع�سار ،مييل �إىل كونه مقيدا متاما .وبع�ض الدول ال ت�سمح للدائنني ب�أن يقيدوا حق املانح
يف ا�ستخدام املوجودات املرهونة �أو تغيريها ما دام اال�ستخدام �أو التغيري الذي يجري القيام به يت�سق
مع طبيعة تلك املوجودات والغر�ض منها .وال ت�سمح بع�ض الدول للدائنني امل�ضمونني با�ستخدام الثمار
الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات املت�أتية من املوجودات املرهونة التي هي يف حوزتهم وال با�ستعمالها مقابل
االلتزام امل�ضمون.
 -18واملوقف الذي يتخذه الدليل ،نظرا للأهمية التي يعلقها على مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ،هو �أنه ال
تقيد عدد االلتزامات التي يجوز �أن يطلبها
ينبغي للدول عموما �أن ّ
ت�سن قواعد �إلزامية ملا قبل التق�صري ّ
تقيد طبيعة تلك االلتزامات .ومع ذلك ،كثريا ما
الدائنون امل�ضمونون واملانحون من بع�ضهم البع�ض �أو ّ
تكون ال�شواغل ال�سالفة الذكر حقيقية ،وقد ت�شعر الدول  -ح�سب الطبيعة اخلا�صة القت�صادها الوطني
�أو املن�ش�أة التجارية املانحة للحق ال�ضماين  -باحلاجة �إىل زيادة ت�شديد ال�ضوابط الرقابية املفرو�ضة على
العالقة ال�سابقة للتق�صري بني املانحني والدائنني امل�ضمونني .ف�إن هي فعلت ذلك ،تفاديا لفر�ض قيود
عرب عنها
عامة غري �رضورية على ا�ستقاللية الطرفني ،ينبغي عندئذ لتلك القواعد الإلزامية�( :أ) �أن يُ َ
ب�أ�سلوب وا�ضح؛ (ب) �أن ت�صاغ بعبارات دقيقة وتقييدية ال عبارات ف�ضفا�ضة؛ (ج) �أن ت�ستند ،على غرار
ما ي�شابهها من قواعد يف ال�سياق الالحق للتق�صري� ،إىل �أ�س�س معرتف بها من ال�سيا�سة العامة ،مثل ح�سن
النية والإن�صاف يف املعاملة والت�رصفات املعقولة جتاريا (انظر التو�صيتني  131و.)132
 -19ويهدف نوع ثالث من القواعد الإلزامية ب�ش�أن احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري �إىل �ضمان
عدم ت�شويه الأغرا�ض الأ�سا�سية لنظام املعامالت امل�ضمونة .وعادة ما ت�صدر الدول قواعد �إلزامية من
هذا النوع لفر�ض حد �أدنى من الواجبات على الطرف الذي يحوز املوجودات املرهونة �أو ي�سيطر عليها.
فمثال ،ومبا �أن �أحد الأغرا�ض املحورية من احلق ال�ضماين هو منح الدائن الأولوية ،عند التق�صري ،يف
تقا�ضي املال املت�أتي من بيع املوجودات املرهونة ،ف�إن هذا الغر�ض يتوافق معه �إلزام املانحني باملحافظة
على املوجودات حتى ال تتبدد قيمتها االقت�صادية .وي�شمل هذا االلتزام ،على وجه التحديد ،واجب
عدم �إهدار املوجودات املرهونة �أو عدم ال�سماح بتدهورها على نحو �آخر يتجاوز ما ميكن توقعه من
اال�ستخدام العادي ،وبالتايل احلفاظ على القيمة االقت�صادية للموجودات.
 -20و�إن القواعد التي تق�ضي ب�أن يعتني املانح ،وكذلك الدائن امل�ضمون عندما يكون حائزا ،عناية
املوجهة �صوب احلفاظ على املوجودات املرهونة،
معقولة باملوجودات املرهونة ،وعلى العموم القواعد
ّ
املق�صود منها هو الت�شجيع على �سلوك يت�سم بامل�س�ؤولية من جانب طريف االتفاق ال�ضماين .غري �أن تلك
الأنواع من القواعد الإلزامية لي�ست متماثلة املفعول مع قواعد حماية امل�ستهلك �أو القواعد الإلزامية
التي تن�ص على امل�ضمون املو�ضوعي لالتفاق ال�ضماين .وهذه الأنواع الأخرية من القواعد الإلزامية
ُمن�شئة للحق ال�ضماين ذاته وال ميكن التنازل عنها وقت التفاو�ض ب�ش�أن االتفاق �أو بعد ذلك .وعادة
ما تتخذ الدول نهجا �أدق تباينا �إزاء القواعد الإلزامية ب�ش�أن احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري
املو�ضوعة يف �إطار نظام املعامالت امل�ضمونة.
 -21والقاعدة الأ�سا�سية يف معظم النظم القانونية هي �أنه ال يجوز للطرفني اخلروج ،باتفاق بينهما،
عن القواعد الإلزامية التي تن�ص على حقوقهما والتزاماتهما العامة ال�سابقة للتق�صري .فمثال ،ال ت�سمح
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الدول للطرفني عادة ب�أن يتحلّال من التعاقد الذي يوجب عليهما االعتناء على نحو معقول باملوجودات
املرهونة .غري �أن ذلك ال مينع دائما الطرفني من التنازل عن مطالبة ب�سبب �إخالل بالواجب بعد وقوعه.
وتق�ضي دول كثرية ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يربئ املانح يف وقت الحق من التزاماته ال�سابقة
للتق�صري (مبا يف ذلك االلتزامات التي تفر�ضها القواعد الإلزامية) �أو �أن يتنازل عن حقوقه الناجمة
عن تق�صري املانح .وعلى العك�س من ذلك ،ونظرا للعالقة التفاعلية املعتادة بني الدائن امل�ضمون واملانح،
يتخذ كثري من تلك الدول ذاتها موقفا مفاده �أنه ال ينبغي ال�سماح للمانح ب�أن يقوم ،قبل التق�صري ،ب�إعفاء
الدائن امل�ضمون من مراعاة �أي واجبات تفر�ضها قواعد �إلزامية على الدائن امل�ضمون.
 -22وتهدف القواعد الإلزامية ملا قبل التق�صري املو�صى بها يف الدليل �إىل حتقيق �أهداف تتعلّق
بال�سيا�سة العامة تتفق مع ما ُو�صف ب�أنه املبادئ اجلوهرية لنظام ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة يت�سم
بالكفاءة والفعالية (انظر التو�صية  .)1وهي تن�ص على حقوق وواجبات �سابقة للتق�صري�( :أ) ت�شجع
الأطراف احلائزة على �أن حتافظ على املوجودات املرهونة ؛ (ب) ت�ضمن �أن ي�سرتد املانح ا�ستخدام
املوجودات التي كانت مرهونة والتمتع بها بالكامل ،حال ت�سديد االلتزام امل�ضمون �أو �أدائه على نحو �آخر.
 -23وين�ص الف�صل التا�سع من الدليل ب�ش�أن متويل االحتياز على �أنه يجوز لبع�ض الدول �أن تختار �أن
تبقي على معامالت االحتفاظ بحق امللكية والت�أجري التمويلي ك�أ�سلوبني م�ستقلني لتمويل االحتياز .ففي
حالة البيع �إىل حني ت�سديد كامل ثمن ال�رشاء ،ويف حالة الت�أجري التمويلي ملدة املعاملة ،ال يكون حق البائع
�أو امل� ّؤجر حقا �ضمانيا و�إمنا هو حق البائع �أو امل�ؤجر يف ت�أكيد ملكيته للموجودات .ولهذا ال�سبب ،وحتى
�إذا كانت الأهداف االقت�صادية الأ�سا�سية لهذه املعامالت مطابقة لتلك املتعلقة باحلق ال�ضماين احليازي
العادي ،يتعني �أن ت�صاغ القواعد الإلزامية التي حتكم حقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري
ثم ،ف�إن
ب�أ�سلوب خمتلف اختالفا طفيفا للح�صول على النتيجة ذاتها فيما يتعلّق بال�سيا�سة العامة .ومن ّ
البائع الذي يحتفظ بامللكية  ،على �سبيل املثال ،ينبغي �أال يكون قادرا على جتنب التزاماته بعدم الدخول
يف معامالت مع �أطراف ثالثة مت�س بحقوق امل�شرتي غري املق�رص .وعلى نف�س املنوال ،ف�إن امل�شرتي احلائز
ملوجود ،لكنه يتوقع فقط امللكية ،ينبغي �أال يكون قادرا على تفادي م�س�ؤوليته يف املحافظة على املوجود.
وهذه التعديالت ال�رضورية يتناولها الباب �ألف 8-من الف�صل التا�سع.

(ب) واجب احلفاظ على املوجودات املرهونة
�سدد لـه االلتزام امل�ضمون.
  -24املوجودات املرهونة هي �إحدى ال�ضمانات الرئي�سية املتاحة للدائن لكي يُ َّ
وهي �أي�ضا من املوجودات التي يتوقع املانح عادة ا�ستخدامها ويعتزم موا�صلة ذلك دون قيود ما �أن يُ�س ّدد
القر�ض �أو االئتمان .ولهذه الأ�سباب تكون لكل من املانحني والدائنني امل�ضمونني م�صلحة يف احلفاظ
على املوجودات املرهونة.
 -25ويكون ال�شخ�ص احلائز للموجودات املرهونة يف �أف�ضل و�ضع ،يف الغالب ،لكفالة املحافظة عليها.
ويف�رس ذلك ملاذا تفر�ض الدول عادة على ذلك الطرف واجب العناية املعقولة باملوجودات املرهونة .وكحالة
ا�ستثنائية فقط تكاد تتعلق دائما مبوجودات غري ملمو�سة ،قد يكون �شخ�ص لي�س حائزا يف و�ضع �أمثل
نظريا للعناية باملوجودات املرهونة .ونظرا لهدف كفالة توزيع عادل مل�س�ؤولية العناية باملوجودات املرهونة
وت�شجيع الطرفني على احلفاظ عليها ،ال يهم كثريا ما �إذا كان احلائز هو املانح �أم الدائن امل�ضمون.
فالواجب الإلزامي املفرو�ض على ال�شخ�ص احلائز والذي يقت�ضي منه املحافظة على املوجودات املرهونة
ينبغي �أن يكون متطابقا يف كلتا احلالتني.
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 -26وقد يتباين كثريا امل�ضمون املحدد لذلك الواجب ،ح�سب طبيعة املوجودات املرهونة .ففي حالة
املوجودات امللمو�سة ،ي�ستدعي الواجب �أوال احلفاظ على املوجودات ماديا .وعندما يتعلق الأمر مبوجودات
ملمو�سة غري حية ،ي�شمل ذلك عادة واجب احلفاظ على هذه املوجودات يف حالة جيدة وعدم ا�ستخدامها
املعينة .فمثال� ،إذا كان املوجود املرهون هو �آلة ،يجب �أال ترتك
لغر�ض غري الغر�ض املعتاد يف الظروف ّ
عر�ض ًة للمطر .وف�ضال عن ذلك ،يجب على الطرف الذي يحوزها وي�ستخدمها �أن يقوم ب�أعمال ال�صيانة
املعتادة .ومع ذلك� ،إذا كان الرهن ،مثال ،على �سيارة للركَّاب ،فال يجوز للحائز امل�أذون لـه با�ستخدامها
�أن ي�ستخدمها ك�شاحنة خفيفة لأغرا�ض جتارية.
 -27وعندما تكون املوجودات املرهونة خمزوناً قد يتطلب واجب احلفاظ عليه اتخاذ �إجراءات �أخرى
�أكرث تكلفة من جانب احلائز .فاملخزون ،بخالف املعدات ،غالبا ما يكون معرو�ضاً وت�سهل �رسقته -
ولذا يجب على املانح (�أي الطرف الذي يرجح �أن يكون هو احلائز) توفري الأمن الكايف لتاليف "تقل�ص
املخزون" ،ويجب عليه عر�ض املخزون بطريقة �سليمة لتجنب الك�رس �أو تخزينه وقاي ًة له من التدهور.
فمثال� ،إذا كان املخزون يت�ألف من معدات �إلكرتونية باهظة الثمن �أو �آنية زجاجية �سهلة االنك�سار ب�شكل
خا�ص ،فقد يلزم حفظها يف �صناديق مقفلة؛ و�إذا كان املخزون يتكون من �أغذية قابلة للتلف ،وجب على
احلائز تخزين املوجودات املرهونة يف وحدات مثلجة.
 -28ويف حالة املوجودات امللمو�سة احلية ،مثل احليوانات ،ينبغي �أن يكون الواجب مماثال .فال يكفي
حيا ،بل يجب �أن ي�ضمن ال�شخ�ص احلائز �أن يح�صل احليوان على التغذية ال�سليمة
احلفاظ على احليوان َّ
و�أن يُحافظ عليه يف �صحة جيدة (�أي �أن يح�صل احليوان ،مثال ،على رعاية بيطرية مالئمة) .وعندما
يحتاج احليوان �إىل خدمات خا�صة للحفاظ عليه يف �صحة جيدة (�أي ،مثال ،التمرين املنا�سب جلواد
ال�سباق واحللب بانتظام للبقرة) ،ميتد واجب العناية لي�شمل توفري تلك اخلدمات .و�أخريا ،وكما هو الأمر
فيما يخ�ص املعدات ،يعني الواجب �أي�ضا �أنه ال ميكن ا�ستخدام احليوان لأغرا�ض غري عادية .وعلى ذلك،
حم ٍل.
�إذا كانت قيمة الثور الفحل تكمن يف "ر�سوم اال�ستيالد" ال ميكن ا�ستخدامه كدا َّبة ْ
متج�سد يف �صك قابل للتداول ،ال
 -29و�إذا كانت املوجودات املرهونة تت�ألف من حق يف تقا�ضي مال
ّ
بد �أن ي�شمل الواجب احلفاظ على امل�ستند ماديا .غري �أن واجب االعتناء يف تلك احلالة ي�شمل اتخاذ
اخلطوات الالزمة حلفظ �أو �صون حقوق املانح جتاه �أطراف �سابقة ُمل َزمة مبوجب ال�صك القابل للتداول
(مثل تقدمي ال�صك واالحتجاج عليه �إذا ن�ص القانون على ذلك وتقدمي �إخطار بعدم الدفع) .وقد يتعني
�أي�ضا على ال�شخ�ص الذي يحوز �صكا قابال للتداول �أن يجتنب فقدان حقوق تتعلق بال�صك نف�سه جتاه
�أطراف �سابقة ،وذلك باتخاذ خطوات جتاه من تقع عليهم م�س�ؤولية ثانوية مبوجب ال�صك (مثل الكفالء).
وعندما تكون املوجودات امللمو�سة م�ستندا قابال للتداول ،يجب �أي�ضا على ال�شخ�ص احلائز �أن يحافظ
على امل�ستند ماديا .وعالوة على ذلك� ،إذا كان امل�ستند حمدد الأجل ،وجب �أن يق ّدمه ال�شخ�ص احلائز لـه
قبل انق�ضاء املدة للمطالبة باحليازة املادية للموجودات امل�شمولة بامل�ستند.
 -30وعندما تكون املوجودات املرهونة غري ملمو�سة ،يكون حتديد واجب العناية املعقولة بالإ�شارة �إىل
ال�شخ�ص احلائز �أكرث �صعوبة .فكثريا ما تكون املوجودات غري امللمو�سة جمرد حق تعاقدي يف حت�صيل
مدفوعات .وترد يف الباب باء �أدناه مناق�شة لطبيعة واجب احلفاظ على املوجودات يف تلك احلاالت.
وعندما تكون املوجودات املرهونة حقا يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،أو ممتلكات فكرية،
�أو حقا يف تقا�ضي عائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،تن�ص الدول عادة على خمتلف حقوق طريف املعاملة
والتزاماتهما يف ت�رشيع خا�ص ينظم ذلك ال�شكل من املوجودات على وجه التحديد.
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 -31ولدى حتديد مدى التزام ال�شخ�ص احلائز باحلفاظ على املوجودات املرهونة ،تجُ ري الدول
تقديرا من حيث التكاليف والفوائد لأف�ضل ال�سبل الكفيلة بتحقيق توزيع عادل للم�س�ؤولية عن احلفاظ
على هذه املوجودات .وامل�س�ألة ال�سيا�ساتية الرئي�سية هي تفادي �إلقاء عبء ال لزوم لـه على ال�شخ�ص
ت�سن الدول قاعدة عامة �إلزامية ملا
احلائز .ومت�شيا مع االعتبارات املذكورة �أعاله ،يو�صي الدليل ب�أن ّ
قبل التق�صري تفر�ض على جميع الأطراف احلائزة واجب اتخاذ تدابري معقولة من �أجل احلفاظ على
املوجودات املرهونة (انظر التو�صية .)111

(ج) واجب احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة
 -32يف كثري من احلاالت ،يكفي احلفاظ ماديا على املوجودات املرهونة ل�صون قيمتها �أي�ضا .غري �أنه
يلزم �أحيانا اتخاذ تدابري �إ�ضافية للو�صول �إىل هذه النتيجة .وتُبحث احلالة اخلا�صة املتعلقة باملوجودات
غري امللمو�سة يف الباب �ألف� 5-أدناه� .أما فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة ،ف�إن الدول متيز عادة بني
التزامات املانحني والتزامات الدائنني امل�ضمونني .وملا كانت املوجودات املرهونة هي �ضمانة �سداد
للدائنني امل�ضمونني ،فيُطلب �أحيانا �إىل املانحني اتخاذ �إجراءات �إيجابية ل�صون قيمة املوجودات املرهونة
زيادة على االلتزام باحلفاظ على املوجودات ماديا .فمثال ،قد يُطلب �إىل املانحني �إجراء حت�سينات على
احلوا�سيب �أو �إعادة املعدات �إىل بائع لكي يُر�سلها �إىل امل�صنع بغية �إ�صالح بع�ض عيوب ال�صنع بناء على
طلب ال�صانع .ومرة �أخرى ،يجب على الدول ،لدى حتديد نطاق هذا االلتزام امللقى على عاتق املانحني،
تقدير الفوائد مقابل الأعباء التي تفر�ضها.
 -33وال تفر�ض بع�ض الدول على الدائنني امل�ضمونني احلائزين ملوجودات مرهونة �أي التزام يتعلق
باحلفاظ على قيمة تلك املوجودات .وال�سبب يف ذلك هو �أنه �إذا كان فر�ض التزام يقت�ضي من الدائنني
حتمل م�س�ؤولية ُمرهقة عن مراقبة املوجودات املرهونة عن كثب ،ف�إن املوجودات �ستفقد
امل�ضمونني
ُّ
بب�ساطة قيمتها ك�ضمان ،وهذا لي�س يف �صالح املانحني .وهذا هو احلال ،ب�صفة خا�صة ،فيما يتعلق
باملوجودات غري امللمو�سة .فمثال ،ال ينبغي �أن يُطلب �إىل الدائنني امل�ضمونني اتخاذ �أي تدابري للحفاظ
على القيمة ال�سوقية لعالمة جتارية� ،أو القيام بتحليل ا�ستثماري للحفاظ على قيمة حافظة �أ�سهم.
وعلى كل حال ،ف�إن احتفاظ املوجودات املرهونة بقيمتها يظل دائما من م�صلحة املانحني بحيث تن�ص
الأطراف عادة على �أنه يجوز للمانحني �أن يب ِّينوا للدائنني امل�ضمونني احلائزين اخلطوات املراد اتخاذها
مقدما �أو ي�ضاف �إىل
للحفاظ على قيمة تلك املوجودات .و� ُّأي مال يُنفق يف ذلك فعاد ًة ما ي�سدده املانح َّ
االلتزام امل�ضمون.
 -34ويف مقابل ذلك ،تفر�ض دول �أخرى على الدائنني امل�ضمونني وكذلك على املانحني احلائزين
للموجودات املرهونة التزاما حمددا باحلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة ،يف احلاالت التي يكون فيها
احلفاظ على املوجود امللمو�س املرهون غري كاف ،يف حد ذاته ،ل�ضمان املحافظة على قيمة املوجود .بيد
�أن الدول ال حتدد ،يف العادة ،فحوى هذه الواجبات ،وترتك لطريف االتفاق ال�ضماين تعداد الواجبات
الإ�ضافية الرامية �إىل حتقيق هذا الهدف .ويُفرت�ض هنا �أن يكون الدائنون امل�ضمونون واملانحون ،يف
العادة� ،أدرى باخلطوات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق باملوجودات املنفردة كما ينبغي �أن يكونوا �أحرارا
يف عقد هذه االلتزامات على النحو الذي يرونه منا�سبا .وميزة هذا الو�ضع هي �أن الدول ،وهي تُ�سلِّم
ب�أهمية احلفاظ على قيمة املوجودات امللمو�سة وحماية قيمتها من اال�ستهالك غري املربر ،ت�أذن للطرفني
باالتفاق فيما بينهما على اخلطوات املعقولة التي ينبغي اتخاذها يف الظروف اخلا�صة بكل حالة على
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حدة .ومت�شياً مع هذا االجتاه العام ،يو�صي الدليل ب�أن ت�سن الدول قاعدة �إلزامية ملا قبل التق�صري
توجب على الأطراف احلائزة على موجودات مرهونة ملمو�سة اتخاذ خطوات معقولة للحفاظ على قيمة
املوجودات املرهونة قبل التق�صري ،ولكنها ال تقدم �أي تو�صية ب�ش�أن املعيار الأكرث حتديدا الذي ينبغي �أن
تعتمده الدول لهذا الغر�ض (انظر التو�صية .)111

(د) واجب �إعادة املوجودات املرهونة و�إنهاء �إ�شعار م�سجل
� -35إن الغر�ض املحوري من احلق ال�ضماين هو حت�سني احتمال الوفاء بااللتزام امل�ضمون �إما بت�شجيع
املانح على �سداد االلتزام امل�ضمون �أو باحت�ساب قيمة املوجودات املرهونة على االلتزام امل�ضمون .واحلق
ال�ضماين لي�س و�سيلة النتزاع قيمة �إ�ضافية من املانح �أو �إحالة مق َّنعة للموجودات املرهونة �إىل الدائن.
فحاملا يتم الوفاء بااللتزام امل�ضمون ينتهي احلق ال�ضماين ،من الناحية القانونية ،ويحق للمانح �أن يحوز
ت�سن
املوجودات التي �سبق رهنها والتمتع الكامل مبلكيتها اخلالية من الرهون .ولتنفيذ حقوق املانحّ ،
معظم الدول قواعد �إلزامية لتنظيم واجبات الدائن امل�ضمون حاملا ي�س ّدد االلتزام امل�ضمون بالكامل
وتنهى كل التع ّهدات االئتمانية .وتلك الواجبات من نوعني .فبع�ض الواجبات تتعلق ب�إعادة املوجودات
املرهونة �إىل املانح ،يف احلاالت التي يكون فيها الدائن امل�ضمون حائزا للموجودات عندما يتم الوفاء
التام بااللتزام امل�ضمون؛ وتتعلق واجبات �أخرى باتخاذ خطوات لتمكني املانح من التمتع بحقه يف
املوجودات املرهونة دون �أي مانع نا�شئ عن وجود الرهن �سابقا.
 -36ويراعي الدليل �أن من اجلائز ،يف معظم احلاالت ،للدائنني امل�ضمونني جعل حقوقهم نافذة
جتاه �أطراف ثالثة بحيازة املوجودات املرهونة �إذا ما رغبوا يف ذلك (انظر التو�صية  .)37و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،حتى عندما يحقق الدائنون النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار ال باحليازة ،ف�إن مبد�أ
ا�ستقاللية الطرفني يجيز للمانحني �أن يوافقوا على ال�سماح لدائنني م�ضمونني بحيازة املوجودات
املرهونة .وميكن �أن يكون هذا ال�سماح �إما وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين� ،أو يف وقت الحق .ويف هذه
احلالة الأخرية ،ال ي�شرتط حتى �أن يكون املانح مق�رصا مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين .وت�ستند حيازة الدائن
امل�ضمون �إىل االتفاق املربم بني الطرفني وتتعلق ب�أهداف ذلك االتفاق ،ب�رصف النظر عن الطريقة التي
تن�ش�أ بها هذه احليازة.
 -37ونظرا �إىل �أن الق�صد من احلق ال�ضماين هو كفالة �أداء االلتزام ،فينبغي �أن ي�ستطيع املانح ،حاملا
يتم ذلك الأداء� ،أن ي�سرتد �إما حيازة املوجودات املرهونة �أو �إمكانية الو�صول �إليها دون عائق� ،أو كلتيهما.
وهذا ما يف�سرّ الواجب الر�سمي الذي تفر�ضه دول كثرية على الدائنني امل�ضمونني لإعادة املوجودات
املرهونة �إىل املانح عند �سداد االلتزام امل�ضمون بالكامل و�إنهاء جميع التعهدات االئتمانية .ويف هذه
الدول ،يقع العبء على عاتق الدائن لت�سليم املوجودات املرهونة ،ال على املانح ليطالب با�سرتدادها �أو
لي�أخذها .ويف دول �أخرى ،ال يقع على الدائن امل�ضمون التزام بالت�سليم ،و�إمنا عليه �أن ي�سمح للمانح
باملطالبة با�سرتداد املوجودات التي �سبق رهنها .وعندما تكون موجودات ملمو�سة يف يد طرف ثالث كان
يف الأ�صل حائزا لها نيابة عن املانح ،ولكنه ي�صبح عقب �إن�شاء احلق ال�ضماين حائزا بالنيابة عن الدائن
امل�ضمون ،توجب دول عديدة على الدائن امل�ضمون �أن يبني لل�شخ�ص احلائز �أن االلتزام امل�ضمون قد
ُ�س ِّدد و�أن احلائز �أ�صبح من جديد حائزا للم�ستحقات ب�صفة ح�رصية نيابة عن املانح .وين�ش�أ واجب مماثل
يف كثري من الدول متى �أبرم الدائن امل�ضمون و�إحدى امل�ؤ�س�سات املتلقية للودائع اتفاق �سيطرة .ففي هذه
الدول ،عادة ما يُلزم الدائن امل�ضمون ب�أن يقوم ب�إبالغ الوديع حتديدا ب�أن اتفاق ال�سيطرة مل يعد �ساريا.
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واملق�صود من كل هذه املقت�ضيات املختلفة هو تنفيذ حق املانح يف التمتع با�ستخدام املوجودات املرهونة
ي�سدد االلتزام امل�ضمون بالكامل وتنهى جميع التعهدات االئتمانية.
دون عائق حاملا َّ
 -38وترى بع�ض الدول �أن الدائن امل�ضمون يجب �أن يتخذ �أي�ضا خطوات �إيجابية لكفالة �أن يو�ضع
املانح يف نف�س الو�ضع الذي كان يحتله قبل �إن�شاء احلق ال�ضماين .ويف حالة املوجودات غري امللمو�سة
ي�ستلزم ذلك �إر�سال �إ�شعار �إىل �أي طرف ثالث ملتزم (مثل املدين بامل�ستحق) يفيد ب�أن االلتزام امل�ضمون
قد ُ�س ِّدد بالكامل وب�أنه يحق من جديد للمانح �أن يتلقى ال�سداد عن االلتزام .وعموما ،تلزم بع�ض الدول
الدائنني امل�ضمونني بتخلي�ص املوجودات املرهونة من احلق ال�ضماين ،كما تلزمهم ،يف حال حتقيق النفاذ
جتاه طرف ثالث بوا�سطة ت�سجيل ،باتخاذ خطوات لإلغاء نفاذ الإ�شعار املتعلق بذلك احلق ال�ضماين من
ال�سجل ذي ال�صلة .فمثال ،عندما ال ت�شطب املواد امل�سجلة من ال�سجل تلقائيا بعد فرتة وجيزة ن�سبيا،
تفر�ض هذه الدول على الدائنني واجب املطالبة ب�إلغاء الت�سجيل .كذلك ،عندما يكون احلق ال�ضماين
مو�ضوع الت�أ�شري على �سند ملكية ،تلزم بع�ض الدول الدائن امل�ضمون باتخاذ خطوات لكفالة �شطب ذلك
الت�أ�شري من �سند امللكية .والعامل امل�شرتك بني تلك املقت�ضيات هو �أنه ينبغي للدائن امل�ضمون �أن يتخذ
خطوات لإزالة �أي �أدلة ر�سمية تثبت حقه ال�سابق يكون من �ش�أنها �أن جتعل �أطرافا ثالثة تعتقد احتمال
بقاء موجودات املانح خا�ضع ًة للحق ال�ضماين.
�سدد االلتزام امل�ضمون
 -39والقاعدة الإلزامية املو�صى بها يف الدليل لتحكم العالقة بني الطرفني حاملا يُ َّ
تجُ ِّ�سد االعتبارات ال�سالفة الذكر ب�شكل عام (انظر التو�صية  .)112وهدفها الأ�سا�سي هو الت�أكد من �أن
املانح ي�سرتد ا�ستخدام املوجودات التي كانت مرهونة والتمتع بها بالكامل و�أنه ي�ستطيع �أن يتعامل بها
فعال يف معامالت ت�شمل �أطرافا ثالثة دون �أي عائق نا�شئ عن احلق ال�ضماين الذي مل يعد قائما .وعندما
يتطلب حتقيق هذه النتيجة �إبطال �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،يو�صي الدليل ب�أن يحق
للمانح �أن يفر�ض على الدائن امل�ضمون �أن يفعل ذلك �أو �أن يباح له هو ،يف ظروف معينة ،فعله بنف�سه
(انظر التو�صية .)72

 -4القواعد غري الإلزامية ال�سابقة للتق�صري
� -40إ�ضافة �إىل القواعد الإلزامية املختلفة التي حتكم حقوق الطرفني والتزاماتهما قبل التق�صري،
و�ضعت معظم الدول قوائم متفاوتة الطول من القواعد غري الإلزامية التي تعالج م�سائل �أخرى �سابقة
للتق�صري .وتتباين من دولة �إىل �أخرى العبارات امل�ستخدمة (مثل القانون اخلا�ص بالت�رصف �أو القواعد
التكميلية �أو القواعد االحتياطية) لتعيني هذه القواعد غري الإلزامية التي تكون "رهنا باتفاق خمالف
طبق تلقائيا ب�صفتها �رشوطا
لذلك بني الطرفني" .غري �أن �سمتها امل�شرتكة هي �أنه يق�صد منها �أن تُ َّ
�إ�ضافية لالتفاق ال�ضماين ،ما مل يكن هناك ما يثبت �أن الطرفني كانا يعتزمان ا�ستبعادها �أو تغيريها.
 -41وثمة �أ�س�س منطقية خمتلفة تتعلق بال�سيا�سة العامة تُعر�ض ت�أييدا لفكرة القواعد غري الإلزامية.
فبع�ض الدول ت�ستخدم القواعد غري الإلزامية حلماية الأطراف ال�ضعيفة ،انطالقا من فكرة �أنها تو ّفر
�أ�سا�سا ميكن �أن ي�ستند �إليه الطرف القوي ملحاولة التفاو�ض على حكم تعاقدي بديل .وتعتربها دول
جت�سد �رشوط اتفاق كان من املحتمل �أن يتو�صل �إليه الطرفان لو وجها انتباههما
�أخرى جمرد قواعد
ّ
املربر احلقيقي للقواعد غري الإلزامية يكمن
�إىل نقاط حمددة� .أما املوقف الذي يتخذه الدليل فهو �أن ّ
يف �أنه ميكن ا�ستخدامها لرتويج �أهداف تتفق مع منطق نظام املعامالت امل�ضمونة فيما يتعلق بال�سيا�سة
العامة .وال ي�صعب العثور على �أمثلة على قواعد غري �إلزامية ت�ستند �إىل هذا الأ�سا�س املنطقي .فالقانون
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يف دول كثرية ين�ص على �أنه ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يودع املانح �أي عائدات ت�أمينية
مت�أتية عن هالك �أو تلف املوجودات املرهونة يف ح�ساب �إيداع ي�سيطر عليه الدائن امل�ضمون .وف�ض ً
ال
عن ذلك ،ين�ص القانون يف كثري من الدول على �أنه ،ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يجوز �أن
يحتجز الدائن امل�ضمون �إيرادات املوجودات املرهونة طوال مدة االتفاق ال�ضماين باعتبارها موجودات
مرهونة �إ�ضافية ،كي يت�سنى يف حال التق�صري تخ�صي�ص تلك الإيرادات ل�سداد االلتزام امل�ضمون .ونظرا
تقرر الدول و�ضع جمموعة �شاملة من القواعد
لهذا الهدف العام ،هناك �أربعة �أ�سباب على الأقل لأن ّ
غري الإلزامية.
 -42ف�أوال ،ت�ساعد جمموعة كاملة من القواعد غري الإلزامية على خف�ض تكاليف املعامالت� ،إذ تغني
الطرفني عن احلاجة �إىل التفاو�ض على �أحكام جديدة تتناولها تلك القواعد بالفعل ب�صورة وافية و�إىل
رجح
�صوغ تلك الأحكام ،وذلك بتوزيع احلقوق وااللتزامات بني الدائن امل�ضمون واملانح بالأ�سلوب الذي يُ َّ
�أن يتفقا عليه بنف�سيهما .وهنا ،تقوم القواعد غري الإلزامية مقام �رشوط �ضمنية �أو �رشوط احتياطية
(�أي ال�رشوط التي تنطبق عند عدم وجود اتفاق على خالف ذلك)� ،أي يعترب �أنها ت�شكل جزءا من االتفاق
ال�ضماين ،ما مل يعرب عن نية خمالفة يف ذلك االتفاق .وميكن �أن تكون من �أمثلة تلك ال�رشوط ال�ضمنية
يح�صل �أي �إيرادات تدرها تلك املوجودات
قاعدة ت�سمح للدائن امل�ضمون حائز املوجودات املرهونة ب�أن
ِّ
وب�أن يخ�ص�صها مبا�رشة ل�سداد االلتزام امل�ضمون.
 -43وثانيا� ،إن �أكرث الأطراف علما وخربة لي�سوا مع�صومني من اخلط�أ يف التنب�ؤ بامل�ستقبل .ومهما
بلغت دقة �صوغ االتفاق ،ال مفر من �أن تكون هناك ظروف غري متوقعة .وعادة ما ت�ضع الدول قواعد
تكييفية �أ�سا�سية لأجل تفادي احلاجة �إىل قرارات ق�ضائية �أو حتكيمية ل�سد تلك الثغرات يف االتفاق
عند ظهورها وللتقليل من النـزاعات املحتملة .وتر�شد تلك القواعد غري الإلزامية الأطراف �إىل مبادئ
قانونية �أخرى �أعم ميكن ا�ستخدامها لال�سرت�شاد بها يف حل م�شاكل غري متوقعة .ومن الأمثلة على ذلك
قاعدة تن�ص على �أن مانح احلق ال�ضماين يظل حائزا للحق املو�ضوعي (�سواء �أكان حقا يف امللكية �أم
حقا �أدنى يف املمتلكات �أم حقا �شخ�صيا) الذي �أُخذ منه ال�ضمان .وهكذا ،يجوز للطرفني ،لدى تناول
�أي حدث معينّ غري متوقع� ،أن ينطلقا من مبد�أ �أن ممار�سة �أي حق غري خم�ص�ص بالتحديد للدائن
خمولة للمانح.
امل�ضمون تظل ّ
 -44وثالثا ،ف�إن و�ضع حقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري يف �صيغة ت�رشيعية �شاملة ن�سبيا
يزيد من الفعالية و�إمكانية التنب�ؤ ،وذلك بتوجيه انتباه الطرفني �إىل م�سائل ينبغي لهما �أن ينظرا فيها
لدى التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقهما .وميكن اال�ستعا�ضة يف ال�صياغة مبجموعة من القواعد االحتياطية التي
يجوز لهما �أن يختارا اخلروج عنها� ،إذ تعر�ض تلك املجموعة قائمة مرجعية من النقاط التي ميكن
يقرر الطرفان تعديل القواعد غري
تناولها وقت و�ضع االتفاق ال�ضماين يف �صيغته النهائية .وحتى عندما ّ
الإلزامية املذكورة� ،سعيا �إىل حتقيق �أغرا�ضهما على نحو �أف�ضل ،ف�إن ا�ستح�ضارها ي�ضمن النظر يف تلك
امل�سائل وعدم �إ�سقاطها �سهوا.
 -45و�أخريا ،تتيح القواعد غري الإلزامية �إعمال مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني ب�أق�صى قدر من الكفاءة.
وتت�ضح هذه الفائدة ب�صورة خا�صة يف املعامالت الطويلة الأجل التي ال ي�ستطيع الطرفان التنب�ؤ فيها بكل
االحتماالت .وتي�سرِّ تلك القواعد املرونة وتخ ّف�ض تكاليف االمتثال .فمثال ،كل ما تفعله معاملة االتفاق
على �أنه كامل يف حد ذاته و�إلزام الطرفني بو�ضع كل التنقيحات والتعديالت الالحقة لذلك االتفاق يف
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�شكل ر�سمي هو فر�ض تكاليف �إ�ضافية للمعاملة على املانح .ونظرا �إىل �أن هذه القواعد لي�ست �إلزامية،
ففي مقدور الطرفني دائما ا�ستبعاد تطبيقها بحكم تعاقدي حمدد مثل بند ين�ص على �أن هناك وثيقة
تت�ضمن �أي �رشوط �ضمنية.
مكتوبة ت�شتمل على اتفاق الطرفني برمته وعلى �أنها ال
ّ
 -46وتعرتف نظم قانونية وطنية كثرية على نطاق وا�سع مبيزات ال�سماح للطرفني بتحديد عالقتهما
مب�ساعدة جمموعة كاملة من القواعد غري الإلزامية (مثل املواد � 2736إىل  2742من القانون املدين يف
املوحد يف الواليات املتحدة) ،كما تعرتف
كيبيك ،كندا ،واملواد � 207-9إىل  210-9من القانون التجاري
ّ
بها منظمات تروج لقوانني منوذجية �إقليمية (مثل املادة  15من قانون امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،واملادة  33من القانون النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن املعامالت
امل�ضمونة) )1(،واتفاقيات دولية تتناول البيع الدويل (مثل املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود
البيع الدويل للب�ضائع (� )2(،))1980أو جانبا من جوانب املعامالت امل�ضمونة يف املمتلكات املنقولة (مثل
الفقرة  1من املادة  11من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،واملادة  15من اتفاقية ال�ضمانات
()3
الدولية على املعدات املنقولة).

 -5قواعد غري �إلزامية منطية من القواعد ال�سابقة للتق�صري
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
  -47ال يتناول هذا الف�صل جميع احلاالت التي قد تو ّد الدول �أن ت�ضع فيها قواعد غري �إلزامية .فهو
ال يتناول ،مثال� ،أي قواعد غري �إلزامية ميكن و�ضعها فيما يتعلق بال�رشوط الإ�ضافية التي تكمل ال�رشوط
الالزمة لوجود حق �ضماين (مثل املحتوى املحتمل لالتفاق ال�ضماين الذي يتجاوز احلد الأدنى الالزم
لإن�شائه) .والقواعد غري الإلزامية يف هذا ال�سياق ت�ؤدي وظيفة خمتلفة ،ولذلك حتكم ا�ست�صوابها ونطاقها
وم�ضمونها اعتبارات خمتلفة تتعلق بال�سيا�سة العامة .وعالوة على ذلك ،ولل�سبب ذاته ،فهذا الف�صل ال
يتناول قواعد غري �إلزامية يق�صد منها �أن حتكم حقوق الطرفني والتزاماتهما الالحقة للتق�صري .فتلك
القواعد غري الإلزامية يتناولها الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين.
 -48والقواعد غري الإلزامية التي تُبحث يف هذا الباب هي القواعد التي حتكم حقوق الطرفني
والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري حاملا ي�صبح االتفاق ال�ضماين نافذا فيما بينهما .ولكن ،نظرا �إىل �أن
معينة وممار�ساتها و�سيا�ساتها ،ف�إن �شكلها
القواعد غري الإلزامية عادة ما جت�سد احتياجات دول ّ
املحدد يتباين تباينا هائال .ومع ذلك ،هناك جمموعة �أ�سا�سية من القواعد غري الإلزامية توجد عادة
يف الت�رشيعات الوطنية املعا�رصة .وهي تنق�سم عادة �إىل نوعني عامني هما�( :أ) القواعد التي ت�ؤدي
متمما لقواعد �إلزامية تتناول حقوق الدائنني امل�ضمونني الذين يحوزون موجودات مرهونة
دورا ّ
ف�صل احلقوق التي يحتفظ بها املانح ب�رصف النظر عن الطرف الذي
وواجباتهم؛ (ب) القواعد التي تُ َّ
له احليازة.
( )1انظر املقدمة ،احلا�شيتني  3و.9
( )2من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.95.V.12
( )3انظر املقدمة ،احلا�شيتني  7و.8
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 -49واملق�صود من تلك القواعد غري الإلزامية ،على غرار القواعد الإلزامية ،هو �أن ت�شجع على ال�سلوك
املت�سم بامل�س�ؤولية من جانب من تكون املوجودات يف عهدتهم .ومن ثم تنظمها الدول يف �أغلب الأحيان
وفقا ملا �إذا كان الدائن امل�ضمون �أو املانح هو حائز املوجودات املرهونة .غري �أنه يُق�صد من بع�ض القواعد
غري الإلزامية ال�سابقة للتق�صري �أن تنطبق ب�رصف النظر عما �إذا كان احلائز هو الدائن امل�ضمون �أو
املانح .وتُبحث هذه احلاالت �أدناه تباعا.

(ب)  القواعد غري الإلزامية عندما يكون الدائن امل�ضمون هو احلائز
 -50مثلما ذكر �آنفاً (انظر الفقرات � 31-24أعاله) ،ف�إن معظم الدول لديها قواعد �إلزامية تق�ضي
ب�أن ميار�س الدائن امل�ضمون احلائز عناية معقولة باملوجودات املرهونة التي يف حوزته ،وب�أن يحفظها
وي�صونها .وعندما يكون للدائن امل�ضمون احلق يف ا�ستخدام املوجودات املرهونة ،عادة ما يكون الدائن
امل�ضمون ملزما �أي�ضا بالقيام بجميع الإ�صالحات الالزمة للحفاظ عليها يف حالة عمل جيدة .وقد �سبق
ت�سن
بحث امل�ضمون الأ�سا�سي لتلك القواعد الإلزامية (انظر الفقرات � 39-16أعاله) .و�إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
بع�ض الدول جمموعة من القواعد غري الإلزامية تن�ص على التزامات �أخرى على الدائن تتعلق بالعناية
باملوجودات املرهونة التي يف حوزته ،وبالأخ�ص يف احلاالت التي تولِّد فيها املوجودات املرهونة ثمارا
مدنية وطبيعية �أو �إيرادات .وتتناول الفقرات التالية �أ�شيع القواعد غري الإلزامية من هذا النوع.
 -51ففيما يتعلق بااللتزام الأ�سا�سي بالعناية واحلفظ ،ت�شرتط دول كثرية بالتحديد �أن يُحافظ الدائن
التعرف بو�ضوح على املوجودات امللمو�سة املرهونة .و�إذا كانت هذه املوجودات من
امل�ضمون على قابلية
ّ
املتماثالت وكانت خمتلطة مبوجودات �أخرى من نف�س النوع� ،أ�صبح ذلك الواجب التزاما باحلفاظ على
كمية كافية من املوجودات من نف�س نوعية املوجودات املرهونة �أ�صال .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،عندما ت�ستلزم
ال�صيانة عمال يتجاوز قدرة الدائن ال�شخ�صية ،كثريا ما تطالب الدول الدائن ب�أن يُخطر املانح ،و�أن ي�سمح
للمانح �إذا لزم ذلك ،ب�أن يحوز املوجودات م�ؤقتا لأجل �إ�صالحها �أو العناية بها �أو حفظها �أو حفظ قيمتها.
يج�سد حق املانح يف تقا�ضي مبلغ من املال ،قد ال يكون
 -52وعندما تت�ألف املوجودات املرهونة من �صك ّ
التزام الدائن امل�ضمون بالعناية منح�رصا يف احلفاظ ماديا على ذلك امل�ستند .فدول كثرية تُلزم الدائن
امل�ضمون احلائز ل�صك قابل للتداول ب�أن يتفادى فقدان احلقوق يف ال�صك نف�سه جتاه �أطراف �سابقة
باتخاذ اخلطوات الالزمة جتاه الأ�شخا�ص الذين تقع على عاتقهم م�س�ؤولية ثانوية مبقت�ضى ال�صك (مثل
الكفالء) .ويف هذه الدول ،من ال�شائع �أي�ضا الن�ص على �أنه ميكن �إما للمانح �أو للدائن امل�ضمون رفع
دعوى من �أجل �إنفاذ االلتزام بال�سداد.
 -53والنتيجة الطبيعية غري الإلزامية اللتزام الدائن امل�ضمون احلائز ب�أن يعتني باملوجودات املرهونة
�ضم تلك النفقات �إىل
هي �أنه يحق له �أن ي�سرتد النفقات املعقولة التي �رصفها حلفظ املوجودات و�أن تُ َّ
االلتزام امل�ضمون .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سمح دول كثرية للدائن امل�ضمون ب�أن ي�ستخدم املوجودات املرهونة
التي يف حوزته ا�ستخداما معقوال �أو �أن ي�ش ّغلها (انظر التو�صية  ،113الفقرة الفرعية (ب)) .وتبعا لذلك
احلق ،يجب �أن ي�سمح الدائن امل�ضمون للمانح ب�أن يفح�ص املوجودات املرهونة يف جميع الأوقات املعقولة
عما ينجم من �أ�رضار ب�سبب �أي تدهور يف املوجودات يتجاوز ما يت�صل باال�ستخدام العادي
ويكون م�س�ؤوال ّ
(انظر التو�صية  ،113الفقرة الفرعية (ج)).
 -54ونظرا �إىل �أن الدائن امل�ضمون هو احلائز ،فهو كثريا ما يكون يف �أف�ضل و�ضع لتح�صيل العائدات
ت�سن قاعدة غري �إلزامية
النقدية وغري النقدية املت�أتية من املوجودات املرهونة .ولذلك ،اعتادت الدول �أن ّ
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يح�صل الدائن امل�ضمون احلائز كال من العائدات النقدية وغري النقدية .وعادة ما يكون
تن�ص على �أن
ِّ
املانح هو الذي ي�ستطيع �أن يح�صل على �أف�ضل �سعر للعائدات غري النقدية التي تنتجها املوجودات
املرهونة (مثل اللنب الذي تنتجه الأبقار والبي�ض الذي ينتجه الدجاج وال�صوف الذي تنتجه اخلراف).
ولذلك ،عادة ما تق�ضي الدول �أي�ضا ،يف احلاالت النادرة التي يكون فيها الدائن امل�ضمون حائزا للمال
احلي ،ب�أنه ينبغي لـه �أن ي�سلّم العائدات غري النقدية �إىل املانح للت�رصف فيها .وعندما تنطوي العائدات
غري النقدية على الزيادة الطبيعية يف احليوانات هناك قاعدة غري �إلزامية �شائعة تق�ضي ب�أن يُرهن ذلك
النتاج تلقائيا باحلق ال�ضماين و�أن يحوزه الدائن بال�رشوط ذاتها التي يحوز بها احليوانات التي �أجنبتها.
 -55وعندما تكون العائدات نقدية لي�س من املعقول يف الغالب �أن يُرغم الدائن ب�أن ي�سلّمها �إىل املانح
بعد حت�صيلها .والقاعدة غري الإلزامية العادية هي �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �إما �أن يخ�ص�ص العائدات
النقدية ل�سداد االلتزام امل�ضمون� ،أو �أن يحتجزها يف ح�ساب منف�صل ك�ضمانة �إ�ضافية .وي�رسي هذا
املبد�أ عندما تكون العائدات النقدية املقبو�ضة فائد ًة� ،أو دفعة ممزوجة من الفائدة و�أ�سهم ر�أ�س املال� ،أو
�أرباح �أ�سهم .بل تتيح بع�ض الدول للدائن اخليار بني �أن يبيع الأ�سهم الإ�ضافية التي ترد ك�أرباح (مبعاملة
عائدات البيع كما لو كانت �أرباحا نقدية) �أو ب�أن يحتفظ بتلك الأ�سهم (على غرار مواليد احليوانات)
كموجودات مرهونة �إ�ضافية .غري �أن من ال�شائع �أي�ضا �أن يتفق الدائن امل�ضمون واملانح يف االتفاق
ال�ضماين على �أنه يجوز للمانح �أن يحتفظ ب�أرباح الأ�سهم يف �شكل نقود طاملا �أن املانح غري مق�رص مبوجب
االتفاق ال�ضماين.
 -56وهناك تباين كبري يف القواعد غري الإلزامية التي تنظم حق الدائن امل�ضمون يف الت�رصف يف
املوجودات املرهونة التي يف حوزته .فبع�ض الدول تن�ص على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحيل االلتزام
امل�ضمون واحلق ال�ضماين؛ �أي �أنه يجوز للدائن فعال �أن ينقل حيازة املوجودات املرهونة �إىل ال�شخ�ص
الذي �أحال �إليه الدائن االلتزام امل�ضمون .كما تق�ضي بع�ض الدول ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن ين�شئ
حقا �ضمانيا يف املوجودات املرهونة ك�ضمانة ل�سداد دينه اخلا�ص ("�إعادة رهن" ،املوجودات املرهونة)،
ما دام ذلك ال يعيق حق املانح يف احل�صول على املوجودات لدى �سداد االلتزام امل�ضمون .وكثريا ما
تقت�رص اتفاقات �إعادة الرهن هذه على الأ�سهم وال�سندات وغريها من ال�صكوك التي حتفظ يف ح�سابات
�أوراق مالية� ،إال �أنه يجوز للدائنني يف بع�ض الدول �أن يعيدوا رهن موجودات ملمو�سة مثل املا�س واملعادن
النفي�سة والأعمال الفنية .وعلى خالف ذلك ،متنع دول كثرية الدائن امل�ضمون احلائز من �إعادة رهن
املوجودات املرهونة ،حتى �إذا كان ي�ستطيع �أن يفعل ذلك ب�رشوط ال تعيق حق املانح يف ا�ستعادة موجوداته
لدى �أداء االلتزام امل�ضمون.
 -57وعادة ما يلحق خطر هالك املوجودات �أو تدهورها بامللكية ،ال باحليازة .ومع ذلك ،تقت�ضي دول
كثرية �أن يُفرت�ض� ،إذا �أُتلفت موجودات مرهونة يف حيازة الدائن امل�ضمون �أو �إذا �أ�صيبت بتدهور غري
عادي� ،أن الدائن امل�ضمون هو املخطئ ويجب �أن يع ِّو�ض اخل�سارة .غري �أن القاعدة غري الإلزامية ذاتها
تن�ص عادة على �أن الدائن ال يكون م�س�ؤوال �إذا ا�ستطاع �أن يثبت �أن الهالك �أو التدهور حدث دون خط�أ
منه .ونظرا �إىل �أن من م�صلحة الدائن امل�ضمون دائما �أن يكفل �صون قيمة املوجودات املرهونة ،ف�إن دوالً
كثرية تق�ضي ب�أن للدائن م�صلحة قابلة للت�أمني .ف�إذا � َّأمن الدائن امل�ضمون نف�سه على الهالك �أو التلف،
�أياً كان ال�سبب ،حق له �أن ي�ضيف تكلفة الت�أمني �إىل االلتزام امل�ضمون.
�سن كقاعدة غري �إلزامية يف دول كثرية
 -58وهذه القاعدة الأخرية مثال خا�ص على مبد�أ �أو�سع نطاقا يُ ّ
يتكبدها الدائن امل�ضمون لدى الوفاء بالتزامه ب�أن يعتني
ويو�صي به الدليل .فامل�رصوفات املعقولة التي ّ
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على نحو معقول باملوجودات املرهونة يجوز تقا�ضيها من املانح و�إ�ضافتها تلقائيا �إىل االلتزام امل�ضمون
امل�سددة وفواتري الإ�صالحات ور�سوم التخزين
(انظر التو�صية  ،113الفقرة الفرعية (�أ)) .وال�رضائب
ّ
و�أق�ساط الت�أمني كلها �أمثلة على تلك امل�رصوفات املعقولة التي يكون املانح م�س�ؤوال عنها يف نهاية املطاف.

(ج)  القواعد غري الإلزامية عندما يكون املانح هو احلائز
  -59املراد عادة بنظام للمعامالت امل�ضمونة يت�سم بالفعالية والكفاءة هو ت�شجيع املانح الذي يظل
حائزا للموجودات املرهونة على الت�رصف على نحو م�س�ؤول .وهناك هدف �آخر يت�سق مع هذا الهدف
وهو تفادي الأعمال التي تُنق�ص من قيمة املوجودات املرهونة على نحو يتجاوز انخفا�ض القيمة ب�سبب
اال�ستعمال العادي .ومن ثم ،تفر�ض معظم الدول على املانح احلائز نف�س االلتزام باالعتناء واملحافظة
الذي يقع على الدائنني امل�ضمونني .وي�شمل واجب العناية باملوجودات املرهونة الذي يقع على املانح
احلر�ص على �أن تظل م� َّؤمنا عليها على نحو �سليم ودفع ال�رضائب فورا .و�إذا تكبد الدائن امل�ضمون تلك
امل�رصوفات ،حتى و�إن ظل املانح هو احلائز ،حق للدائن امل�ضمون ا�سرتداد التكاليف من املانح وجاز لـه
�أن ي�ضيف تلك امل�رصوفات �إىل االلتزام امل�ضمون.
 -60غري �أنه بالإ�ضافة �إىل هذه القواعد الإلزامية ،ت�سن دول كثرية قواعد غري �إلزامية ترمي �إىل زيادة
�إىل �أق�صى حد من الإمكانات االقت�صادية للموجودات املرهونة عندما يظل املانح حائزا .وب�صورة
خا�صة ،يعترب ت�شجيع املانح على ا�ستخدام املوجودات املرهونة وا�ستغاللها طريقة لتي�سري توليد العائدات
و�سداد االلتزام امل�ضمون .ولذلك كثريا ما تن�ص الدول على �أن املانح احلائز ال يتنازل عن االمتيازات
العامة للملكية (احلق يف اال�ستخدام والتمتع ،واحلق يف متلك الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات،
واحلق يف الت�رصف) ملجرد �إن�شاء حق �ضماين ،ما مل يُتفق على خالف ذلك .ومعنى هذا �أنه يحق للمانح،
يف الو�ضع العادي� ،أن ي�ستخدم املوجودات املرهونة و�أن ي�ؤجرها ويعاجلها ويخلطها مع موجودات �أخرى
حددها الطرفان يف االتفاق
بطريقة تكون معقولة ومت�سقة مع طبيعتها والغر�ض منها والأهداف التي ّ
ال�ضماين .ويف تلك احلاالت ،ينبغي �أن يكون للدائن امل�ضمون حق ر�صد الظروف التي يحفظ فيها
املانح احلائز املوجودات املرهونة وي�ستخدمها ويعاجلها ،وحق فح�صها يف جميع الأوقات املعقولة (انظر
التو�صية  ،113الفقرة الفرعية (ج)).
 -61و�إذا كانت املوجودات املرهونة تت�ألف من موجودات مدرة للدخل يف حوزة املانح جاز ،بقدر ما
ي�شمل فيه احلق ال�ضماين للدائن الدخل �أو العائدات املت�أتية عن املوجودات� ،أن تت�ضمن واجبات املانح
حفظ �سجالت وافية وتقدمي ح�سابات على نحو معقول فيما يتعلق بالت�رصف يف العائدات املت�أتية من
املوجودات املرهونة ومناولتها .ويتناول الباب التايل التزامات املانح املحددة يف حالة املوجودات غري
امللمو�سة (مثل احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�سابات م�رصفية ،والإتاوات املت�أتية من الرتخي�ص
با�ستخدام براءات االخرتاع ،وحقوق الت�أليف والن�رش ،والعالمات التجارية) ،وخ�صو�صا حق املانح يف
ال�سداد يف �شكل م�ستحقات.
 -62وتوجد لدى دول كثرية قاعدة غري �إلزامية حتمي الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات (خالف
عائدات الت�رصف باملعنى ال�ضيق) من �إعادة الرهن تلقائيا مبوجب االتفاق ال�ضماين .وهدف هذه
ال�سيا�سة العامة هو �إعطاء املانح فر�صة للح�صول على متويل �إ�ضايف با�ستبعاد هذه املوجودات اجلديدة
من �أن ي�شملها احلق ال�ضماين القائم .وت�ضع دول �أخرى قاعدة احتياطية بحيث تُرهن الثمار الطبيعية
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واملدنية �أو الإيرادات تلقائيا مبوجب احلق ال�ضماين الأ�صلي .وهدف ال�سيا�سة العامة هنا هو �أن يتوقع
جت�سد القاعدة غري الإلزامية هذه
الطرفان وينويا عادة رهن الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات ،و�أن ِّ
التوقعات العادية .وعلى �أي حال ،ومل ّا كانت هذه القاعدة تُ�سن دائما كقاعدة تكميلية ،فيجوز للطرفني،
�إن هما رغبا يف �إدراج الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات يف نطاق احلق ال�ضماين� ،أو ا�ستبعادها منه،
�أن يفعال ذلك مبح�ض �إرادتهما �إما عند التفاو�ض على االتفاق ال�ضماين �أو يف �أي وقت �آخر بعدئذ.
 -63وين�ص الدليل ،يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين منه ما على �أن احلق ال�ضماين
تدرها املوجودات املرهونة
ي�شمل جميع العائدات القابلة للتحديد (مبا يف ذلك عائدات العائدات) التي ّ
(انظر التو�صية  .)19وهذا يعني �أن �أي موجودات مت�أتية من املوجودات املرهونة التي يف حوزة املانح
تكون خا�ضعة للحق ال�ضماين تلقائيا ،ما مل يُتفق على خالف ذلك ،ب�رصف النظر عما �إذا كانت تلك
املوجودات الإ�ضافية تعترب ثمارا مدنية �أو طبيعية �أم عائدات باملعنى ال�ضيق للكلمة .وبقدر ما تكون ثمار
املوجود املرهون عينية (مثل زيادة عدد احليوانات �أو �أرباح الأ�سهم) ،ف�إنه يجوز للمانح �أن ي�ستخدمها
و�أن ي�ستغلها بنف�س ال�رشوط والأحكام التي تخ�ضع لها املوجودات املرهونة الأ�صلية .وعندما تكون ثمار
املوجود املرهون منتجات طبيعية ،مثل اللنب والبي�ض وال�صوف ،يجوز للمانح �أن يبيعها ومتتد حقوق
الدائن امل�ضمون لت�شمل العائدات املتح�صلة لدى الت�رصف فيها .وعندما تكون الثمار ثمارا مدنية (مثل
الإيجارات املتح�صلة من �إيجار ممتلكات والفوائد املقبو�ضة عند �إقرا�ض مال) ،ف�إن احلق ال�ضماين
ميتد لي�شملها ما دام ميكن التعرف عليها .وب�صفة عامة ،يقوم املانح احلائز بجمع الثمار املدنية� ،سواء
�أكانت نقدية �أم �شبه نقدية (كالأ�سهم و�أرباح الأ�سهم وال�سندات و�شهادات الإيداع والأذون ل�رشاء املزيد
من الأ�سهم) .وعادة ما تو َدع الثمار املدنية النقدية يف ح�ساب م�رصيف ،يف حني �أن الثمار املدنية �شبه
النقدية تو َدع يف ح�ساب ا�ستثماري .وعندما تكون الثمار املدنية على �شكل �أ�سهم مت احتيازها ك�أرباح يف
�أ�سهم ،تُتاح للمانح عادة �صالحية تقديرية ب�ش�أن تركها يف ح�ساب اال�ستثمار نف�سه �إىل جانب املوجودات
املرهونة الأ�صلية .كما تتاح للمانح �صالحية تقديرية يف ممار�سة خيار احل�صول على �أ�سهم و�إيداعها
يف ح�ساب اال�ستثمار نف�سه .وعندما ال تكون الثمار املدنية يف �صورة مبالغ نقدية ،يجوز للمانح عادة
الت�رصف فيها خالية من احلق ال�ضماين ،على افرتا�ض �أن العائدات النقدية التي تدرها �ست�شكل �أي�ضا
موجودات مرهونة.
 -64ويعني واجب حفظ املوجودات املرهونة يف العادة �أن يكون املانح احلائز م�س�ؤوال عن الهالك
�أو التدهور� ،سواء �أحدث بخط�أ منه �أو نتيجة حلدث عر�ضي .وخالفا لذلك ،ف�إن الدائن امل�ضمون
احلائز ال يكون م�س�ؤوال جتاه املانح عن الهالك �أو التدهور الناجم عن حدث عر�ضي .وال�سبب يف
ذلك هو �أن املبادئ الأ�سا�سية لقانون التعاقد ت�ستوجب من مالك املوجود �أن يتحمل اخلطر الناجم
عن حدث عر�ضي.
 -65وال يحق للمانح ،من حيث املبد�أ� ،أن يت�رصف يف املوجود املرهون دون �إذن من الدائن امل�ضمون.
و�إذا فعل املانح ذلك� ،أخذ امل�شرتي املوجودات رهنا باحلق ال�ضماين (انظر التو�صية  .)79غري �أنه
يجوز للمانح ،ب�صورة ا�ستثنائية� ،أن يت�رصف يف املوجود املرهون خال�صاً من احلق ال�ضماين �إذا كان
يباع يف �سياق عمل البائع املعتاد وكان امل�شرتي ال يعلم �أن البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبوجب
اتفاق �ضماين (انظر التو�صية  ،81الفقرة الفرعية (�أ)) .ورغم هذا التقييد على الت�رصف ،ولأن املانح
ت�سن معظم الدول قواعد غري �إلزامية ت�أذن
يحتفظ عادة باال�ستخدام الكامل للموجودات املرهونة،
ّ
للمانح ب�أن ين�شئ حقوقا �ضمانية �إ�ضافية تزيد من رهن موجودات مرهونة فعال ،والثمار الطبيعية
واملدنية �أو الإيرادات التي تولدها وعائدات الت�رصف فيها .وتت�سق تو�صيات الدليل مع هذا النهج
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(انظر التو�صية  ،76وفيما يتعلق بالتمويل االحتيازي مبوجب اتفاق ب�ش�أن االحتفاظ بحق امللكية،
انظر التو�صية  .)190وعالوة على ذلك ،ف�إن عدم وجود �صالحية لدى املانح ملنح حقوق �ضمانية
�إ�ضافية ال مينع حتقق �إن�شائها ،حتى و�إن كان القيام بذلك قد ي�شكل تق�صريا مبوجب االتفاق ال�ضماين
(انظر التو�صية  18والتو�صيات .)25-23

(د)  القواعد غري الإلزامية ب�رصف النظر عن الطرف احلائز
� -66إ�ضافة �إىل احلقوق املمنوحة حتديدا للدائنني امل�ضمونني واملانحني ،وااللتزامات املفرو�ضة عليهم
ت�سن دول كثرية �أي�ضا قواعد غري �إلزامية تتناول حالتي
حتديدا ،ب�سبب حيازتهم املوجودات املرهونةُ ،
الدائن امل�ضمون احلائز (ال�ضمان احليازي) واملانح احلائز (ال�ضمان غري احليازي) .ومن هذه القواعد
قاعدتان �شائعتان تركز �إحداهما على التزامات املانح والأخرى على حقوق الدائن امل�ضمون.
 -67والقاعدة الأوىل هي نتيجة طبيعية للفكرة التي مفادها �أنه ينبغي للمانح احلائز �أن ي�صون قيمة
املوجودات املرهونة .و�إذا ما حدث انخفا�ض كبري يف قيمة املوجودات املرهونة حتى لأ�سباب ال عالقة لها
يقدم
ب�أي تق�صري يف العناية من جانب الطرف احلائز ،تن�ص بع�ض الدول على �أنه يتعني على املانح �أن ّ
�ضمانا �إ�ضافيا (�أو موجودات �إ�ضافية) لتعوي�ض االنخفا�ض غري املتوقع يف القيمة .وعالوة على ذلك،
كثريا ما تطبق هذه القاعدة على التدهور الطبيعي يف قيمة املوجودات املرهونة نتيجة لبلى اال�ستعمال
�أو ظروف ال�سوق ،متى بلغ ذلك التدهور ن�سبة كبرية من القيمة الأ�صلية للموجودات املرهونة .غري � ّأن
الأطراف عادة ما تورد يف اتفاقها "�أحكاماً ا�ستدراكية" ،وحتدد بتف�صيل الظروف التي يجب فيها على
املانح تقدمي موجودات �إ�ضافية فيما لو انخف�ضت قيمة املوجودات املرهونة فج�أة.
� -68أما القاعدة الثانية ،فتتعلق بحق الدائن امل�ضمون يف �أن يحيل كال من االلتزام امل�ضمون واحلق
ال�ضماين املتعلق به .ففي حال عدم وجود اتفاق على ما يخالف ذلك ،يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحيل
دون قيد االلتزام امل�ضمون واحلق ال�ضماين امل�صاحب لـه (انظر مثال املادة  10من اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات ،والتو�صية  .)25بل تق�ضي بع�ض الدول ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يفعل ذلك
رغم وجود قيود تعاقدية على الإحالة (انظر الفقرة  1من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
امل�ستحقات ،والتو�صية  .)24وعندما يكون الدائن امل�ضمون حائزا للموجودات املرهونة (يف حالة ال�صك
القابل للتداول ،على �سبيل املثال) ف�إن ذلك يعني �ضمنا �أنه يجوز لـه �أن يحيل احليازة �أي�ضا �إىل الدائن
حمدد على خالف ذلك بني
امل�ضمون اجلديد .غري �أنه يف كلتا احلالتني ،ويف حال عدم وجود اتفاق َّ
املانح والدائن امل�ضمون الأ�صلي (املحيل) ي�أذن برتتيب من هذا القبيل ،ال ي�ستطيع من يُحال �إليه االلتزام
امل�ضمون اكت�ساب حقوق جتاه املانح �أو ادعاء امتيازات فيما يتعلق باملوجودات املرهونة تتجاوز ما ميكن
�أن يطالب به املحيلُ.

باء -مالحظات تخ�ص موجودات معينة
 -69تعنى القواعد الإلزامية وغري الإلزامية املت�صلة بحقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري
بالأ�سلوب الذي توزع به امتيازات امللكية وم�س�ؤولياتها بني املانح والدائن امل�ضمون .وكما جاء من قبل،
يت�ضمنه ذلك هو�( :أ) االلتزام (الذي يفر�ض دائما على الطرف احلائز للموجود املرهون)،
ف�إن �أهم ما
ّ
باالعتناء بها و�صونها وحــفظها؛ (ب) حــق ا�ســتخدام املوجودات املرهونة وت ــحويلها وخلطها و�صنعها؛
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تدرها املوجودات
(ج) حق حت�صيل الثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات والعائدات الأخرى التي ّ
و�إخ�ضاعها ال�ستعمال الطرف املعني؛ (د) يف بع�ض الدول ،مدى متتع الدائن امل�ضمون باحلق يف رهن
املوجودات املرهونة �أو �إعادة رهنها �أو الت�رصف فيها� ،سواء �أكانت خالية من احلق ال�ضماين �أو خا�ضعة له.
 -70وتتناول هذه القواعد عموما احلاالت املتعلقة باملوجودات امللمو�سة .ومع ذلك ،ي�شري الدليل يف
الف�صل الأول �إىل �أهمية املمتلكات غري امللمو�سة ،وبالأخ�ص احلق يف ال�سداد فيما يتعلق مبوجودات ميكن
معينة من املوجودات غري امللمو�سة م�ستبعدة من الدليل (مثل الأوراق
�أن يرهنها املانح .ويف حني �أن فئات ّ
املالية وحقوق ال�سداد مبوجب عقود متويلية ،انظر التو�صية  ،4الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د)) ،فهو
ي�شمل �أنواعا كثرية �أخرى من املوجودات غري امللمو�سة ،وبالأخ�ص امل�ستحقات التعاقدية وغري التعاقدية،
واحلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد
م�ستقل (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (�أ)).
 -71وي�شمل �إن�شاء حق �ضماين يف احلق يف تقا�ضي �أموال بال�رضورة �أطرافا �أخرى غري املانح
والدائن امل�ضمون ،ومنها على الأخ�ص املدين بامل ُ�ستَ َحق .ولأن املوجودات املرهونة هي التزامات يدين
بها �شخ�ص ثالث للمانح ،فقد طُ لب �إىل الدول و�ضع قواعد تف�صيلية لتنظيم العالقة الثالثية فيما
بني الطرفني وكذلك بينهما ،من جهة ،والأطراف الثالثة ،من جهة �أخرى .وتتناول هذه القواعد
حقوق والتزامات الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والأطراف الثالثة� ،سواء �أكان احلق يف ال�سداد نا�شئا
مبوجب موجود ملمو�س (مثل �صك قابل للتداول �أو م�ستند قابل للتداول)� ،أو مبوجب موجود غري
ملمو�س (مثل ُم�ستَحق� ،أو حق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حق يف تقا�ضي عائدات
مت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل) .ومعظم القواعد املت�صلة بالعالقة بني املانح والدائن امل�ضمون ،من
ناحية ،واملدين بااللتزام ("الطرف الثالث املدين" مبقت�ضى الدليل) ،من ناحية �أخرى ،هي قواعد
�إلزامية ،و�إن كان بع�ضها غري �إلزامي .ويتناول الف�صل ال�سابع بالتف�صيل حقوق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها.
 -72ويركز هذا الباب على احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري بني املحيل (املانح) واملحال �إليه
(الدائن امل�ضمون) .وكما هو احلال فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة ،ف�إن املوقف الذي تتخذه معظم
يحددا حقوقهما والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري (انظر التو�صية .)110
الدول هو �أنه ينبغي للطرفني �أن ّ
وبالتايل ،ف�إن غالبية القواعد املتعلقة بتلك احلقوق وااللتزامات غري �إلزامية .ومع ذلك ،ونظرا ملا ميكن
�أن يكون لهذه القواعد من �أثر على الأطراف الثالثة ،ف�إن الدول تعتمد يف الغالب مزيجا من القواعد
وتقدم املواد � 11إىل  14من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات مثاال
الإلزامية وغري الإلزامية.
ّ
جيدا على هذه املمار�سة عندما يتعلق الأمر ب�إحاالت امل�ستحقات.

� -1إقرارات املحيل
 -73يتعلق بع�ض �أهم �أجزاء االتفاق املربم بني املحيل واملحال �إليه بالإقرارات املق ّدمة من املحيل �إىل
املحال �إليه .ويف احلالة العادية يفرت�ض ما يلي�( :أ) �أن املحيل لـه حق �إحالة امل�ستحق؛ (ب) �أن امل�ستحق
مل ت�سبق �إحالته؛ (ج) �أن املدين بامل�ستحق لي�س لـه �أي دفوع �أو حقوق يف املقا�صة ميكن التم�سك بها جتاه
املحيل .وبعبارة �أخرى� ،إذا كانت لدى املحيل �شكوك ب�ش�أن �أي من هذه امل�سائل وجب عليه �أن يذكرها
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�رصاحة يف االتفاق �أو �أن يفيد �رصاحة �أنه ال يق ّدم �أي �إقرارات �إىل الدائن امل�ضمون ب�ش�أنها .وعلى �أي
حال ،وبالتوازي مع التزامات املانح ال�سابقة للتق�صري فيما يخ�ص املوجودات امللمو�سة ،يجب �أن يتخذ
املحيل كل اخلطوات املعقولة الالزمة حلفظ حقه القانوين يف حت�صيل �إيرادات امل�ستحقات .ومن ناحية
يقر املحيل خالفا
قر بالقدرة الفعلية للمدين بامل�ستحق على ال�سداد ،ما مل ّ
�أخرى ،يُفرت�ض �أن املحيل ال يُ ّ
لذلك حتديدا .وترد تلك االلتزامات املختلفة يف �شكل قواعد غري �إلزامية يف القانون الوطني ملعظم
الدول ،ويو�صي بها الدليل على هذا النحو (انظر التو�صية .)114

 -2احلق يف �إ�شعار املدين بامل�ستحق
للم�ستحق ،وملا كان ذلك
 -74ملا كانت قيمة امل�ستحق املحال تت�ألف يف نهاية املطاف من �سداد املدين
َ
املدين غري ُمل َزم بال�سداد للمحال �إليه �إال �إذا كان يعلم فعال حقوق املحال �إليه ،فمن املهم زيادة قدرة
املحال �إليه على �إعالم املدين بوجود الإحالة �إىل �أق�صى حد .ولذلك ،تق�ضي معظم الدول ب�أنه يجوز
للمحيل �أو للمحال �إليه �أن يُ�شعر املدين و�أن يُعطي تعليمات بخ�صو�ص كيفية ال�سداد .ومع ذلك ،بغية
احليلولة دون �إ�صدار تعليمات مت�ضاربة ،فعادة ما تن�ص هذه الدول �أي�ضا على �أنه ال يجوز ،بعد توجيه
�إ�شعار بالإحالة ،لغري املحال �إليه �أن ير�شد املدين ب�ش�أن �أ�سلوب ال�سداد ومكانه .ويعتمد الدليل �أي�ضا هذا
الإطار الرا�سخ لإخطار املدين بامل�ستحق (انظر التو�صية .)115
 -75وقد تكون هناك بالطبع حاالت ال يو ّد فيها املحيل واملحال �إليه (�أو �أحدهما فقط) �أن يكون املدين
معينة لأعمال املحيل التجارية �أو بظروف
بامل�ستحق على علم بالإحالة .وقد تتعلق هذه الرغبة ب�سمات ّ
اقت�صادية عامة .ولذلك ،تق�ضي الدول عادة ب�أنه يجوز للمحيل واملحال �إليه �أن يتفقا على ت�أجيل �إ�شعار
املدين بامل�ستحق ب�أن الإحالة قد حدثت حتى وقت الحق .وحتى حني توجيه ذلك الإ�شعار ،يوا�صل
املدين بامل�ستحق ال�سداد للمحيل وفقا لالتفاق الأ�صلي املربم بينهما �أو وفقا لأي تعليمات �سداد الحقة.
وعندما يخل �أحد الطرفني (وهو املحال �إليه عادة) بالتزام بعدم الإ�شعار ،ال ينبغي �أن ي�رض ذلك باملدين
بامل�ستحق .ويُطل َب بعدئذ �إىل املدين بامل�ستحق �أن ي�س ّدد وفقا للتعليمات ال�صادرة ويحق لـه �أن يح�صل
امل�سددة على هذا النحو (انظر التو�صية  .)119ومع ذلك ،تق�ضي دول كثرية
على �إبراء لذمته عن املبالغ
ّ
�أي�ضا ب�أنه يجوز ،ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك� ،أن ترتتب على ذلك الإخالل بااللتزام
بعدم توجيه �إ�شعار م�س�ؤولي ٌة عن �أي �أ�رضار ناجمة عن ذلك .ويو�صي الدليل ب�أن حتكم هذه املبادئ العامة
�إ�شعار املدين بامل�ستحق بالإحالة (انظر التو�صية .)115

 -3احلق يف احل�صول على �سداد امل�ستحق
 -76نظرا �إىل �أن احلق يف ال�سداد هو ال�سبب الفعلي لل�ضمان ،فمن املهم حتديد مفعول �أي �سداد من
جانب املدين بامل�ستحق (�سواء �أكان للمحيل �أم للمحال �إليه) على حقوق كل من املحيل واملحال �إليه .وقد
�س ّنت دول كثرية قواعد غري �إلزامية حتكم ال�سداد بح�سن نية الذي قد ال يُن ّفذ بالفعل وفقا لق�صد املحيل
�أو املحال �إليه .وميكن �أن يحدث ذلك �أحيانا لأن املدين بامل�ستحق قد تلقى تعليمات �سداد مت�ضارب ًة �أو
ت�سلم فعال �إ�شعارا ر�سميا بها.
علم بالإحالة دون �أن يكون قد
َّ
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 -77وهناك حالتان منطيتان تتناولهما هذه القواعد عادة .ف�أوال ،حتى و�إن مل يُق ّدم �أي �إ�شعار بالإحالة
�إىل املدين بامل�ستحق ،قد يُن ّفذ ال�سداد بالفعل للمحال �إليه �أو يت�سلمه املحال �إليه .ونظرا للغر�ض من احلق
امل�سدد ،مع تخ�صي�صه لتخفي�ض
ال�ضماين يف امل�ستحق ،ف�إن تخويل املحال �إليه حق االحتفاظ باملبلغ
ّ
التزام املحيل ،يحقق فعالية �أكرب .كذلك� ،إذا ُ�س ّدد مبلغ للمحيل بعد تنفيذ الإحالة ،وب�رصف النظر
ت�سلم �إ�شعارا ،ينبغي �إلزام املحيل ب�أن يحول املبلغ املقبو�ض �إىل
�أي�ضا عما �إذا كان املدين بامل�ستحق قد
ّ
املحال �إليه .وباملثل ،كثريا ما تن�ص الدول على �أنه ينبغي ،حاملا ي ُق ّدم الإ�شعار� ،إذا كان جزء من االلتزام
معينة �إىل املحيل� ،أن ت�سلَّم تلك املوجودات �إىل املحال �إليه .فمثال
بال�سداد هو �إعادة موجودات ملمو�سة َّ
�إذا كان جزء من االلتزام بال�سداد من جانب املدين بامل�ستحق هو نقل �صك قابل للتداول �إىل املحال �إليه،
ف�إنه ينبغي ،حاملا يرد الإ�شعار� ،أن يُنقل ال�صك القابل للتداول �إىل املحال �إليه .ويو�صي الدليل باعتماد
هذه املجموعة من املمار�سات لتنظيم عمليات ال�سداد املوجهة توجيها غري �صائب (انظر التو�صية ،116
الفقرة الفرعية (�أ)) .وبطبيعة احلال ،ف�إن القواعد التي تعتمدها دول كثرية غري �إلزامية يف كل هذه
احلاالت ،ونتيجة لذلك ،قد ين�ص املحيل واملحال �إليه يف اتفاقهما على نتيجة خمتلفة.
متعددة
 -78وعندما تكون هناك �إحاالت متع ّددة لأحد امل�ستحقات ،قد يتلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعارات
ّ
وقد ي�شك يف من هو املحال �إليه الذي له الأولوية .و�أحيانا يجري ال�سداد بح�سن نية �إىل حمال �إليه �أدنى
مرتبة يف الأولوية .ويف تلك احلاالت ،تقت�ضي الدول ب�أال يحرم املحال �إليه ،الذي يكون هو �أوىل ،ال
من حقوقه يف ال�سداد ،وال من حقوقه ،عندما يكون االلتزام بال�سداد ينطوي على �إعادة املوجودات �إىل
املحيل ،يف �أن يتلقى تلك املوجودات �أي�ضا .ويجب �أن ي�سلِّم املحال �إليه الأدنى مرتبة يف الأولوية ال�سداد
�إىل املحال �إليه الأعلى مرتبة يف الأولوية ويعيد �إليه املوجودات .ويو�صي الدليل ،مت�شيا مع النهج العام
الذي يتبعه �إزاء توزيع احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري بني املحيل واملحال �إليه ،ب�أن حتكم هذه
املبادئ العامة احلاالت التي جرى فيها ال�سداد ل�شخ�ص مل يكن له احلق فعال يف تلقيه (انظر التو�صية
 ،116الفقرة الفرعية (�أ)).
 -79و�أيا كانت الظروف التي يتلقى فيها املحال �إليه ال�سداد ،تن�ص الدول دائما من خالل قاعدة
ي�سدد لـه يف حدود حقوقه يف امل�ستحق .وبعبارة
�إلزامية على �أن املحال �إليه ال يجوز لـه �أن يحتفظ �إال مبا َّ
امل�سدد من املدين بامل�ستحق �أكرث من مديونية املحيل امل�ستحقة ،ال يجوز �أن يحتفظ
�أخرى� ،إذا كان املبلغ
َّ
يحول املحال �إليه الفائ�ض �إىل ال�شخ�ص الذي يحق
املحال �إليه بالفائ�ض (انظر التو�صية  .)152ويجب �أن ّ
لـه احل�صول عليه (�أي املحال �إليه �أو املحيل التايل يف املرتبة ،ح�سب احلالة) .ومثلما يجب على الدائن
امل�ضمون الذي ُوفيِّ حقه كامال �إما �أن ي�سلم املوجودات امللمو�سة �إىل املانح �أو �أن يكفل �شطب الإ�شعار
بحقوقه من �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،تُلزم بع�ض الدول �أي�ضا املحال �إليه الذي ُوفيِّ حقه كامال ب�أن
يُعلم املدين بامل�ستحق بذلك وب�أال يتلقى ال�سداد بعد ذلك .ومع �أن الدليل ال يو�صي ب�إلزام املحال �إليهم
ب�إر�سال ذلك الإ�شعار �إىل املدين بامل�ستحق ،لأن املحال �إليهم ال يجوز لهم االحتفاظ ب�أكرث من قيمة حقهم
يف امل�ستحقات (انظر التو�صية  ،116الفقرة الفرعية (ب)) ،يجوز للمحال �إليهم ،عمليا� ،إما �أن ير�سلوا
�إ�شعارا �أو ين�ضموا �إىل املحيل لإر�سال ذلك الإ�شعار.
 -80وت�ساعد هذه القواعد الإلزامية وغري الإلزامية املتعلقة باحلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري
ملحيلي موجودات غري ملمو�سة و َمن تحُ ال �إليهم تلك املوجودات ،على تنظيم العالقة التي تربط بينهم.
وجت�سد هذه القواعد غري الإلزامية بطرائق �شتى الق�صد املتوخى حتقيقه من القواعد غري الإلزامية،
ّ
وهذا هو �سبب ذكرها �رصاحة يف القانون الوطني لدول كثرية و�سبب ورودها يف املواد  14 - 12من
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .ولهذا ال�سبب �أي�ضا ،يو�صي الدليل ب�أن تُدرج هذه القواعد

مقدم ة
ّ
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�ضمن �أي قانون يتعلق باملعامالت امل�ضمونة لأجل تي�سري كفاءة �إحالة امل�ستحقات وحت�صيلها ،مع ال�سماح
يف الوقت نف�سه للمحيلني واملحال �إليهم ب�أن ي�شكّلوا معامالتهم اخلا�صة بهم بطرائق خمتلفة كي تفي
باحتياجاتهم ورغباتهم اخلا�صة.

جيم -التو�صيات 116-110
الغر�ض
واحلد
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بحقوق الطرفني والتزاماتهما هو تعزيز فعالية املعامالت امل�ضمونة
ّ
من تكاليف املعامالت ومن احتماالت النـزاع ،بوا�سطة:
(�أ) توفري قواعد �إلزامية تتعلق بحقوق الطرف حائز املوجودات املرهونة والتزاماته؛
(ب) توفري قواعد غري �إلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ت�رسي يف احلاالت التي ال يكون
تطرقا �إىل تلك امل�سائل يف اتفاقهما؛
فيها الطرفان قد ّ
(ج) توفري قواعد غري �إلزامية لتكون مبثابة ُمعني على ال�صياغة �أو مبثابة قائمة مرجعية بامل�سائل
التي قد يود الطرفان تناولها يف اتفاقهما.
 -1تو�صيات عامة
حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما
تتقرر
 -110ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني يف االتفاق ال�ضماين ّ
مبا يلي:
يت�ضمنها ذلك االتفاق ،مبا يف ذلك �أي قواعد �أو �رشوط عامة م�شار
(�أ)  ال�رشوط والأحكام التي
ّ
�إليها فيه؛
(ب) �أي عرف اتفقا على اتباعه؛
(ج) �أي ممار�سات �أر�سياها فيما بينهما ،ما مل يتفقا على خالف ذلك.
()4

القواعد الإلزامية
 -111ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الطرف حائز املوجود املرهون �أن يتخذ خطوات معقولة
للمحافظة على هذا املوجود وعلى قيمته.
 -112يجب على الدائن امل�ضمون �أن يرد املوجود املرهون الذي يكون بحوزته �إذا كان احلق ال�ضماين ،بعد
()5
�إنهاء جميع االلتزامات بتقدمي قرو�ض ائتمانية ،قد ا�ستويف بال�سداد التام �أو بطريقة �أخرى.

القواعد غري الإلزامية
 -113ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ما مل يُتفق على خالف ذلك ،يكون للدائن امل�ضمون احلق فيما يلي:
تكبدها للحفاظ على املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزته؛
(�أ)  ا�سرتداد النفقات املعقولة التي ّ
(ب) ا�ستخدام املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزته ا�ستخداما معقوال وا�ستعمال الإيرادات
املت�أتية منها يف �سداد االلتزام امل�ضمون؛
(ج) تف ّقد املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزة املانح.
( )4بخ�صو�ص التو�صية  ،110انظر املادة  11من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
امل�سجل ،انظر التو�صية  ،72الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل.
( )5بخ�صو�ص واجب الدائن امل�ضمون ب�إلغاء الإ�شعار
ّ
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 -2تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

�إقرارات املحيل

()6

 -114فيما يتعلق ب�إحالة م�ستحق تعاقدي ،ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

قر املحيل وقت �إبرام عقد الإحالة مبا يلي:
(�أ) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،يُ ّ
''1
''2

� ّأن للمحيل احلق يف �إحالة امل�ستحق؛

� ّأن املحيل مل ي�سبق له �أن �أحال امل�ستحق �إىل حمال �إليه �آخر؛

'� '3أنه لي�س للمدين بامل�ستحق ،ولن تكون له� ،أي دفوع �أو حقوق مقا�صة؛

يقر املحيل ب� ّأن لدى املدين بامل�ستحق� ،أو
(ب) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،ال ّ
�ستكون لديه ،القدرة املالية على ال�سداد.

احلق يف �إ�شعار املدين بامل�ستحق
 -115ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،يجوز للمحيل �أو للمحال �إليه �أو لكليهما �أن
ير�سل �إىل املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة وتعليمة �سداد� ،أما بعد �إر�سال ذلك الإ�شعار فال يجوز لأحد غري
املحال �إليه �أن ير�سل تلك التعليمة؛

(ب) الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد املر�سالن على نحو يخل ب�أي اتفاق ُم�شار �إليه يف الفقرة
الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ال يكونان ،لأغرا�ض التو�صية ( 120الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة
املدينة والتزاماتها) ،فاقدي املفعول ب�سبب ذلك الإخالل .غري �أنه لي�س يف هذه التو�صية ما مي�س ب�أي التزام
�أو م�س�ؤولية تقع على الطرف املخل بذلك االتفاق بخ�صو�ص ما يرتتب على ذلك الإخالل من �أ�رضار.

احلق يف ال�سداد
 -116ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) بني املحيل واملحال �إليه ،ما مل يُتفق على خالف ذلك و�سواء �أُر�سل �إ�شعار بالإحالة �أومل يُر�سل:
'� '1إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل املحال �إليه ،كان للمحال �إليه احلق يف
�أن يحتفظ بالعائدات واملوجودات امللمو�سة املعادة فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛

'� '2إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل املحيل ،كان للمحال �إليه احلق يف
تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�سة املعادة �إىل املحيل فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛

'� '3إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل �شخ�ص �آخر للمحال �إليه �أولوية عليه،
كان للمحال �إليه احلق يف تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�سة املعادة �إىل ذلك ال�شخ�ص فيما
يتعلق بامل�ستحق املحال؛
(ب) ال يجوز للمحال �إليه �أن يحتفظ ب�أكرث من قيمة حقه يف امل�ستحق.

( )6بخ�صو�ص التو�صيات  ،116-114انظر املواد  14-12من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.

�سابعا -حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها
�ألف -مالحظات عامة

 -1مق ّدمة
 -1للموجودات غري امللمو�سة دور متزايد الأهمية يف نظم املعامالت امل�ضمونة الع�رصية .ويقر الدليل
بهذه احلقيقة يف عدة ف�صول منه (انظر ،مثال ،الفقرات  9-5و 84-78من الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق
االنطباق ،والنهوج الأ�سا�سية �إزاء املعامالت ال�ضمانية واملوا�ضيع العامة امل�شرتكة بني جميع ف�صول
ويكر�س الدليل اهتماما كبريا للموجودات غري امللمو�سة يف العديد من التو�صيات (انظر
الدليل).
ِّ
التو�صيات  27-23ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،والتو�صيات  50-48ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة ،والتو�صيات  107-103ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،والتو�صيات  117-114ب�ش�أن
حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،والتو�صيات  176-167ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين).
معينة من املوجودات غري امللمو�سة من الدليل� ،إال �أنه ترد فيه كثري من
ومع �أنه ميكن ا�ستبعاد فئات ّ
الأنواع الأخرى من املوجودات غري امللمو�سة وبوجه خا�ص احلقوق يف ال�سداد (انظر التو�صية  ،2الفقرة
الفرعية (�أ)).
 -2وعندما يت�ألّف املوجود املرهون يف �سياق معاملة م�ضمونة من حق جتاه طرف ثالث تكون املعاملة
املعدات.
امل�ضمونة بال�رضورة �أكرث تع ّقدا مما �إذا كان املوجود املرهون موجودا ب�سيطا مثل قطعة من
ّ
وميكن �أن ت�شمل تلك احلقوق جتاه الأطراف الثالثة "م�ستحقات" �أو حقوقا تت�ضمنها "�صكوك قابلة
للتداول" �أو حقوقا تت�ضمنها "م�ستندات قابلة للتداول" �أو "حقوقا يف تقا�ضي عائدات مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل" �أو "حقوقا يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف" .ويف حني �أن هذه احلقوق جتاه
الأطراف الثالثة تتباين من نواح هامة ،ف�إنها ت�شرتك يف �سمة �أ�سا�سية ،وهي �أن قيمة املوجود املرهون
هي احلق يف احل�صول على الأداء من طرف ثالث يدين بالتزام للمانح .وي�شري الدليل �إىل ذلك الطرف
الثالث باعتباره "الطرف الثالث املدين".
 -3وميكن �أي�ضا �أن تكون هناك حقوق جتاه الأطراف الثالثة غري مندرجة يف فئة من الفئات اخلم�س
�ستعمل كموجودات
املذكورة �أعاله .والق�صد من الدليل هو �أن ي�شمل هذه احلقوق الأخرى �أي�ضا عندما تُ َ
مرهونة .وبالتايل ،و�إن كان الدليل ين�ص على تو�صيات حم ّددة فقط فيما يتعلق بكل فئة من الفئات
نف�س املبادئ العامة التي تناق�ش يف هذا الف�صل تنطبق على هذه احلقوق الأخرى
اخلم�س
َّ
املعددة ،ف�إن ُ
�أي�ضا� ،إال �إذا ا�ستوجبت طبيعتها قاعدة خمتلفة ميكن العثور عليها يف جمموعة قوانني �أخرى تتناول تلك
احلقوق حتديدا.
 -4وي�ستخدم الدليل م�صطلحات خمتلفة لو�صف الطرف الثالث املدين ،ح�سب طبيعة احلق جتاه
الطرف الثالث الذي ي�شكِّل موجودا مرهونا .فعندما يكون احلق عبارة عن م�ستحق ،مثال ،ي�شار �إىل
الطرف الثالث املدين ب�أنه "املدين بامل�ستحق" ،وعندما يكون احلق حقا يف العائدات مبقت�ضى تع ّهد
م�سمى �آخر".
م�ستقل ،يُ�شار �إىل الطرف الثالث املدين ب�أنه "الكفيل/امل�صدر �أو املثبت �أو �شخ�ص
ّ
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 -5ويف جميع احلاالت التي يكون فيها املوجود املرهون حقا جتاه طرف ثالث مدين ،لي�س للمعاملة
امل�ضمونة مفعول على املانح والدائن امل�ضمون فح�سب ،بل قد ت�ؤثر �أي�ضا على الطرف الثالث املدين.
ولذا ،توفّر الدول عادة احلماية من الآثار ال�سلبية التي ميكن �أن تقع على الطرف الثالث املدين ،مبا
�أن ذلك املدين لي�س طرفا يف املعاملة امل�ضمونة .ويجب على الدول ،بطبيعة احلال� ،أن ت�ضمن �أ ّال تثقل
و�سائل احلماية تلك دون داع العبء على �إن�شاء حقوق �ضمانية يف حقوق جتاه الأطراف الثالثة املدينة،
نظرا �إىل �أن هذه احلقوق ال�ضمانية تي�سرِّ تقدمي الدائن امل�ضمون ائتمانا �إىل املانح ،وهو ما قد يعود يف
كثري من الأحيان بالنفع على الطرف الثالث املدين.
 -6وقد نوق�شت بالفعل القواع َد التف�صيلية التي حتكم احلقوق وااللتزامات املتبادلة للمانحني
والدائنني امل�ضمونني عندما تكون املوجودات املرهونة حقا يف احل�صول على ال�سداد (انظر الف�صل
ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزامهما ،الفقرات ّ � .)80-69أما هذا الف�صل فهو
ير ِّكز بالأحرى على حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها .وهو يبد�أ با�ستعرا�ض عدد من امل�سائل
العامة ،وذلك يف الباب �ألف�( 2-أ) .ثم يتناول ،يف الأبواب من �ألف( 2-ب) �إىل �ألف( 2-و) ،حقوق
الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها يف خمتلف ال�سياقات التي تن�ش�أ فيها يف �أغلب الأحوال .ويُختتم
الف�صل مبجموعة من التو�صيات.

 -2مفعول احلق ال�ضماين على التزامات الطرف الثالث املدين
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
حق �ضماين يف حق احل�صول على الأداء من
 -7ت�سلِّم الدول عموما ب�أن من غري املنا�سب �أن
يت�سبب ٌّ
ّ
طرف ثالث مدين يف تغيري طبيعة التزام الطرف الثالث املدين جتاه دائنه �أو حجم ذلك االلتزام .ويرد
هذا املبد�أ الأ�سا�سي يف �صكوك دولية �أي�ضا .فمثال ،ال ت�سمح املادة  15من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة
امل�ستحقات ب�أي تغيري يف االلتزام بال�سداد� ،سوى ما يتعلّق بهو ّية ال�شخ�ص الواجب ال�سداد لـه (والعنوان
وجه �إليه ال�سداد ،مع بع�ض القيود؛ انظر الفقرة � 12أدناه) .وهذا املبد�أ عام
�أو احل�ساب الذي يجب �أن يُ َّ
وينطبق بالت�ساوي على جميع االلتزامات ب�رصف النظر عن الكيفية التي ين�ش�أ بها االلتزام �أو الطريقة
التي يعرب بها عنه .وي�رسي ذلك على الرغم من �أن تو�صيات الدليل ال تتناول �إ ّال احلاالت التي يكون
فيها االلتزام ذو ال�صلة التزاما بال�سداد مبقت�ضى �صك قابل للتداول� ،أو التزاما ب�سداد �أموال مودعة يف
املعنية
ح�ساب م�رصيف� ،أو التزاما ب�سداد العائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل� ،أو التزاما بت�سليم الب�ضاعة
ّ
مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول �أو التزاما بال�سداد مبقت�ضى عقد.
 -8وعندما يُثبت �صك قابل للتداول �أو م�ستند قابل للتداول حقا جتاه طرف ثالث مدين ،ف�إن هذا
جم�سد بالفعل يف قوانني را�سخة لدى معظم الدول ويتناول بالتف�صيل مفعول �إحالة �صك قابل
املبد�أ
َّ
للتداول �أو م�ستند قابل للتداول على التزام املدين مبوجبه .ويُ�شار �إىل هذه املتون من القوانني عموما
يف الدليل بعبارة القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول �أو القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة
للتداول .انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري ،الفقرة  .)19وال حاجة �إىل قانون للمعامالت
قر الدليل عموما تلك املجموعات من القوانني فيما
امل�ضمونة لإعادة �إن�شاء تلك القواعد .وتبعا لذلك ،يُ ّ
يتعلّق بتنفيذ هذا املبد�أ .وتوجد �أحكام مماثلة ب�ش�أن حقوق امل�رصف املتعلقة بالأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف ،واحلقوق التي يتمتع بها الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُثبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى �أو �أي م�ستفيد �آخر
ذُكر ا�سمه يف تعهد م�ستقل �أو �أحيلت حقوق ال�سحب �إليه؛ ويف جميع هذه احلاالت ،يتخذ الدليل موقفا
يقر هذه الأحكام.
مماثال هو �أنه ّ

الف�صل ال�سابع -حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

261

(ب) مفعول احلق ال�ضماين على التزامات املدين بامل�ستحق
 -9مع �أن مفعول احلق ال�ضماين على املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول �أو م�ستند قابل للتداول
را�سخ يف معظم الدول ،فهذا لي�س هو احلال دائما فيما يتعلق مب�ستحق يخ�ضع حلق �ضماين .وبالتايل،
يتناول الدليل ب�شيء من التف�صيل مفعول احلق ال�ضماين على التزامات املدين بامل�ستحق .وي�ستمد الدليل
معظم �سيا�ساته وتو�صياته (حرفيا ،يف كثري من الأحيان) من القواعد املناظرة الواردة يف اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
 -10وال ميكن حاليا ،يف كثري من الدول ،منح حق �ضماين يف م�ستحق .والآلية الوحيدة ،التي يجوز بها
لدائن امل�ستحق �أن ي�ستخدم امل�ستحق كموجود ل�ضمان قر�ض ،هي �إحالة امل�ستحق �إىل دائن �آخر .وعالوة
على ذلك ،ال ميكن يف بع�ض الدول �إحالة امل�ستحق على �سبيل ال�ضمان .وهذا يعني � ّأن من غري املمكن
يف تلك الدول جعل حق املحال �إليه يف حت�صيل امل�ستحق م�رشوطا با�ستمرار كون املحيل نف�سه مدينا
للمحال �إليه بالتزام .وال جتوز �إ ّال �إحاالت امل�ستحقات .ومع ذلك ،وب�رصف النظر عما �إذا كانت املعاملة
�إحالة تامة� ،أو �إحالة على �سبيل ال�ضمان �أو معاملة تن�شئ حقا �ضمانيا ،ف�إن الآليات القانونية التي تُن�شئ
احلقوق وااللتزامات املتبادلة للطرفني ،وحقوقهما جتاه �أطراف ثالثة مدينة ،متماثلة .ولهذا ال�سبب
ولأنه ي�صعب يف بع�ض الأحيان التحديد الدقيق لطبيعة املعاملة الأ�سا�سية بني املحيل واملحال �إليه ،ف�إن
كثريا من الدول تعامل جميع �أ�شكال �إحالة امل�ستحقات عموما بنف�س الطريقة .وهذا هو �أي�ضا النهج الذي
تتبناه اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
 -11ومت�شّ يا مع هذا النهج ال ي�شمل الدليل احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات فح�سب بل والإحاالت
التامة والإحاالت على �سبيل ال�ضمان �أي�ضا (انظر التو�صية  .)3ولذلك ،تتناول املناق�شة يف هذا الف�صل
�أي�ضا حقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته يف املعامالت التي �أحيل فيها امل�ستحق �إحالة تامة �أو ا�ستُخدم
كموجود مرهون� ،سواء يف �إحالة على �سبيل ال�ضمان �أو مبنح حق �ضماين يف امل�ستحق .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يُ�ستخدم م�صطلح "الإحالة" يف هذا الف�صل للإ�شارة �إىل املعامالت ب�أنواعها الثالثة ،ما مل يبينَّ
خالف ذلك .غري �أن من املهم الإ�شارة �إىل �أن معاجلة هذه املعامالت مبقت�ضى جمموعة موحدة من
القواعد ال ي�ؤدي �إىل جعل الإحالة التامة مل�ستحق معامل ًة م�ضمونة (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق
االنطباق ،الفقرة .)31

' '1حماية املدين بامل�ستحق
 -12تن�ص اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،مع القليل من اال�ستثناءات ،على �أن �إحالة
مت�س بحقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته دون موافقته .ويوجد مبد�أ مماثل يف القانون
امل�ستحق ال
ّ
الوطني لكثري من الدول .ويو�صي الدليل بهذا النهج كذلك (انظر التو�صية  ،117الفقرة (�أ)) .واملفعول
الوحيد الذي ميكن �أن يكون للإحالة على املدين بامل�ستحق هو تغيري ال�شخ�ص �أو العنوان �أو احل�ساب
ي�سدد لـه .ولكن االتفاقية تن�ص ،من �أجل عدم فر�ض م�شقة
امل�رصيف املطلوب من املدين بامل�ستحق �أن ّ
على املدين بامل�ستحق ،على �أنه ال يجوز �أن ت�ؤدي تلك التغيريات يف ال�شخ�ص �أو العنوان �أو احل�ساب
يتم فيها ال�سداد� ،إال �إذا كان التغيري يخ�ص
ّ
امل�سدد �إليه �إىل تغيري ُعملة ال�سداد �أو الدولة التي ينبغي �أن ّ
عملة الدولة التي يقع فيها مقر املدين بامل�ستحق (انظر املادة  15من االتفاقية) .وهذا هو النهج الذي
يو�صي به الدليل (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق انطباق الدليل ،الفقرتني  30و ،31والتو�صية ،117
الفقرة الفرعية (ب)).
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 -13وعندما تكون �إحالة امل�ستحق �إحالة تامة ،تتغيرّ �أي�ضا ملكية احلق يف احل�صول على الأداء من
املدين بامل�ستحق .ويف حني ت�صف بع�ض الدول هذا النوع من املعامالت ب�أنه ينطوي على تغيري يف امللكية،
تقت�ضي دول �أخرى بب�ساطة ب�أن يكون حق ال�سداد الذي يتج�سد يف امل�ستحق قد �أحيل �إىل ذمة املحال
�إليه .ومهما يكن و�صف املعاملة ،فهي ال تعني بال�رضورة �أن الطرف املطلوب ال�سداد لـه يتغري �أي�ضا.
وال�سبب هو �أن املحال �إليه يُربم يف حاالت كثرية ترتيبا مع املحيل �سي�ستمر هذا الأخري مبقت�ضاه يف
حت�صيل امل�ستحق نيابة عن املحال �إليه.
 -14وحتى عندما تكون �إحالة امل�ستحق على �سبيل ال�ضمان ،ف�إن املعاملة تُنظم يف بع�ض الأحيان
وك�أنها �إحالة مبا�رشة للم�ستحق �إىل املحال �إليه .ويف هذه احلاالت ،يقوم املحيل عادة بتح�صيل
امل�ستحق �أي�ضا نيابة عن املحال �إليه ،غري �أنه ال يتعني عليه �أن ير َّد �أكرث مما يلزم مبقت�ضى االتفاق
بينهما ،ما مل يحدث تق�صري .وعلى نقي�ض ذلك ،تكون الإحالة يف بع�ض الأحيان م�رشوطة وال يكت�سب
املحال �إليه حقوقا يف امل�ستحق حتى يحدث تق�صري من جانب املحيل .وي�ستمر ،حتى ذلك احلني،
الطرف الثالث املدين يف ال�سداد للمحيل مبقت�ضى �رشوط العقد الأ�صلي املربم بينهما ،حتى �أنه قد
ال يعلم بالإحالة.
 -15وعادة ما تكون النتيجة العملية مماثلة عندما تنطوي �إحالة امل�ستحق على �إن�شاء حق �ضماين.
فالإحالة ال تعني بال�رضورة تغيرُّ الطرف املطلوب ال�سداد لـه .ويف كثري من احلاالت ،يتمثل الرتتيب
بني املحيل واملحال �إليه يف �أن يكون ال�سداد �إىل املحيل حتى حدوث تق�صري من جانب املحيل .وال
ي�سعى املحال �إليه �إىل احل�صول على ال�سداد مبا�رشة من املدين بامل�ستحق �إال عند حدوث تق�صري.
ويف حاالت �أخرى ،تتفق الأطراف على �أن يجري ال�سداد �إىل املحال �إليه .ومبقت�ضى هذا النوع من
الرتتيبات ،يحتفظ املحال �إليه عادة باملال املقبو�ض يف ح�ساب م�ستقل وال ي�سحب من هذا احل�ساب
�إال مبلغا �رضوريا للوفاء بالتزام املحيل بال�سداد .ويحتفظ بالر�صيد للمحيل ويُرد بعد �سداد االئتمان
بالكامل.
 -16ويف جميع احلاالت املذكورة �أعاله ،يكون توجيه �إ�شعار هو الآلية التي يكت�سب املحال �إليه بوا�سطتها
حقوقا يف حت�صيل امل�ستحق مبا�رشة من املدين بامل�ستحق .وال�سائد يف املمار�سة �أن الإ�شعار يجب �أن
يت�سلمه املدين بامل�ستحق فعليا ويجب �أن يكون موجها بلغة يتوقع منها على نحو معقول �أن تُعلم املدين
بامل�ستحق مبحتواه .ومبا �أن الغر�ض من الإ�شعار هو تغيري التعليمات املتعلقة بال�سداد ،فهو ال يجوز �أن
ي�ؤثر �إ ّال على املدفوعات الآجلة الواجبة ال�سداد ب�ش�أن امل�ستحقات املوجودة �أو ب�ش�أن امل�ستحقات التي تن�ش�أ
بعد الإ�شعار (انظر املادة  16من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات والتو�صية .)118

'� '2إبراء ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد
ترب�أ �إال بقدر ال�سداد �إىل الطرف الذي يحق لـه ذلك مبوجب
 -17نظرا �إىل �أن ذمة املدين بامل�ستحق ال ّ
ترب�أ �إذا جرى ال�سداد �إىل طرف خمتلف ،ف�إن للمدين بامل�ستحق م�صلحة وا�ضحة
القانون وال يجوز �أن ّ
هوية الطرف املطلوب ال�سداد �إليه .وكما �سبق ذكره ،قد ال يكون الطرف الذي ينبغي ال�سداد
يف معرفة ّ
ترب�أ ذمة
لـه بال�رضورة "مالك" امل�ستحق .وهكذا ،ف�إن دوالً كثرية حتمي املدين بامل�ستحق بالن�ص على �أن ّ
املدين بامل�ستحق بال�سداد وفقا للعقد الأ�صلي �إىل �أن يتلقى �إ�شعارا بالإحالة وب�أي تغيري يف ال�شخ�ص
مهمة للمدين بامل�ستحق حيث �إنه
�أو العنوان الذي ينبغي توجيه ال�سداد �إليه .وهذا املبد�أ يو ّفر حماية ّ
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يربئ ذمة املدين بامل�ستحق لأن ال�سداد جرى ل�صالح
يبطل احتمال اكت�شاف �أن ال�سداد بح�سن نية ال ّ
طرف مل يعد يحق لـه ت�سلمه (انظر املادة  ،17الفقرة  ،1من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات،
والتو�صية  ،119الفقرة الفرعية (�أ)).
 -18ولكن ،حاملا يتلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة وب�أي تعليمات جديدة ب�ش�أن ال�سداد ،يكون
ي�سدد وفقا لتلك التعليمات .وهذا املبد�أ بالغ الأهمية بالن�سبة
من املنا�سب �إلزام املدين بامل�ستحق ب�أن ّ
للجدوى االقت�صادية للمعامالت امل�ضمونة التي تكون فيها املوجودات املرهونة التي يعتمد عليها
ي�سدد �إىل املحيل ،رمبا حرم ذلك
الدائن امل�ضمون م�ستحقات .ف�إذا ظل يف و�سع املدين بامل�ستحق �أن ّ
املحال �إليه من قيمة الإحالة .كما �أن �أي �سداد يجريه املدين بامل�ستحق يقلل من الر�صيد املتبقي من
امل�ستحق ،وبالتايل من قيمة امل�ستحق ب�صفته موجودا مرهونا .ومن الأهمية مبكان �أن يت�أتى ح�صول
وجه التعليمات خ�صو�صا عندما يكون
املحال �إليه على ال�سداد مبا�رشة من املدين بامل�ستحق ،حاملا تُ ّ
املحيل يف �ضائقة مالية (انظر املادة  ،17الفقرة  ،2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات،
والتو�صية  ،119الفقرة الفرعية (ب)).
 -19وال تفر�ض الدول التي ت�سمح ب�إحالة امل�ستحقات عادة �أي قيود على عدد الإحاالت �أو الإحاالت
الفرعية التي ميكن القيام بها .فعلى �سبيل املثال ،يجوز للمحيل �إحالة م�ستحق على �سبيل ال�ضمان �إىل
الدائن امل�ضمون �ألف ،والقيام الحقاً ب�إن�شاء حق �ضماين ثان يف ذلك امل�ستحق ل�صالح الدائن امل�ضمون
باء ،ويقوم كذلك يف وقت الحق ،ب�إن�شاء حق �ضماين ثالث يف ذلك امل�ستحق ل�صالح الدائن امل�ضمون جيم.
وبطبيعة احلال� ،إذا كانت الإحالة الأوىل �إحالة تامة نافذة جتاه الأطراف الثالثة ،مل يعد جائزا للمحيل
القيام ب�أي �إحاالت �أخرى (�سواء تامة �أو على �سبيل ال�ضمان) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجوز �أي�ضا للطرف
الذي �أحيل �إليه امل�ستحق� ،سواء �أكان ذلك عن طريق �إحالة تامة �أم عن طريق �إحالة على �سبيل ال�ضمان،
�أن يحيل حقوقه كمحال �إليه .لذلك ،يجوز للدائن امل�ضمون �ألف ،يف احلالة التي �سبق ذكرها� ،أن يحيل،
ال تاماً
مثال ،حقوقه �إىل دائن م�ضمون �آخر� ،ضمانا اللتزاماته هو� ،أو يجوز له نقل ما لديه من حقوق نق ً
�إىل طرف ثالث .وباملثل ،يجوز للدائن امل�ضمون باء �أن يحيل حقوقه �إىل طرف ثالث ،يحق لـه عندئذ �أن
يحيل تلك احلقوق �إىل طرف ثالث �آخر .ومن الوا�ضح ،بالتايل� ،أنه قد يكون من ال�صعب يف بع�ض الأحيان
على املدين بامل�ستحق �أن يعرف بالتحديد الطرف الذي يتعني ال�سداد �إليه.
 -20وحلماية املدين يف تلك احلاالت ،ف�إن الدول التي ت�سمح ب�إحاالت متعددة تذكر عادة بالتف�صيل
ي�سدد لـه حتى يربئ ذمته .والأفكار
عددا من املبادئ لتحديد املحال �إليه الذي يجب على املدين �أن ّ
الأ�سا�سية الثالث يف هذا املجال هي�( :أ) عندما ترد �إ�شعارات متعددة بتعليمات بال�سداد من نف�س
املحال �إليه تتعلق ب�إحالة واحدة للم�ستحق نف�سه من املحيل ذاته ،تكون الغلبة لآخر �إ�شعار بتعليمات
متعددة مع تعليمات بال�سداد من عدة حمال �إليهم
بال�سداد يرد قبل ال�سداد؛ (ب) عندما ترد �إ�شعارات
ّ
فيما يتعلق ب�أكرث من �إحالة واحدة للم�ستحق ذاته �صادرة من املحيل ذاته ،تكون الغلبة لأول �إ�شعار؛
(ج) عندما ترد �إ�شعارات متعددة مع تعليمات بال�سداد من عدة �أ�شخا�ص �أحيل �إليهم امل�ستحق ذاته
الحقا ،تكون الغلبة لآخر �إ�شعار مع تعليمات بال�سداد .وعالوة على هذه املبادئ الثالثة ،ت�ضع الدول
�أي�ضا قواعد حتكم �إحالة امل�صالح غري املج َّز�أة يف امل�ستحقات ،وكذا قواعد تبني حق املدين بامل�ستحق
واف على الإحالة .وقد ُج ّ�سدت هذه املبادئ املقبولة عموما يف املادة  17من اتفاقيه
يف ا�شرتاط دليل ٍ
الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،وهي
جم�سدة �أي�ضا يف تو�صيات الدليل (انظر التو�صية ،119
ّ
الفقرات الفرعية (ج)(-ح)).
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' '3دفوع املدين بامل�ستحق وحقوقه يف املقا�صة
 -21كما لوحظ �أعاله ،لي�س من املالئم �أن تغيرّ �إحالة �أحد امل�ستحقات طبيعة التزام املدين بامل�ستحق
ومما يرتتب على هذا املبد�أ �أنه ال ينبغي للإحالة التي تتم دون موافقة املدين
�أو حجم ذلك االلتزامَّ .
املقا�صة النا�شئة قبل ا�ستالم
بامل�ستحق �أن حترمه من الدفوع النا�شئة عن العقد الأ�صلي �أو من حقوق
ّ
الإ�شعار بالإحالة (انظر املادة  18من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات والتو�صية .)120
 -22غري �أن هذا املبد�أ ال ينبغي �أن مينع املدين بامل�ستحق من االتفاق مع املحيل على عدم التم�سك
جتاه املحال �إليه بالدفوع �أو حقوق املقا�صة التي ميكنه لوال ذلك �أن يتم�سك بها جتاه املحيل .ومفعول
موافقة من هذا القبيل هو �أن ي�ضفي على امل�ستحق نف�س نوع قابلية التداول التي متكِّن احلائزين
املقا�صة (لالطالع على
املحميني من �إنفاذ ال�صكوك القابلة للتداول ،ب�رصف النظر عن الدفوع �أو حقوق
ّ
معنى "احلائز املحمي" ،انظر ،مثال ،املادة  29من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�سفاجت (الكمبياالت)
الدولية وال�سندات الإذنية الدولية(( )1امل�شار �إليها فيما يلي با�سم "اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�سفاجت
�ضمن يف �سند �إذين قابل للتداول �أو ما
وال�سندات الإذنية") .ومبا �أن من املحتمل �أن يكون امل�ستحق قد ّ
�شابه ذلك من ال�صكوك القابلة للتداول مبوافقة املدين بامل�ستحق ،فلي�س هناك ما مينع املدين بامل�ستحق
من املوافقة على نف�س النتيجة التي كانت �ستتح ّقق من ا�ستخدام �سند �إذين قابل للتداول �أو �صك مماثل
قابل للتداول (انظر التو�صية  ،121الفقرة الفرعية (�أ)) .غري �أن قوانني معظم الدول تق�ضي ،مثلما هو
معينة ميكن التم�سك
ال�ش�أن يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�سفاجت وال�سندات الإذنية ،ب�أن هناك دفوعا ّ
بها حتى جتاه احلائز املحمي (انظر ،مثال ،الفقرة ( )1من املادة  30من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن
ال�سفاجت وال�سندات الإذنية) .واملفرت�ض ،مبدئيا� ،أن تتح ّقق النتيجة ذاتها متى وافق املدين بامل�ستحق على
عدم التم�سك بدفوع جتاه من يحال �إليه امل�ستحق (انظر املادة  ،19الفقرة  ،2من اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات ،والتو�صية  ،121الفقرة الفرعية (ب)).

' '4تعديل العقد الأ�صلي
 -23عندما ين�ش�أ م�ستحق مبوجب عقد ،ميكن دائما �أن يتفق املدين بامل�ستحق مع دائنه الأ�صلي على
تعديل �رشوط االلتزام فيما بعد .و�إذا �أُحيل ذلك امل�ستحق ،وجب حتديد مفعول ذلك التعديل على
حقوق املحال �إليه .ويف احلاالت التي يحدث فيها التعديل قبل الإحالة ،ف�إن احلق املحال فعال �إىل
املعدل على هذا النحو .وتتخذ معظم الدول �أي�ضا موقفا
املحال �إليه هو امل�ستحق الأ�صلي ب�شكله
ّ
م�ؤداه �أن املدين بامل�ستحق ال يت�أثر بالإحالة التي ال علم له بها .فعلى �سبيل املثال� ،إذا حدث التعديل
بعد الإحالة ولكن قبل �أن يعلم املدين بامل�ستحق �أن الدائن قد �أحال امل�ستحق ،فمن املعقول �أن يعتقد
املدين بامل�ستحق �أن اتفاق التعديل قد �أبرم مع دائن امل�ستحق و�أنه �سيكون بالتايل نافذ املفعول .وعليه،
تن�ص الدول عموما على �أن تعديال من هذا القبيل يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه (انظر ،على
�سبيل املثال ،املادة  ،20الفقرة  ،1من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،والتو�صية  ،122الفقرة
الفرعية (�أ)).

( )1من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.95.V.16
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 -24ويف املقابل ،عندما يُربم اتفاق تعديل �رشوط امل�ستحق ،بعد �أن تكون الإحالة قد حدثت فعال
وبعد �إ�شعار املدين بها ،ف�إن التعديل من هذا القبيل ال يكون عادة نافذ املفعول �إال �إذا وافق عليه
املحال �إليه .وال�سبب يف ذلك هو �أن حق املحال �إليه يف امل�ستحق يكون ،يف هذه املرحلة ،قد �أن�شئ
بالفعل و� ّأن ذلك التعديل من �ش�أنه �أن يغيرّ حقوق املحال �إليه دون موافقته .غري �أن بع�ض الدول تن�ص
على ا�ستثناءات حمدودة لهذه القاعدة .فمثال� ،إذا مل يكن احلق املطلوب �سداده قد اكت�سب بكامله
بالأداء من جانب دائن امل�ستحق الأ�صلي (املحيل) وكان العقد الأ�صلي ين�ص على �إمكانية التعديل جاز
�أن يكون التعديل نافذ املفعول جتاه املحال �إليه .ويف بع�ض احلاالت ،ال يلزم �أن ين�ص العقد الأ�صلي
�رصاحة على التعديل .واملثال املعتاد لذلك هو عندما يحكم العقد الأ�صلي عالقة طويلة الأمد بني
املدين بامل�ستحق ودائنه ،وكانت العالقة من النوع الذي كثريا ما يكون مو�ضع تعديل .ويف هذه احلالة،
ميكن �أن يتوقّع املحال �إليه احتمال ح�صول تعديالت معقولة يف �سياق العمل املعتاد حتى بعد الإحالة.
ونتيجة لذلك ،تقت�ضي بع�ض الدول ب�أن يكون التعديل ،الذي يوافق عليه حمال �إليه عاقل ،نافذ
املفعول جتاه املحال �إليه ،حتى �إذا مت بعد �أن يعلم املدين بامل�ستحق بوجود الإحالة ،ما دام امل�ستحق
بكامله مل يكت�سب بالأداء (انظر املادة  ،20الفقرة  ،2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات،
والتو�صية  ،122الفقرة الفرعية (ب)).

'  '5ا�سرتداد املبالغ امل�س ّددة
 -25كقاعدة عامة ،ين�ش�أ حق املحيل يف تلقي ال�سداد من املدين بامل�ستحق لأن املحيل �أدى االلتزام الذي
�أجري ال�سداد من �أجله (كبيع �سيارة �أو �أداء خدمة ،مثال) .ويف بع�ض الأحيان ،ميكن للمدين بامل�ستحق
�أن يدفع جزءا من ثمن املوجود الذي يجري ت�سليمه �أو اخلدمة التي يجري �أدا�ؤها .وميكن �أن ي�صري
وجه �إ�شعارا �إىل
ال�سداد �آخر الأمر يف يد املحال �إليه� ،إما لأن املحيل رده �إىل املحال �إليه �أو لأن املحال �إليه ّ
املدين بامل�ستحق وح�صل على ال�سداد مبا�رشة .وين�ص قانون العقود عادة على �أنه �إذا مل ي�ؤد �أحد الطرفني
التزامه فيجوز للطرف الآخر �إلغاء العقد �أو التما�س التعوي�ضات عن ال�رضر الناجم عن الإخالل .غري �أن
كثريا من الدول تن�ص على �أن املدين بامل�ستحق ،بعد انتقال ال�سداد �إىل يد املحال �إليه مبا�رشة ،ال يكون
لـه حق الرجوع �إال على املحيل و�أنه ال ميكن ا�سرتداد املبالغ التي قب�ضها املحال �إليه.
 -26وتنبع ال�سيا�سة العامة الكامنة وراء هذه القاعدة من قانون االلتزامات العام .وما مل يكن هناك
احتيال ،ال ي�سمح لدائني طرف مق�رص مبقت�ضى عقد باملطالبة مبال ميكن �أن يكون قد ُ�س ِّدد بح�سن
نية لدائنني �آخرين .وعليه� ،إذا �أجري ال�سداد �إىل املحيل الذي يحول الأموال املدفوعة فيما بعد �إىل
املحال �إليه ،يكون املحال �إليه يف موقف مماثل ملوقف �أي دائن �آخر يح�صل على ال�سداد من املحيل.
وينبغي �أن تكون هذه هي احلالة عندما يفي املحيل بالتزامه جتاه املحال �إليه من خالل جعل املدين
بامل�ستحق ي�سدد مبا�رشة �إىل املحال �إليه .ويف كلتا احلالتني ،تنطبق املبادئ العادية التي حتكم قانون
االلتزامات ،وال ينبغي �أن يُلزم املحال �إليه برد املبلغ الذي ُ�س ّدد لـه �إىل املدين بامل�ستحق ملجرد �أن املحيل
مل ي�ؤد التزامه املقابل .وهذا يعني يف جوهره �أن املدين بامل�ستحق عر�ض ٌة خلطر �إع�سار �رشيكه التعاقدي.
ويو�صي الدليل باعتماد هذا املبد�أ العام (انظر املادة  21من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات
والتو�صية .)123
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(ج) مفعول احلق ال�ضماين على التزامات مدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول
جد متطور يف معظم الدول ويحتوي على قواعد
  -27القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول ّ
وا�ضحة تتعلّق مبفعول �إحالة ال�صك على التزامات �أطراف ال�صك .وال تزال تلك القواعد ،من حيث
املبد�أ ،تنطبق يف �سياق احلقوق ال�ضمانية يف ال�صكوك القابلة للتداول (انظر التو�صية .)124
 -28وهكذا ،على �سبيل املثال ،ال ي�ستطيع الدائن امل�ضمون الذي لـه حق �ضماين يف �صك قابل للتداول
ح�صل مبقت�ضى ال�صك �إال وفقا ل�رشوط ذلك ال�صك .وحتى �إذا ق�صرّ املانح يف الوفاء بالتزامه
�أن يُ ِّ
نفذ ال�صك القابل للتداول جتاه املدين
مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين ،ال ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن يُ ِ ّ
�إال عندما يحني موعد ال�سداد مبوجب ذلك ال�صك .فمثال� ،إذا كان ال�صك القابل للتداول م�ستحق
ال�سداد عند حلول الأجل فقط ،ال يُ�سمح للدائن امل�ضمون �أن يطلب ال�سداد قبل حلول الأجل (حتى يف
حال تق�صري مانح احلق ال�ضماين ،الذي يقابل املدين مبقت�ضى ال�صك)� ،إال وفقا ل�رشوط ال�صك القابل
للتداول نف�سه.
يح�صل مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �إال
 -29و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن
ِّ
وفقا للقانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول ،ما مل يوافق املدين على خالف ذلك .وعادة ،وح�سب
يح�صل مبقت�ضى ال�صك
القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول ،ال ميكن للدائن امل�ضمون �أن
ّ
القابل للتداول �إال �إذا كان حائزاً لذلك ال�صك (�أي �أن يكون حام ً
ال لل�صك وحا�صال على ما يلزم من
تظهري) �أو اكت�سب حقوق حائز ال�صك .ولهذا ،ول�ضمان احل�صول على �إبراء الذمة ،كثريا ما يُ�سمح
للمدين مبوجب القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول بالإ�رصار على �أال ي�س ّدد �إال �إىل حائز
ال�صك .وب�رصف النظر عن هذا املبد�أ العام� ،إذا قام حائز ال�صك ،يف بع�ض الدول ،ب�إحالة ال�صك �إىل
�شخ�ص هو جمرد حمال �إليه ولكنه لي�س حائزاً لل�صك ،ي�ستطيع املحال �إليه �إنفاذ ال�صك �إذا كان حائزا
لذلك ال�صك حيازة مادية.
 -30ومبوجب القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول ،قد يكون �أو ال يكون الدائن امل�ضمون
عر�ضة ملطالبات املدين مبوجب ال�صك ودفوعه .ف�إذا كان الدائن امل�ضمون حائزاً لل�صك القابل للتداول
معينة للمدين .وتلك
متمتعا باحلمايةَ ،ح َّق لـه �إنفاذ ال�صك القابل للتداول خاليا من مطالبات ودفوع ّ
املطالبات والدفوع هي التي يطلق عليها املطالبات والدفوع "ال�شخ�صية" ،ومنها مثال املطالبات والدفوع
يف �سياق العقود االعتيادية والتي كان ميكن للمدين �أن يتم�سك بها جتاه احلائز ال�سابق .غري �أنه،
ومبقت�ضى القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول ،حتى لو كان الدائن امل�ضمون م�شرتيا متم ّتعا
باحلماية ،فهو يظل عر�ضة ملا يطلق عليه دفوع املدين "احلقيقية" ،كاالفتقار �إىل الأهلية القانونية� ،أو
االحتيال بالت�ضليل� ،أو �إبراء الذمة يف �إجراءات الإع�سار.
حق
 -31و�إذا كان الدائن امل�ضمون حائزاً لل�صك القابل للتداول ،دون �أن يكون حائزاً متمتعا باحلمايةَّ ،
لـه مع ذلك التح�صــيل مبقتـ�ضى ال�صك القابل للتداول ،لكنه يكون عادة عر�ضة للمطالبات والدفوع
التي كان ميكن �أن يتم�سك بها املدين جتاه حائز �ســابق لل�صك القابل للتداول .وت�شمل هذه املطالبات
والدفوع جميع املطالبات والدفوع "ال�شخ�صية" ،ما مل يكن الــطرف امل�س�ؤول مبوجب ال�صك القابل
التم�سك بتلك املطالبات والدفوع يف ال�صك القابل للتداول ذاته �أو
للتداول قد تنازل فعال عن حقه يف
ّ
باتفاق منف�صل.
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(د) مفعول احلق ال�ضماين على التزامات امل�رصف الوديع
 -32يف الدول التي ال ميكن �أن ين�ش�أ فيها حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف
�إ ّال مبوافقة امل�رصف الوديع ،لي�س على امل�رصف واجب املوافقة .والنتيجة هي �أنه ال يجوز يف هذه الدول،
حتى بني الدائن امل�ضمون واملانح� ،إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف دون
موافقة امل�رصف .وعلى نقي�ض ذلك ،هناك دول �أخرى ال ت�شرتط موافقة امل�رصف الوديع لإن�شاء احلق
ال�ضماين .غري �أنه ال يجوز حتى يف هذه الدول امل�سا�س بحقوق امل�رصف الوديع نف�سه والتزاماته دون
مييز عموما بني نفاذ مفعول احلق ال�ضماين بني الطرفني ،من جهة ،ونفاذ احلق
موافقته .ولأن الدليل ّ
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،من جهة �أخرى ،يعتمد الدليل ثاين النهجني املذكورين �أعاله (انظر
التو�صية  ،125الفقرة (�أ)) .غري �أن ال�سبب الرئي�سي يف حماية امل�رصف عند غياب املوافقة ال�رصيحة،
يكمن ،يف كلتا احلالتني ،يف الدور احلا�سم الذي ت�ؤديه امل�صارف يف نظام ال�سداد ويف احلاجة �إىل تفادي
التعار�ض مع القانون امل�رصيف واملمار�سات امل�رصفية.
 -33والأ�سا�س املنطقي ل�سيا�سة حماية امل�صارف بهذه الطريقة هو �أن فر�ض واجبات على م�رصف
يعر�ض امل�رصف ملخاطر ال يكون يف و�ضع ي�سمح لـه
وديع� ،أو تغيري حقوقه وواجباته دون موافقته ،قد ِّ
مبعاجلتها على نحو منا�سب ،ما مل يعرف م�سبقا ما ع�سى �أن تكون تلك املخاطر .فاملمار�سات امل�رصفية
عر�ضة ملخاطر ت�شغيلية كبرية ،حيث تُخ�صم �أموال من ح�سابات م�رصفية �أو تودع فيها �أموال يوميا،
وكثريا ما تودع املبالغ يف احل�سابات م�ؤقتا وتنطوي �أحيانا على معامالت �أخرى مع زبائن امل�رصف
يتعر�ض لها امل�رصف الوديع واملتمثلة
الوديع .وتتفاقم تلك املخاطر من جراء املخاطرة القانونية التي ّ
يف احتمال عدم االمتثال للقوانني التي تتناول ال�صكوك القابلة للتداول وحتويالت االعتمادات وغريها
من القواعد التي حتكم نظم ال�سداد يف عملياته اليومية .وامل�رصف عر�ضة �أي�ضا خلطر �إ�ضايف يتمثّل
معينة تفر�ضها قوانني �أخرى على امل�رصف الوديع ،مثل القوانني التي تلزمه
يف عدم االمتثال لواجبات ّ
ال�رسية يف معامالته مع زبائنه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،عادة ما يكون امل�رصف الوديع عر�ضة
باحلفاظ على
ّ
ملخاطر تنظيمية مبقت�ضى قوانني الدولة ولوائحها التي يق�صد بها �ضمان �أمان امل�صارف الوديعة
و�سالمتها .و�أخريا ،ف�إن امل�رصف الوديع يقع عر�ضة للمجازفة ب�سمعته لدى اختيار الزبائن الذين يوافق
على مبا�رشة معامالت معهم.
 -34وت�شري التجربة يف الدول التي تلزم فيها موافقة امل�رصف الوديع على واجبات جديدة �أو مغيرّ ة �إىل
التو�صل �إىل ترتيبات مر�ضية بحيث يكون امل�رصف
�أن الأطراف كثريا ما يتعذر عليها التفاو�ض من �أجل
ّ
الوديع مطمئنا لأنه متمكن من تد ّبر املخاطر املعنية نظرا لطبيعة املعاملة املعنية وللأعمال التجارية
لعميله .و�إن الأ�سا�س املنطقي ل�سيا�سة حماية العمليات العامة للنظام امل�رصيف ينطوي على مبد�أ �آخر
ي�ؤثر على مفعول احلق ال�ضماين يف ح�ساب م�رصيف على حقوق امل�رصف الوديع .ولتفادي �أي ت�ضارب
مع حقوق امل�رصف الوديع يف �إجراء مقا�صة جتاه �صاحب احل�ساب ،تن�ص النظم القانونية التي ت�سمح
للم�رصف الوديع ب�أن يح�صل على حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف لدى
امل�رصف على �أن يحتفظ امل�رصف ب�أي حقوق يف املقا�صة قد يتمتع بها مبقت�ضى قانون �آخر غري قانون
املعامالت امل�ضمونة (انظر التو�صية  ،125الفقرة الفرعية (ب)).
 -35وينطبق الأ�سا�س املنطقي ذاته لهذه ال�سيا�سة العامة فيما يخ�ص املبادئ التي حتكم �إعمال احلق
ال�ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية ذلك احلق
و�إنفاذه .فمثال ،يف الدول التي تن�ص على "ال�سيطرة" بو�صفها طريقة لتحقيق �إنفاذ حق �ضماين يف حق
تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  ،)49ين�ص القانون عادة
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على �أن امل�رصف غري ملزم ب�إبرام اتفاق �سيطرة مع الدائن امل�ضمون (انظر التو�صية  ،126الفقرة (ج)).
كما ين�ص القانون عادة على �أن امل�رصف غري ملزم بال�سداد لأي دائن م�ضمون غري الدائن امل�ضمون الذي
لـه �سيطرة فيما يتعلق ب�أموال مودعة يف احل�ساب امل�رصيف (انظر التو�صية  ،126الفقرة الفرعية (�أ)).
�رسية العالقة بني امل�رصف وزبونه،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد يف هذه الدول قواعد منا�سبة حلماية ّ
منها �أن امل�رصف لي�س ملزما ب�أن ي�ستجيب لطلبات احل�صول على معلومات عما �إذا كان هناك اتفاق
الت�رصف يف الأموال املودعة يف ح�سابه امل�رصيف (انظر
�سيطرة �أو كان �صاحب احل�ساب يحتفظ بحق
ّ
التو�صية  ،126الفقرة الفرعية (ب)).
جعل فيها احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -36ويف الدول التي يُ َ
ميكن �أن يُجعل نافذ املفعول جتاه �أطراف ثالثة عن طريق ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عام �أو ب�إقرار من
جانب امل�رصف الوديع ،قد يفر�ض الإ�شعار �أو الإقرار واجبات على امل�رصف الوديع ب�أن يتبع تعليمات
من الدائن امل�ضمون تتعلق بالأموال املودعة يف احل�ساب �أو قد ال يفر�ضها .وما مل تفر�ض تلك الواجبات
معينة ،يتوقف عادة حق الدائن امل�ضمون يف احل�صول على
على امل�رصف الوديع مبوجب قوانني دولة ّ
الأموال املودعة يف احل�ساب امل�رصيف عند �إنفاذ احلق ال�ضماين على ما �إذا كان الزبون  -املانح قد
�أعطى تعليمات للم�رصف الوديع ب�أن يتبع تعليمات الدائن امل�ضمون فيما يتعلق بالأموال �أو �إذا كان
امل�رصف الوديع قد اتفق مع الدائن امل�ضمون على �أن يفعل ذلك .ويف حال عدم وجود تلك التعليمات
�أو ذلك االتفاق ،قد ي�ضطر الدائن امل�ضمون �إىل �إنفاذ احلق ال�ضماين يف احل�ساب امل�رصيف باال�ستعانة
ب�إجراء ق�ضائي للح�صول على �أمر من املحكمة يلزم امل�رصف الوديع ب�أن ي�سلِّم الدائن امل�ضمو َن الأموا َل
املودعة يف احل�ساب امل�رصيف.
 -37ويف الدول التي ي�سمح فيها للم�رصف الوديع ب�أن يخف�ض رتبة �أولويته ،لي�س على امل�رصف �أن
يتم�سك به دائن �آخر ل�صاحب احل�ساب .وحتى �إذا كان
يخف�ض رتبة حقوقه ل�صالح احلق ال�ضماين الذي
َّ
الدائن امل�ضمون على ا�ستعداد لأن ي�صبح زبون امل�رصف الوديع فيما يتعلق باحل�ساب امل�رصيف ،ت�سهيال
لإن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ونفاذ مفعول ذلك احلق جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه ،لي�س من واجب امل�رصف الوديع قبول الدائن امل�ضمون كزبون له .وهذه
النتيجة تت�سق مع املوقف العام املتخذ يف الدليل ومفاده �أنه ال ينبغي لأي �آليات ،ت�ستخدم يف املعامالت
امل�ضمونة بهدف ت�سهيل منح �ضمان على �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،أن تعرقل القوانني التنظيمية
الوطنية �أو القوانني الوطنية الأخرى الرامية �إىل كفالة �أمان النظام امل�رصيف و�سالمته.

كفيل/م�صدر التعهد امل�ستقل �أو املث ِّبت لـه �أو ال�شخ�ص
(هـ)  مفعول احلق ال�ضماين على التزامات
ُ
امل�سمى فيه
ّ
امل�سمى وواجباته مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جد متطورة
 -38حقوق الكفيل/امل ُْ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
مبقت�ضى القوانني �أو املمار�سات التي حتكم التع ّهدات امل�ستقلة .وهذه القوانني واملمار�سات البالغة
التخ�ص�ص قد ي�سرّ ت جدوى التع ّهدات امل�ستقلة ،ال �سيما يف التجارة الدولية .ولذا ،تتوخى الدول
عادة احلر�ص ال�شديد لدى �صوغ قانون للمعامالت امل�ضمونة فيما يت�صل بالتع ّهدات امل�ستقلة من �أجل
التدخل يف تلك الآليات التجارية .وعالوة على ذلك ،عادة ما تعمد الدول من �أجل �ضمان
تفادي
ّ
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فعال يف التجارة الدولية� ،إىل اعتماد
ا�ستمرار هذا القانون وهذه املمار�سة يف �أداء وظيفتهما على نحو ّ
عرف بها حاليا خمتلف �أطراف التعهد امل�ستقل (للح�صول على �أمثلة على هذا
املفردات املتخ�ص�صة التي يُ َّ
النهج ،انظر اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة ،والأعراف
املوحدة املتعلقة باالعتمادات امل�ستندية ،وقواعد املمار�سات ال�ضامنة الدولية ،والقواعد
واملمار�سات
ّ
املوحدة للكفاالت امل�ستحقة عند الطلب ،والتو�صيات  27و 48و 50و 107و.)176
ّ
 -39ولدى النظر يف كيفية و�ضع نظام للمعامالت امل�ضمونة يكون مالئما لهذه احلاالت ،من املفيد
التميي ُز بني التع ّهد امل�ستقل ذاته وحق ال�سحب ،من جهة ،وحق امل�ستفيد من هذا التع ّهد امل�ستقل يف
احل�صول على �سداد �أو �شيء �آخر ذي قيمة م�ستحق القب�ض من الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
مهمة
امل�سمى ،من جهة �أخرى .فاقت�ضاء حق �ضماين يف حق ال�سحب دون امل�سا�س بفائدة التع ّهد امل�ستقل ّ
ّ
دقيقة وال ميكن حتقيقها عادة �إال بتحويل متفق عليه للتع ّهد ذاته .ويف املقابل ،ف�إن �إن�شاء حق �ضماين
يف حق امل�ستفيد يف تلقي مبلغ مدفوع هو �أقل جمازفة لأنه ال يتعلق �إال بحق امل�ستفيد يف احل�صول على
�أي �شيء ي�صبح م�ستحق الدفع .ويف هذه احلالة ،ال مفعول له على حقوق والتزامات الكفيل/امل�صدر
�أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
امل�سمى .ولهذا ال�سبب ،يو�صي الدليل بقواعد تي�سرِّ ا�ستخدام حق امل�ستفيد يف
ّ
حت�صيل العائدات مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل كموجود مرهون ،ولكن مع وجود �رشوط �صارمة يُق�صد بها
تفادي امل�سا�س بفائدة التع ّهدات امل�ستقلة .و�أول هذه ال�رشوط يتعلق بكيفية و�صف املوجودات املرهونة.
وي�شري "احلق يف احل�صول على العائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل" �إىل حق امل�ستفيد يف حت�صيل العائدات
ولي�س النقود واملوجودات الأخرى التي ت�شكّل يف الواقع العائدات مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل (ومتييزا
لذلك احلق عن "حق ال�سحب") .وهذا يعني �أن احلق ال�ضماين ال يرهن العائدات املحددة ذاتها ،لأن
امل�صطلح ي�ستعمل عموما يف املمار�سات املتعلقة بالتعهدات امل�ستقلة .ويرد �أدناه بيان املبادئ الأ�سا�سية
التي ينبغي �أن حتكم التفاعل بني القانون املتعلق بالتع ّهدات امل�ستقلة وقانون املعامالت امل�ضمونة ،على
النحو املبينّ يف تو�صيات الدليل.
 -40وثمة مبد�أ �أ�سا�سي هو �أن حقوق الدائن امل�ضمون يف حق حت�صيل العائدات مبوجب تع ّهد م�ستقل
امل�سمى ،مبقت�ضى القوانني
ينبغي �أن تكون خا�ضعة حلقوق الكفيل/امل�صدر �أو امل ِّثبت �أو ال�شخ�ص
ّ
واملمار�سات التي حتكم التع ّهدات امل�ستقلة .ولذا ،ال يجوز للدائن امل�ضمون التم�سك بحق احل�صول على
�سداد العائدات التي ما كانت لت�سدد ملانح الدائن امل�ضمون (انظر التو�صية  ،127الفقرة الفرعية (�أ)).
ولل�سبب ذاته ،عادة ما ي�أخذ املحال �إليه  -امل�ستفيد التع ّهد ،مبا يف ذلك حق ال�سحب واحلق يف حت�صيل
العائدات ،دون الت�أثّر بحق �ضماين يف حق احل�صول على العائدات مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �أن�ش�أه املحيل
(انظر التو�صية  ،127الفقرة الفرعية (ب)) .ولل�سبب ذاته� ،إذا كان للكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
تت�رضر حقوقهم
امل�سمى �أي�ضا حق �ضماين يف حق احل�صول على العائدات مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ال
ّ
ّ
امل�ستقلة النا�شئة عن التعهد امل�ستقل ملجرد امتالكهم �أي�ضا حلق �ضماين يف حق احل�صول على العائدات
(انظر التو�صية  ،127الفقرة الفرعية (ج)).
امل�سمى ال
 -41وهناك مبد�أ م�ساو لذلك يف الأهمية ،وهو �أن الكفيل/امل�صدر �أو امل ِّثبت �أو ال�شخ�ص
ّ
امل�سمى �أو املحال
امل�سمى �أو امل�ستفيد
ينبغي �أن يكون ملزما بال�سداد لأي �شخ�ص غري املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
ّ
�إليه املعرتف به الذي يُحال �إليه التع ّهد امل�ستقل �أو املحال �إليه املعرتف به الذي حتال �إليه العائدات
مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل (انظر التو�صية  .)128وعلة هذه القاعدة هي �أن فائدة التع ّهدات امل�ستقلة
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باعتبارها طريقة زهيدة التكلفة وكف�ؤة لت�سهيل تدفق التجارة �ستت�رضر �إذا ا�ضطر الكفيل/امل�صدر �أو
امل�سمى �إىل التح ّقق من املعاملة اخللفية التي يُزعم �أن احلق �أحيل من خاللها والتي
املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
مل يوافق عليها.
 -42ويف املقابل� ،إذا جعل دائن م�ضمون حقه ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة ال�سيطرة
امل�سمى .غري
(انظر التو�صية  ،)50جاز لـه �أن يُ ِنفذ حقوقه جتاه املانح/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
�أن لل�سيطرة يف هذا ال�سياق معنى خا�صا جدا .فال�سيطرة تعني �أن املانح/امل ُ�صدر �أو امل ُثبت �أو ال�شخ�ص
امل�سمى يعرتف �رصاحة بالدائن امل�ضمون ب�صفته الطرف الذي حتال �إليه العائدات مبقت�ضى التعهد
امل�ستقل (انظر التو�صية .)129

(و) مفعول احلق ال�ضماين على التزامات امل�صدر �أو مدين �آخر مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول
  -43القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول جد متطور يف معظم الدول ويت�ضمن قواعد
وا�ضحة ب�ش�أن مفعول �إحالة م�ستند على التزامات �أطراف امل�ستند .وتظل تلك القواعد �سارية ،من حيث
املبد�أ ،يف �سياق احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستندات القابلة للتداول .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل
(انظر التو�صية .)130
 -44وهذا يعني� ،ضمن ما يعنيه� ،أن حق الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول،
ثم ،يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة به ،حمدود مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة
ومن ّ
فاحلد الأول فهو �أن املوجودات امل�شمولة بامل�ستند القابل للتداول يجب �أن تكون يف
للتداول بطريقتني.
ّ
يدي امل�صدر �أو مدين �آخر مبقت�ضى ذلك امل�ستند وقت الإنفاذ.
احلد الثاين فهو �أن التزام امل�صدر �أو املدين الآخر بت�سليم املوجودات ال ي�رسي عادة �إ ّال على
 -45و� ّأما
ّ
ال�شخ�ص الذي �أُ�صدر لـه امل�ستند يف الأ�صل �أو �أي حائز الحق للم�ستند (ح�سبما يحدده القانون الذي
يحكم امل�ستندات القابلة للتداول) .وما مل يكن امل�ستند القابل للتداول قد �أحيل �إىل الدائن امل�ضمون وفقا
للقانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول ،لي�س على امل�صدر �أو املدين الآخر �أي التزام بت�سليم
املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون .فمثال� ،إذا لزم ،مبوجب قانون امل�ستندات القابلة للتداول� ،أن يحمل
امل�ستند تظهريا وقت �إحالته لكي يحق للمحال �إليه حت�صيل املوجودات امل�شمولة بامل�ستند ،وكان املحال
�إليه يحمل م�ستندا خاليا من هذا التظهري ،فال يتعني على املدين �أن ي�سلم املوجودات امل�شمولة بذلك
امل�ستند .ويف هذه احلالة ،قد يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل �أن ي�ست�صدر من حمكمة �أو هيئة ق�ضائية �أخرى
�أمرا للح�صول على حيازة املوجودات امللمو�سة ذات ال�صلة .ولدى �إثبات وجود اتفاق �ضماين ،تُ�صدر
املحكمة يف العادة �أمرا يق�ضي �إما ب�إحالة امل�ستند �أو ،يف حالة الدائن امل�ضمون الذي يكون قد حاز
امل�ستند من قبل ،بتظهريه ل�صالح الدائن امل�ضمون �أو ل�صالح �شخ�ص يُ�سميه الدائن امل�ضمون .ويف بع�ض
احلاالت ،قد ت�ستغني املحكمة يف الأمر الذي ت�صدره من �شكلية طلب التظهري من جانب املانح ،وتكتفي
ب�أمر امل ُ�صدر �أو �أي مدين �آخر بت�سليم املوجودات امل�شمولة بامل�ستند �إىل الدائن امل�ضمون �أو �إىل �شخ�ص
�آخر ي�سميه الدائن امل�ضمون.

الف�صل ال�سابع -حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها
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باء -التو�صيات 130-117
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بحقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها هو تعزيز كفاءة املعامالت
امل�ضمونة ،عندما تكون املوجودات املرهونة التزاما بال�سداد �أو واجبا �آخر ي�ستحق على طرف ثالث الوفاء به
ل�صالح املانح ،من خالل ما يلي:

(�أ)
امل�ستحق؛

توفري قواعد تتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها يف �إحالة �أي م�ستحق وحماية املدين بذلك

(ب) توفري قواعد ل�ضمان ات�ساق قانون املعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى املتعلقة باحلقوق
وااللتزامات النا�شئة مبوجب ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول؛
(ج) توفري قواعد ل�ضمان ات�ساق نظام املعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى التي حتكم حقوق
كفيل/م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو امل ُث ِّبت لـه �أو ال�شخ�ص امل�سمى
والتزامات امل�صارف الوديعة ،وحقوق والتزامات
ُ
فيه.
 -1حقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته

()2

حماية املدين بامل�ستحق
 -117ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ما مل ين�ص هذا القانون على خالف ذلك ،ال ت�ؤثر الإحالة على حقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته،
مبا فيها �رشوط ال�سداد الواردة يف العقد الأ�صلي ،بدون موافقة املدين بامل�ستحق؛
(ب) يجوز يف تعليمة ال�سداد تغيري ال�شخ�ص �أو العنوان �أو احل�ساب املطلوب من املدين بامل�ستحق �أن
ي�سدد �إليه ،ولكن ال يجوز �أن تُغيرَّ فيها:
ّ
املحددة يف العقد الأ�صلي؛ �أو
' '1عملة ال�سداد
ّ

'  '2الدولة املحددة يف العقد الأ�صلي لإجراء ال�سداد فيها �إىل دولة غري الدولة التي يقع فيها
مقر املدين بامل�ستحق.

الإ�شعار بالإحالة
 -118ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ي�صبح الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد نافذي املفعول عندما يت�سلمهما املدين بامل�ستحق� ،إذا
وجه الإ�شعار
موجهني بلغة يتوقّع منها على نحو معقول �أن تُعلِم املدين بامل�ستحق مبحتواهما .ويكفي �أن يُ َّ
كانا ّ
بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد بلغة العقد الأ�صلي؛
(ب) يجوز �أن يتعلق الإ�شعار بالإحالة �أو �أن تتعلق تعليمة ال�سداد مب�ستحقات تن�ش�أ بعد الإ�شعار؛
(ج) ي�شكّل الإ�شعار ب�إحالة الحقة �إ�شعارا بجميع الإحاالت ال�سابقة.

�إبراء ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد
 -119ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يحق للمدين بامل�ستحق� ،إىل حني ت�سلّمه �إ�شعارا بالإحالة� ،أن تُرب�أ ذمته بال�سداد وفقا للعقد
الأ�صلي؛
( )2بخ�صو�ص التو�صيات  ،123-117انظر املواد  21-15من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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(ب) بعد ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة ،ورهنا ب�أحكام الفقرات الفرعية من (ج) �إىل (ح)
من هذه التو�صية ،ال تُرب�أ ذمته �إال بال�سداد �إىل املحال �إليه� ،أو بال�سداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد يف �إ�شعار
الإحالة �أو ت�صدر الحقا عن املحال �إليه ويت�سلمها املدين بامل�ستحق كتابةً؛
(ج) �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �أكرث من تعليمة �سداد تتعلق ب�إحالة واحدة للم�ستحق ذاته �صادرة عن
املحيل ذاته� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لآخر تعليمة �سداد يت�سلمها من امل ُحال �إليه قبل ال�سداد؛
(د) �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا ب�أكرث من �إحالة واحدة للم�ستحق ذاته �صادرة عن املحيل ذاته،
�أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لأول �إ�شعار يت�سلمه؛
(هـ) �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا يتعلق ب�إحالة الحقة واحدة �أو �أكرث� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا
للإ�شعار املتعلق ب�آخر تلك الإحاالت الالحقة؛
(و) �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا ب�إحالة جزء من م�ستحق واحد �أو �أكرث �أو ب�إحالة م�صلحة غري
جمز�أة يف م�ستحق واحد �أو �أكرث� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا للإ�شعار �أو وفقا لهذه التو�صية وك�أنه مل يت�سلّم
الإ�شعار .و�إذا قام املدين بامل�ستحق بال�سداد وفقا للإ�شعار ،فال ترب�أ ذمته �إال مبقدار ما َ�س ّدده من ذلك اجلزء
�أو تلك امل�صلحة غري املجز�أة؛
(ز) �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة من املحال �إليه ،حق له �أن يطلب من املحال �إليه �أن
يقدم ،يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،دليال كافيا يثبت تنفيذ الإحالة من املحيل الأول �إىل املحال �إليه الأول
ّ
و�أي �إحالة و�سيطة ،وما مل يفعل املحال �إليه ذلك ،تُرب�أ ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد وفقا لهذه التو�صية وك�أنه
مل يت�سلّم الإ�شعار من املحال �إليه .والدليل الكايف على الإحالة ي�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�رص� ،أي كتابة
�صادرة عن املحيل تُبينّ � ّأن الإحالة قد متّت؛
(ح)  ال مت�س هذه التو�صية ب�أي �سبب �آخر ي�س ِّوغ �إبراء ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد �إىل ال�شخ�ص
الذي ي�ستحق ال�سداد �أو �إىل هيئة خمت�صة ق�ضائية �أو هيئة خمت�صة �أخرى �أو �إىل �صندوق �إيداع عمومي.

دفوع املدين بامل�ستحق وحقوقه يف املقا�صة
 -120ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) عندما يطالب املحال �إليه املدين بامل�ستحق ب�سداد امل�ستحق املحال ،يجوز للمدين بامل�ستحق �أن
يثري جتاه املحال �إليه كل ما ين�ش�أ عن العقد الأ�صلي� ،أو �أي عقد �آخر كان ي�شكل جزءا من املعاملة ذاتها ،من
دفوع وحقوق مقا�صة ميكن للمدين بامل�ستحق �أن يثريها وك�أن تلك الإحالة مل تجُ ر وكانت تلك املطالبة �صادرة
عن املحيل؛
(ب) يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يثري جتاه املحال �إليه �أي حق مقا�صة �آخر� ،رشيطة �أن يكون ذلك احلق
متاحا للمدين بامل�ستحق وقت ت�سلّمه الإ�شعار بالإحالة؛
(ج) على الرغـ ــم من �أحكام الفق ــرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صـ ــية ،ال يكون متاحا
للمدين بامل�ستحق جتاه املحال �إليه �أي من الدفوع وحقوق املقا�صة التي يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يثريها
جتاه املحيل وفقا للفقرة الفرعية (ب) من التو�صية � 24أو الفقرة الفرعية (هـ) من التو�صية ( 25الف�صل
يقيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املحيل يف
الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ،بحجة الإخالل ب�أي اتفاق ّ
�إجراء الإحالة.
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االتفاق على عدم �إثارة دفوع �أو حقوق يف املقا�صة
 -121ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يتفق مع املحيل ،بكتابة موقَّعة من املدين بامل�ستحق ،على �أال يثري جتاه
املحال �إليه الدفوع وحقوق املقا�صة التي ميكنه �أن يثريها عمال ب�أحكام التو�صية  .120ومينع ذلك االتفاق
املدين بامل�ستحق من �إثارة تلك الدفوع وحقوق املقا�صة جتاه املحال �إليه؛
(ب) ال يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يتنازل عن الدفوع:
'  '1النا�شئة عن �أفعال احتيالية �صادرة عن املحال �إليه؛ �أو
'  '2امل�ستندة �إىل عدم �أهلية املدين بامل�ستحق؛
وحتدد الفقرة
(ج)  ال يجوز تعديل ذلك االتفاق �إال باتفاق مكتوب يوقّع عليه املدين بامل�ستحق.
ّ
الفرعية (ب) من التو�صية  122مفعول ذلك التعديل جتاه املحال �إليه.

تعديل العقد الأ�صلي
 -122ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) �أي اتفاق يُربم بني املحيل واملدين بامل�ستحق ،قبل الإ�شعار بالإحالة ،ومي�س حقوق املحال �إليه
ك�سب املحال �إليه حقوقا مقابلة؛
يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه ويُ ِ

(ب) �أي اتفاق يُربم بني املحيل واملدين بامل�ستحق ،بعد الإ�شعار بالإحالة ،ومي�س حقوق املحال �إليه ال
يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه �إال:
''1

�إذا قبل به املحال �إليه؛ �أو

'� '2إذا مل يكن امل�ستحق بكامله قد اكتُ�سب بالتنفيذ ،وكان التعديل من�صو�صا عليه يف العقد
الأ�صلي �أو كان من �ش�أن �أي حمال �إليه متعقِّل ،يف �سياق العقد الأ�صلي� ،أن يقبل التعديل؛
(ج)  ال مت�س الفقرتان الفرعيتان (�أ) و(ب) من هذه التو�صية ب�أي حق للمحيل �أو للمحال �إليه نا�شئ
عن الإخالل باتفاق مربم بينهما.

ا�سرتداد املبالغ امل�س ّددة
 -123ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تق�صري املحيل يف تنفيذ العقد الأ�صلي ال يعطي املدين بامل�ستحق احلق
�سدده املدين بامل�ستحق �إىل املحيل �أو املحال �إليه.
يف �أن ي�سرتد من املحال �إليه �أي مبلغ يكون قد ّ
 -2حقوق املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول والتزاماته
 -124ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى �صك قابل للتداول تخ�ضع ،جتاه
�شخ�ص مدين مبقت�ضى ذلك ال�صك ،للقانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول.
 -3حقوق امل�رصف الوديع والتزاماته
 -125ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  ال مي�س �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف بحقوق امل�رصف
الوديع والتزاماته بدون موافقته؛
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(ب)  ال ينال مما قد يكون للم�رصف الوديع من حقوق يف املقا�صة مبوجب قوانني �أخرى � ُّأي حق
�ضماين قد يكون لذلك امل�رصف يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف.
 -126ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن امل�رصف الوديع غري مل َزم ب�أن:

(�أ)
ي�سدد لأي �شخ�ص غري ال�شخ�ص الذي لـه �سيطرة على الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف؛ �أو
ّ
عما �إذا كان يوجد اتفاق �سيطرة �أو حق �ضماين
(ب) ي�ستجيب لطلبات احل�صول على معلومات ّ
وعما �إذا كان املانح يحتفظ بحق الت�رصف يف الأموال املودعة يف احل�ساب؛ �أو
ل�صاحله هو ّ
(ج) يدخل يف اتفاق �سيطرة.
امل�سمى فيه
كفيل/م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو امل ُث ِّبت له �أو ال�شخ�ص
 -4حقوق والتزامات
ُ
ّ
 -127ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يخ�ضع حق الدائن امل�ضمون يف حق تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ملا يكفله
امل�سمى
القانون واملمار�سة اللذان يحكمان التع ّهدات امل�ستقلة من حقوق للكفيل /امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
م�سمى يف التع ّهد �أو نُقل �إليه احلق يف ال�سحب؛
و�أي م�ستفيد �آخر
ّ
(ب) ال تت�أثر حقوق املنقول �إليه تع ّهد م�ستقل بـاحلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى ذلك التع ّهد امل�ستقل ،املن�ش�أ من قِ بل الناقل �أو من قِ بل �أي ناقل �سابق؛
كفيل/م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو امل ُث ِّبت له �أو ال�شخ�ص امل�سمى
(ج)  احلقوق امل�ستقلة التي يتمتع بها
ُ
فيه �أو من نُقل �إليه التع ّهد امل�ستقل ال تت�أثر �سلبا ب�أي حقوق �ضمانية قد تكون لـه يف حق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.
 -128ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى لي�س ملزما بال�سداد لأي
امل�سمى �أو ال�شخ�ص املعرتَف بنقل التع ّهد امل�ستقل �إليه �أو
امل�سمى �أو امل�ستفيد
�شخ�ص غري امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
ّ
ال�شخ�ص املعرتَف ب�إحالة حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �إليه.
 -129ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ح�صل الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة بالإقرار ب�إحالة العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �إليه ،كان من حقه �إنفاذ هذا الإقرار جتاه الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
امل�سمى الذي �صدر عنه هذا الإقرار.
ّ
 -5حقوق ُم�صدر امل�ستند القابل للتداول والتزاماته
 -130ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول تخ�ضع ،جتاه
امل ُ�صدر �أو �أي �شخ�ص �آخر مدين مبقت�ضى امل�ستند القابل للتداول ،للقانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة
للتداول.

ثامنا� -إنفاذ احلق ال�ضماين
�ألف -مالحظات عامة
مقدمة
-1
ّ
 -1عادة ما يتوقّع كل طرف يف �أي اتفاق �أن ي�ؤدي الطرف الآخر جميع التزاماته طواعية� ،سواء �أكانت
االلتزامات م�ستحقة بينهما �أم لأطراف ثالثة ،و�سواء ن�ش�أت هذه االلتزامات بالتعاقد �أم بفعل القانون .وال
تفكر الأطراف يف اللجوء �إىل الإنفاذ الق�رسي عن طريق �إجراء ق�ضائي �إال عندما يتع�سرّ �أداء االلتزامات.
وعادة ما ت�ضع الدول بعناية نظم �إنفاذ للدعاوى املدنية العادية توازن بني حقوق املدينني والدائنني
والأطراف الثالثة .وت�شرتط هذه النظم يف معظم الدول على الدائن الذي ي�سعى �إىل �إنفاذ الأداء �أن يرفع
دعوى ق�ضائية ليح�صل على االعرتاف مبطالبته ،ثم للحجز على موجودات املدين وبيعها حتت �إ�رشاف
موظف عمومي .ويح�صل الدائن بحكم ق�ضائي على �سداد مطالباته امل�ستحقة على املدين بحكم الق�ضاء
من املبلغ املت�أتي من هذا البيع.
 -2وتكون لكل من طريف االتفاق ال�ضماين توقّعات مماثلة لتوقّعات الطرف الآخر .فعادة ما يفرت�ض
الدائن امل�ضمون �أن املانح �سوف ي�ؤدي التزاماته طواعية .وباملثل ،يتوقّع املانح عادة �أن يفي الدائن
امل�ضمون بااللتزامات التي تعهد بها .ويربم االثنان املعاملة وهما يعتزمان متاما �أن يفي كل منهما
بالتزاماته جتاه الآخر .غري �أن كليهما يدرك �أي�ضا �أنه �ستكون ثمة �أوقات قد يعجزان فيها عن القيام
بذلك .ف�سوف يتخلف الدائن امل�ضمون �أحيانا عن دفع مبلغ موعود به� ،أو عن �إعادة املوجودات �إىل
املانح عند حتقق �رشط متفق عليه للقيام بذلك .ويف تلك احلاالت ،يلج�أ املانح عادة �إىل املحكمة طالبا
االنت�صاف .ولكن غالبا ما يكون املانح هو الطرف الذي يجد نف�سه عاجزا عن الأداء بح�سب الوعد
(�أي عاجزا عن �سداد القر�ض وفقا لأحكام االتفاق) .وين�ش�أ التخلف عن الأداء �أحيانا لأ�سباب خارجة
عن �سيطرة املانح ،مثل حدوث انتكا�س اقت�صادي يف �إحدى ال�صناعات �أو حدوث ظروف اقت�صادية �أكرث
عمومية .وقد ين�ش�أ التخلف عن الأداء �أحيانا من تق�صري دائني املانح نف�سه .و�أحيانا يعجز املانح عن
الأداء ب�سبب تقديرات جتارية خاطئة متخذة بح�سن نية� ،أو نتيجة ل�سوء الإدارة.
 -3و�أيا كان ال�سبب ،فمن �صالح طريف االتفاق ال�ضماين ،ومن �صالح الأطراف الثالثة عموما ،حتى
بعد التخلف عن �سداد دفعة واحدة �أو �أكرث� ،أن ي�سعى املانح �إىل �سداد هذه الدفعات وموا�صلة الأداء
الطوعي لاللتزام الذي قطعه على نف�سه .ذلك �أن �إجراءات الإنفاذ الق�رسي هي دائما �أقل كفاءة من
الأداء الطوعي لأنها�( :أ) باهظة التكلفة؛ (ب) وت�ستغرق وقتا طويال؛ (ج) ونتيجتها لي�ست دائما م�ؤكدة؛
(د) وعادة ما ت�ؤدي �إىل انهيار تام للعالقة بني الطرفني؛ (هـ) وكثريا ما تكون عواقبها على املانحني
والأطراف الثالثة فادحة يف الأمد الطويل (وقد ت�شمل وقف �أعمال املانح التجارية �أو الدخول يف
ب�شدة على
�إجراءات الإع�سار) .وهذا ما يدفع العديد من الدول �إىل ت�شجيع طريف �أي اتفاق �ضماين ّ
اتخاذ اخلطوات الالزمة لتفادي �أي تخلف عن الأداء قد ي�ؤدي �إىل الإنفاذ الق�رسي .وهذا �أي�ضا ما يدفع
الدائنني امل�ضمونني �أحيانا كثرية �إىل مراقبة �أن�شطة مانحيهم التجارية عن كثب .فيقومون دوريا ،على
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�سبيل املثال ،با�ستعرا�ض دفاتر احل�سابات ،وفح�ص املوجودات املرهونة ،والتوا�صل مع املانحني الذين
تظهر عليهم دالئل م�صاعب مالية .وكثريا ما يعمد املانحون الذين يجدون �صعوبة يف الوفاء بالتزاماتهم
�إىل التعاون مع دائنيهم امل�ضمونني لإيجاد �سبل الجتناب امل�صاعب �أو التغلب على ما يواجهونه منها .ويف
بع�ض احلاالت ،قد يطلب املانح من الدائن امل�ضمون �أن ي�ساعده على و�ضع خطة جديدة لأعماله .ويف
حاالت �أخرى ،قد يحاول املانح و�أحد الدائنني� ،أو املانح وجمموعة دائنيه بكاملها ،ب�صورة غري ر�سمية،
العمل معا على تعديل جوانب من اتفاقاتهم.
 -4وثمة �أنواع عديدة من اتفاقات تعديل الديون .ف�أحيانا تربم الأطراف ما يُعرف برتتيب "ال�صلح
يعدل التزام املانح بطريقة �أخرى �أو يزيد �أو
ميدد مهلة ال�سداد �أو ِّ
الواقي" �أو ترتيب "�إيجاد خمرج" ّ
ينق�ص املوجودات املرهونة التي ت�ضمن االلتزام .وجتري املفاو�ضات الرامية �إىل التو�صل �إىل ترتيب
ال�صلح الواقي �أو ترتيب �إيجاد خمرج بناء على عاملني رئي�سيني هما�( :أ) حق الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ
حقوقه ال�ضمانية يف املوجودات املرهونة �إذا ق�صرّ املانح يف الوفاء بالتزامه امل�ضمون؛ و(ب) احتمال �أن
ي�ضطر املانح لإنهاء ن�شاطه التجاري �أو �أن تُ�ستهل �إجراءات �إع�سار من جانب املانح �أو �ضده.
 -5ومع ذلك ،فعلى الرغم من اجلهود الق�صوى التي يبذلها املانحون والدائنون امل�ضمونون لتفادي
�إجراءات الإنفاذ الق�رسي لن يكون هناك �أحيانا �أي مفر منها .وعليه ،فمن امل�سائل الرئي�سية التي تواجه
الدول التي ت�شرتع نظما للمعامالت امل�ضمونة م�س�ألة البت يف نطاق حقوق الدائن الالحقة للتق�صري.
ومبزيد من التحديد تتمثّل هذه امل�س�ألة يف ماهية التعديالت� ،إن وجدت ،التي ينبغي �أن تدخلها الدول
تطبق على �إنفاذ احلقوق التعاقدية عندما ت�ضع تلك الدول قواعد حتكم كيفية
على القواعد العادية التي ّ
�إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف حالة تخلف املانح عن �أداء االلتزام ال�ضماين.
يعول على املبلغ الذي ميكن
 -6ويرتكز نظام املعامالت امل�ضمونة على حق الدائن امل�ضمون يف �أن ّ
احل�صول عليه لدى بيع املوجودات املرهونة بغية الوفاء بااللتزام امل�ضمون .ولآليات الإنفاذ ،التي تتيح
الت�رصف يف املوجودات امل�ضمونة من وقت وينطوي عليه من
التنب�ؤ بدقة مبا ي�ستغرقه
للدائنني �إمكانية
ّ
ّ
املرجح احل�صول عليها من عملية الإنفاذ ،ت�أثري �إيجابي كبري على توافر الإقرا�ض
تكلفة وبالعائدات
ّ
االئتماين وتكلفته .ولذلك ينبغي �أن يوفّر نظام املعامالت امل�ضمونة قواعد �إجرائية ومو�ضوعية لإنفاذ
احلق ال�ضماين بعد تق�صري املانح تكون ناجعة واقت�صادية وميكن التنب�ؤ بها ،وينبغي ،يف الوقت نف�سه� ،أن
يوفّر نظام املعامالت امل�ضمونة �أي�ضا �ضمانات معقولة ل�صون حقوق املانح والأ�شخا�ص الآخرين ممن لهم
حقوق يف املوجودات املرهونة و�سائر دائني املانح ،لأن الإنفاذ مي�س حقوقهم م�سا�سا مبا�رشا.
 -7وتنتفع جميع الأطراف ذات امل�صلحة من تعظيم املبلغ املت�أتي من بيع املوجودات املرهونة .فالدائن
امل�ضمون ي�ستفيد من احتمال تقلّ�ص � ّأي مبلغ قد يظل املانح مدينا به كالتزام غري م�ضمون ،بعد ا�ستخدام
عائدات الإنفاذ يف �سداد االلتزام امل�ضمون امل�ستحق (ويعرف بـِ"العجز" �أو "النق�ص") .ويف الوقت
نف�سه ،ي�ستفيد املانح ودائنوه الآخرون من تقلّ�ص العجز �أو تبقي مبلغ �أكرب بعد الوفاء بااللتزام امل�ضمون
("فائ�ض").
 -8ويبحث هذا الف�صل حق الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين �إذا تخلّف املانح عن (ق�صرَّ يف)
�أداء التزامه ال�ضماين� .أما �إذا كان املانح مع�رسا ،فيجوز �أن يح ّد قانون الإع�سار من ممار�سة هذه احلقوق
(انظر الف�صل الثاين ع�رش املتعلق ب�أثر الإع�سار على احلق ال�ضماين) .ويناق�ش الباب �ألف 2-من هذا
الف�صل املبادئ العامة التي يُ�سرت�شد بها يف حالتي التق�صري والإنفاذ .وي�ستعر�ض الباب �ألف 3-اخلطوات
الإجرائية التي قد يُ�شرتط على الدائن امل�ضمون �أن يتبعها قبل ممار�سة �سبل انت�صافه ،ويبينّ حقوق املانح
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الالحقة للتق�صري .ويبحث الباب �ألف� 4-سبل االنت�صاف املختلفة املتاحة عادة للدائنني امل�ضمونني.
ويبحث الباب �ألف� 5-آثار الإنفاذ على املانح والدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة .ويناق�ش الباب �ألف6-
�إنفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات .ويناق�ش الباب �ألف 7-التداخل بني نظم الإنفاذ املت�صلة باملوجودات
املنقولة واملمتلكات غري املنقولة .و�أخريا يناق�ش الباب �ألف� 8-أنواع التعديالت التي قد يلزم �إدخالها من
�أجل الإنفاذ الفعال على ملحقات املوجودات املنقولة والكتل واملنتجات.
� -9أما �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات ،وال�صكوك القابلة للتداول ،وحقوق تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،وامل�ستندات القابلة للتداول،
فال يندرج ب�سهولة �ضمن الإجراءات العامة للإنفاذ على املوجودات امللمو�سة .ونتيجة لذلك ،توجد لدى
العديد من الدول قواعد معينة تتناول الإنفاذ على املوجودات غري امللمو�سة بوجه عام وعلى امل�ستحقات
وحقوق �سداد متنوعة �أخرى بوجه خا�ص .وترد مناق�شة هذه احلاالت اخلا�صة يف الأبواب باء� 1-إىل
باء 7-من هذا الف�صل .وينتهي هذا الف�صل ،يف الباب جيم ،ب�سل�سلة من التو�صيات.

 -2مبادئ الإنفاذ العامة
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -10من م�صلحة اجلميع ،مثلما ذُكر يف الباب ال�سابق� ،أن ي�ؤدي املانح التزامه املوعود �أداء طوعيا.
ولهذا ال�سبب يحاول الدائن امل�ضمون واملانح عادة ،عندما ال يكون الأداء متي�رسا ،الدخول يف اتفاق يُغني
عن احلاجة �إىل بدء �إجراءات �إنفاذ ق�رسي .ونادرا ما يغيب عن املانح �أنه ال ي�ؤدي التزاماته ،والأندر من
ذلك� ،إن حدث على الإطالق� ،أن يعلم املانح بتق�صريه� ،أول ما يعلم ،بوا�سطة تنبيه ر�سمي بهذا املعنى
من الدائن امل�ضمون .والواقع �أنه يف احلالة الأخرية ال تلي ذلك عادة �إجراءات �إنفاذ ،لأن �سبب التخلّف
عن الأداء يكون ،يف جميع احلاالت تقريبا ،هو ال�سهو ولي�س العجز عن ال�سداد �أو عدم اال�ستعداد لـه.
ومع ذلك ،ي�صبح الإنفاذ الق�رسي �رضوريا �أحيانا .وحينئذ ت�سرت�شد الدول بعدد من املبادئ الأ�سا�سية يف
تف�صيل حقوق والتزامات الدائنني امل�ضمونني واملانحني الالحقة للتق�صري.

(ب)  ا�شرتاط حدوث التق�صري قبل الإنفاذ
 -11ي�ضمن احلق ال�ضماين �أداء التزام املانح (�أو املدين ،عندما يكون املانح طرفا ثالثا) جتاه الدائن
ثم ي�صبح احلق ال�ضماين قابال للإنفاذ ،يف احلاالت العادية ،مبجرد تخلف املانح (�أو
امل�ضمون .ومن ّ
املدين ،عندما يكون املانح طرفا ثالثا) عن �سداد االلتزام امل�ضمون .غري �أن هناك عددا من الأحداث
الأخرى التي ت�شكّل تق�صريا وتكون حمددة عادة يف االتفاق ال�ضماين .ويكفي وقوع �أي واحد من هذه
الأحداث ،ما مل يتنازل عنه الدائن امل�ضمون ،لي�شكّل تق�صريا ،وي�سمح من ثم بالإنفاذ الق�رسي للحق
ال�ضماين .وبعبارة �أخرى ،يحدد اتفاق الطرفني والقانون العام لاللتزامات ما �إن كان املانح مق�صرّا
ومتى يجوز بدء �إجراءات الإنفاذ .وعادة ما يحدد هذا القانون العام لاللتزامات �أي�ضا ما �إن كان يجب
توجيه �إ�شعار ر�سمي بالتق�صري �إىل املانح (�أو املدين) ،و�إذا كان الأمر كذلك فما �سيكون حمتوى ذلك
الإ�شعار.
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -12ويحدث التق�صري �أحيانا ال ب�سبب عدم �سداد مبلغ من املال بل ب�سبب قيام دائن �آخر باحلجز،
مبوجب حكم ق�ضائي ،على املوجودات املرهونة� ،أو ب�سبب �سعيه �إىل �إنفاذ حقه ال�ضماين .وتن�ص بع�ض
الدول على �أنه ،ب�رصف النظر عن وجود �أو عدم وجود ن�ص بهذا ال�ش�أن يف اتفاقات �ضمانية منفردة،
ي�شكّل قيام �أي دائن م�ضمون �آخر باحلجز على املوجودات املرهونة تق�صريا مبقت�ضى جميع االتفاقات
ال�ضمانية التي ترهن املوجودات املحجوز عليها .والأ�سا�س املنطقي لذلك هو حتقيق الكفاءة .فبما �أن
املوجود املرهون هو �ضمان الدائن بال�سداد ،ينبغي �أن يكون مبقدور الدائن امل�ضمون ،كلما خ�ضع ذلك
املوجود لإجراء ق�ضائي� ،أن يتدخل حلماية حقوقه .ويف هذه احلاالت ،كثريا ما يعطي القانون الإجرائي
و�سيعول الدائن امل�ضمون على
الت�رصف يف املوجودات املرهونة.
ه�ؤالء الدائنني الآخرين احلق يف فر�ض
ّ
ّ
هذا القانون الإجرائي نف�سه التما�سا لقواعد ب�ش�أن التدخل يف هذه الدعاوى و�إجراءات الإنفاذ الق�ضائية
لكي يحمي حقوقه و�أولويته.
 -13وعادة ما تن�ص الدول على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون الأعلى مرتبة يف الأولوية (دائن كبري)� ،إذا
اختار ذلك� ،أن يتوىل عملية الإنفاذ من دائن �آخر (كدائن م�ضمون �أو دائن بحكم ق�ضائي اتخذ خطوات
لإنفاذ حقه ،على �سبيل املثال) ذي �أولوية �أدنى (دائن �صغري) .وتن�ش�أ هذه القاعدة لأن الدائنَني امل�ضمونَني
حتدد �أولوية كل منهما
االثنني �سينفذان حقوقا متماثلة مبوجب نف�س النظام ال�ضماين ولذلك ينبغي �أن ِّ
حقوقهما يف الإنفاذ .وحتمي دول �أخرى حقوق كبار الدائنني بالن�ص على عدم جواز ت�أثر حقوق الدائن
الكبري ب�أي بيع �إنفاذي يقوم بها دائن �صغري.
 -14وال يجوز للدائن امل�ضمون ،يف بع�ض الدول� ،أن يتدخل لإنفاذ حقوقه مبوجب االتفاق ال�ضماين
بعد �أن يبد�أ �إنفاذ مطالبة حمكوم بها .ويُ َّتبع هذا النهج عادة يف الدول التي ي�سقِ ط (�أي ينهي) فيها البيع
الق�ضائي جميع احلقوق ،مبا فيها احلقوق ال�ضمانية ،يف املوجودات املبيعة .ويفرت�ض هنا �أنه مبا �أن
البيع الق�ضائي يتيح للم�شرتي �أن يح�صل على حق ملكية خال�ص ف�إنه �سيحقق �أعلى قيمة عند الإنفاذ.
بيد �أنه يف دول �أخرى يتاح للدائن امل�ضمون ،متى كانت له حقوق يف بع�ض �أو كل املوجودات التي حجز
عليها دائن بحكم ق�ضائي� ،أن يعار�ض احلجز وينفِ ذ حقوقه ال�ضمانية ب�أي و�سيلة متاحة لــه .ويوجد هذا
النهج عادة يف الدول التي ال يُ�سقِ ط فيها تنفيذ حكم ق�ضائي عادي بالبيع احلقوق ال�ضمانية .واالفرتا�ض
الت�رصف يف املوجودات من خالل ال�سماح
القائم هنا هو �أنه من الأرجح احل�صول على �سعر �أعلى لدى
ّ
للدائنني ب�إنفاذ حق �ضماين ،لأن عملية الإنفاذ ت�ؤدي ،يف هذه احلالة� ،إىل ح�صول امل�شرتي على حق ملكية
خال�ص �أو على الأقل على حق ملكية خال�ص بقدر �أكرب مما هو ممكن يف البيع الق�ضائي .وعلى �سبيل
ولكن الإنفاذ من جانب دائن م�ضمون ي�سقط
�ضمانية،
املثال ،عندما ال ينهي البيع الق�ضائي �أية حقوق
ٍ
ّ
حقوق جميع �صغار الدائنني ،ف�إن قيام دائن م�ضمون (حتى �أ�صغر الدائنني) بالبيع يُ�سقط على الأقل
حقه ال�ضماين .والأهم من ذلك �أن قيام �أكرب الدائنني امل�ضمونني بالإنفاذ يتيح للم�شرتي احل�صول على
ملكية خال�صة (انظر الفقرات � 78-77أدناه).

(ج) ح�سن النية واملعقولية التجارية
 -15ترتتب على �إنفاذ احلق ال�ضماين عواقب خطرية تطال املانحني واملدينني والأطراف الثالثة ذات
امل�صلحة (مثل الدائن امل�ضمون ال�صغري� ،أو الكفيل� ،أو املالك ال�رشيك يف املوجودات املرهونة) .ولهذا
يت�رصفوا
ال�سبب ،تفر�ض بع�ض الدول على الدائنني امل�ضمونني ،كالتزام عام غالب ،واجبا حمددا ب�أن
ّ
بح�سن نية ويتبعوا معايري معقولة جتارياً لدى �إنفاذ حقوقهم .وب�سبب �أهمية هذا االلتزام ،تن�ص ت�رشيعات
هذه الدول �أي�ضا على �أنه ال يجوز يف �أي وقت للدائن امل�ضمون واملانح ا�ستبعاده �أو تغيريه (انظر
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التو�صيتني  131و .)132وف�ضال عن ذلك ،وكما ذُكر ،يكون الدائن امل�ضمون الذي ال ميتثل لاللتزامات
الإنفاذية املفرو�ضة عليه م�س�ؤوال جتاه الأ�شخا�ص املت�رضرين من ذلك التق�صري عن تعوي�ض �أي �أ�رضار
يت�رصف الدائن امل�ضمون بطريقة معقولة
ي�سببها لهم (انظر التو�صية  .)136وعلى �سبيل املثال� ،إذا مل
ّ
ّ
الت�رصف
يح�صل من
الت�رصف يف املوجودات املرهونة ،و�أدى ذلك بالدائن امل�ضمون �إىل �أن
جتاريا لدى
ِّ
ّ
ّ
ت�رصف بطريقة معقولة جتاريا ،يكون على
�سيح�صله لو �أنه
يف املوجودات املرهونة مبلغا �أقل مما كان
ّ
ّ
الدائن امل�ضمون دفع تعوي�ض عن ال�رضر ي�ساوي ذلك الفرق �إىل �أي �شخ�ص مت�رضر.

(د) حرية الطرفني يف االتفاق على �إجراءات الإنفاذ
 -16ب�صفة عامة ،تفر�ض الدول على طريف االتفاق ال�ضماين قليال جدا من االلتزامات ال�سابقة
للتق�صري (انظر الف�صل ال�ساد�س املتعلق بحقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما) .وعليه ف�إن
�إحدى امل�سائل الرئي�سية يف �سياق الإنفاذ الالحق للتق�صري هي ما �إن كان ينبغي �أن ت�سود يف ذلك ال�سياق
�سيا�سة مماثلة .وامل�س�ألة ،بعبارة �أخرى ،هي �إىل �أي مدى ينبغي ال�سماح للدائن امل�ضمون واملانح بتعديل
الإطار القانوين لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية �أو بتعديل حقوقهما التعاقدية املن�صو�ص عليها يف االتفاق
ال�ضماين .وتعترب بع�ض الدول �إجراءات الإنفاذ جزءا من القانون الإلزامي الذي ال ي�ستطيع الطرفان
تعديله باالتفاق .ويف دول �أخرى ،يُ�سمح للطرفني بتعديل الإطار القانوين للإنفاذ ما دام هذا التعديل ال
مي�س ال�سيا�سات العامة والأولوية وحقوق الأطراف الثالثة (وخ�صو�صا يف حالة الإع�سار) .ويف دول �أخرى
ّ
ين�صب الرتكيز على �آليات الإنفاذ الفعالة التي ال يكون فيها الإنفاذ الق�ضائي الإجراء الوحيد �أو
غريها،
ّ
الرئي�سي .وقد توجد يف تلك الدول حدود للمدى الذي يجوز للدائن امل�ضمون واملانح �أن يذهبا �إليه يف
االتفاق على تعديل الإطار القانوين يف اتفاقهما ال�ضماين( ،لأن حرية تغيري االلتزام الإنفاذي قد تكون
حم ّل �إ�ساءة ا�ستغالل عندما يربم الطرفان االتفاق ال�ضماين) ،وعلى الرغم من هذه احلدود ،ف�إن بع�ض
الدول ت�سمح للطرفني بالتنازل عن حقوقهما املن�صو�ص عليها يف االتفاق ال�ضماين �أو تعديلها يف �أي وقت
الحق .وتقت�رص دول �أخرى على ال�سماح بالتنازل بعد وقوع التق�صري.
 -17ومع ذلك ،عادة ما تفر�ض الدول التي ت�سمح للطرفني �أن يتنازال باالتفاق عن حقوقهما القانونية �أو
التعاقدية الالحقة للتق�صري عددا من القيود على قدرتهما على القيام بذلك .فهي ال ت�سمح ،على �سبيل
يت�رصف بح�سن نية وبطريقة معقولة جتاريا (انظر
املثال وبوجه عام ،بالتنازل عن التزام الدائن ب�أن
ّ
التو�صية � .)132أما فيما يتعلق بااللتزامات الأخرى ،فتميز دول عديدة بني حقوق املانح وحقوق الدائن
امل�ضمون .ويف بع�ض الدول ،ال يجوز للمانح �أن يتنازل عن التزامات الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�صري،
�أو �أن يوافق على تغيريها� ،إال بعد �أن يقع التق�صري .وكثريا ما ي�ؤدي ال�سماح بالتنازل بعد التق�صري �إىل
الت�رصف يف املوجودات املرهونة بطريقة ت�ؤدي �إىل
متكني املانح والدائن امل�ضمون من التفاو�ض على
ّ
تعظيم املبلغ الذي ميكن جنيه ل�صالح الدائن امل�ضمون واملانح و�سائر دائني املانح (انظر التو�صية .)133
وعادة ما ت�سمح هذه الدول نف�سها للدائن امل�ضمون ب�أن يتنازل عن حقوقه جتاه املانح يف �أي وقت (�إما
قبل التق�صري �أو بعده) على �أ�سا�س االفرتا�ض ب�أنه ال يوجد احتمال يُذكر يف �أن يفر�ض املانح �رشوطا
تع�سفية وقت تقدمي االئتمان (انظر التو�صية  .)134وعلى �أي حال ،ال يجوز �أن ي�ؤثر �أي تغيري يف احلقوق
ّ
يجريه طرفا االتفاق ال�ضماين على حقوق الأطراف الثالثة (انظر اجلملة الأوىل من التو�صية  .)135بيد
يتحمل �أي �شخ�ص يطعن يف االتفاق باعتباره خمالفا للأحكام الإلزامية املذكورة
�أنه يف هذه احلاالت،
ّ
للتو عبء �إثبات عدم االمتثال لها (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)135
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(هـ)  الإ�رشاف الق�ضائي على الإنفاذ
 -18ب�صفة عامة ،عندما يكون املانح مق�صرّا وتكون كل حماوالت التو�صل �إىل �صلح واق �أو �إيجاد خمرج
رجح �أن يعقب ذلك �إنفاذ ق�رسي على املوجودات املرهونة .بيد �أنه من
ب�ش�أن االلتزامات قد �أخفقت ،يُ ّ
مق�صـر و�إما يف احت�ساب
الوارد يف بع�ض احلاالت �أن يطعن املانح �إما يف ادعاء الدائن امل�ضمون ب�أنه
ِّ
الدائن امل�ضمون للمبلغ امل�ستحق نتيجة التق�صري .وكم�س�ألة تتعلق بال�سيا�سة العامة ،تن�ص ت�رشيعات الدول
بوجه عام على �أن من حق املانح دائما �أن يطلب من املحكمة ت�أكيد حقوق الدائن يف ممار�سة الإنفاذ �أو
رف�ض هذه احلقوق �أو تعديلها �أو التحكّم فيها على نحو �آخر.
 -19ولي�س الغر�ض من ذلك �إثقال كاهل الدائنني امل�ضمونني ب�إجراءات ق�ضائية ال داعي لها ،بل متكني
املانحني والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة من �ضمان احرتام الإجراءات الإلزامية الالحقة للتق�صري
(انظر التو�صية  .)137وتبعا لذلك يعمد العديد من الدول يف هذه احلاالت ،من �أجل �ضمان �إمكان
معاجلة طعون املانحني يف الإنفاذ معاجلة ناجعة من حيث الوقت والتكلفة� ،إىل اال�ستعا�ضة عن قواعد
معجلة (انظر التو�صية  .)138فعلى �سبيل املثال ،قد ال يتاح
الإجراءات املدنية العادية ب�إجراءات ق�ضائية َّ
للمانحني و�سائر الأطراف الأخرى ذات امل�صلحة �سوى وقت حمدود لتقدمي مطالبات �أو دفوع .وت�سمح
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف هذه امل�سائل حتى بعد �أن يكون الإنفاذ
دول �أخرى للمانحني ب�أن يطعنوا يف
ّ
قد بد�أ� ،أو وقت توزيع عائدات الإنفاذ� ،أو عندما ي�سعى الدائن امل�ضمون �إىل حت�صيل �أي عجز .وثمة دول
�أخرى ال ت�سمح للمانحني فح�سب باحل�صول على تعوي�ضات عن الأ�رضار بل ت�سمح لهم �أي�ضا باحل�صول
على تعوي�ضات جزائية �إذا ثبت �أن الدائن امل�ضمون مل يكن له حق يف الإنفاذ �أو قام بالإنفاذ على �أ�سا�س
مبلغ �أكرب من املبلغ امل�ستحق له فعال.
 -20وعالوة على ذلك ،ومبا �أن جميع هذه الطعون ت�ؤخر الإنفاذ وتزيد من تكاليفه ،تدرج دول عديدة
�أي�ضا �ضمانات يف �صلب هذه العملية لكي تثني املانحني عن تقدمي مطالبات ال� أ�سا�س لها .ومن هذه
ال�ضمانات �آليات �إجرائية مثل �إ�ضافة تكاليف الإجراءات الق�ضائية �إىل االلتزام امل�ضمون يف حال عدم
جناحها� ،أو �إلزام املانحني بتقدمي �إقرارات كتابية موثّقة ك�رشط �أ�سا�سي لبدء هذه الإجراءات .وت�سمح
بع�ض الدول �أي�ضا للدائنني امل�ضمونني بال�سعي �إىل احل�صول على تعوي�ضات من املانحني الذين يرفعون
دعاوى غري مو�ضوعية �أو ال ميتثلون اللتزاماتهم ،وب�إ�ضافة هذه التعوي�ضات �إىل االلتزام امل�ضمون.
ويو�صي الدليل ب�إتاحة التعوي�ض عن الأ�رضار �إذا �أخفق املانح �أو الدائن امل�ضمون يف الوفاء ب� ّأي من
التزاماته الالحقة للتق�صري (انظر التو�صية .)136

(و) نطاق حقوق املانح الالحقة للتق�صري
'  '1ا�ستعرا�ض عام
 -21مثلما ذُكر �آنفا (انظر الفقرة � 18أعاله) ،يجوز للمانح �أن يلتم�س االنت�صاف من املحكمة �إذا مل
ميار�س الدائن امل�ضمون حقوقه الالحقة للتق�صري وفق االتفاق ال�ضماين والقانون .ويجوز للمانح �أي�ضا
�أن ي�سدد االلتزام امل�ضمون بالكامل و�أن يح�صل على حترير املوجودات املرهونة (انظر الفقرات 26-22
�أدناه) .وعالوة على ذلك ،يجوز للمانح �أن يقرتح على الدائن امل�ضمون �أن ي�أخذ املوجودات املرهونة على
�سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون �أو �أن يعرت�ض على اقرتاح من هذا القبيل �إذا تقدم به
الدائن امل�ضمون (انظر الفقرات � 70-65أدناه) ،كما يجوز له �أن يتخذ �أي �سبيل انت�صاف �آخر من�صو�ص
عليه يف االتفاق ال�ضماين �أو القانون (انظر التو�صية  .)139ويجوز للمانح �أي�ضا �أن يعرت�ض على ح�صول
الت�رصف يف هذه املوجودات
الدائن امل�ضمون على حيازة املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء �أو على
ّ
خارج نطاق الق�ضاء (انظر التو�صيات  142و 147و148؛ وانظر �أي�ضا الفقرات  32-29و� 60-57أدناه).

ين
الف�صل الثامن� -إنفاذ احلق ال�ضما 
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'  '2انتهاء احلق ال�ضماين بعد الوفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون
 -22بعد تلقي الإ�شعار بالتق�صري ،كثريا ما يحاول املدين والطرف الثالث املانح والأطراف الثالثة ذات
امل�صلحة �إعادة متويل االلتزام امل�ضمون �أو معاجلة التق�صري املزعوم بطريقة �أخرى .ويف هذه احلاالت،
يجب على الدول �أن تقرر ما هي احلقوق التي يجوز لهذه الأطراف املختلفة �أن متار�سها ،وما هو الإطار
الزمني الذي يجوز لها �أن متار�س هذه احلقوق فيه .وعادة ما يُعطَ ى املانحون والأطراف الثالثة حق
احل�صول على حترير املوجودات املرهونة من احلق ال�ضماين لدى الوفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون وانتهاء
�أي التزام بتقدمي املزيد من االئتمان.
 -23وبالوفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون وانتهاء �أي التزام ائتماين ينق�ضي احلق ال�ضماين وتنتهي املعاملة
امل�ضمونة .ومبا �أن هدف �إجراءات الإنفاذ هو متكني الدائنني من احل�صول على �سداد االلتزام ف�إن
الدول متار�س عادة مرونة بالغة فيما يخ�ص الأطراف التي يحق لها �سداد االلتزام امل�ضمون .فعلى �سبيل
املثال ،ت�سمح معظم الدول للمانح املق�صرّ ب�أن ي�سعى ،عن طريق �سداد املبلغ املتبقي من االلتزام امل�ضمون،
املتكبدة حتى وقت ال�سداد� ،إىل احل�صول على حترير املوجودات
مبا يف ذلك الفوائد وتكاليف الإنفاذ
ّ
ت�رصفا نهائيا .وت�سمح هذه الدول عادة �أي�ضا لأي طرف
يت�رصف فيها الدائن امل�ضمون
املرهونة قبل �أن
ّ
ّ
ثالث ذي م�صلحة (مثل دائن ذي �أولوية �أدنى من �أولوية الدائن املنفِ ذ �أو م�شرت ي�أخذ املوجودات خا�ضعة
للحق ال�ضماين) مبمار�سة حق ال�سداد �إذا مل ميار�سه املانح .وهكذا ،يجوز ،مثال ،لدائن ذي �أولوية �أدنى
من �أولوية الدائن املنفِ ذ� ،أو مل�شرت ي�أخذ املوجودات خا�ضعة للحق ال�ضماين� ،أن ي�سدد االلتزام امل�ضمون
بدال من املانح.
 -24و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتخذ الدول عادة موقفا مرنا فيما يتعلق باملهلة التي يجوز ال�سداد خاللها.
الت�رصف يف املوجود املرهون .وما َدام هذا
�سدد �إليه ماله بدال من
فم�صلحة الدائن امل�ضمون هي �أن يُ َّ
ّ
تت�رضر �أي حقوق لأطراف ثالثة،
املتكبدة يحدث قبل �أن
ال�سداد للمبلغ الأ�صلي والفوائد وتكاليف الإنفاذ
ّ
ّ
الت�رصف يف املوجود امل�ضمون .وهذا يعني �أنه �أيا كان من ميار�س حق
فال يوجد �سبب للإ�رصار على
ّ
الت�رصف
ال�سداد ف�إنه يجوز لـه �أن يفعل ذلك �إىل حني قيام الدائن امل�ضمون ب�أي من الأفعال التالية�( :أ)
ّ
الت�رصف فيه؛ (ب) الدخول يف اتفاق للت�رصف يف املوجود
يف املوجود املرهون �أو �إكمال التح�صيل بعد
ّ
املرهون؛ (ج) احتياز املوجود املرهون على �سبيل الوفاء كليا �أو جزئيا بااللتزام امل�ضمون .و�إىل �أن يقع
�أحد هذه الأحداث ،يجوز ت�سديد االلتزام امل�ضمون ت�سديداً كامال وحترير املوجودات املرهونة من احلق
ال�ضماين .وللأ�سباب نف�سها (علما ب�أن م�صلحة الدائن الرئي�سية هي �أن يُ�سدد �إليه ماله و�أن م�صلحة
املانح الرئي�سية هي �أن ال يفقد موجوداته) ،يو�صي الدليل ب�أن يكون ال�سداد املف�ضي �إىل حترير املوجودات
للت�رصف يف املوجودات �أو
املرهونة م�سموحا به �إىل حني حت�صيل حقوق الأطراف الثالثة �أو �إبرام اتفاق
ّ
احتياز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون (انظر التو�صية .)140
 -25وثمة حق �آخر الحق للتق�صري يُعطى للمانح يف بع�ض الدول ،وهو حق �إعادة االلتزام امل�ضمون �إىل
�سابق و�ضعه لدى �سداد �أية مت�أخرات .وتختلف �إعادة االلتزام امل�ضمون �إىل �سابق و�ضعه اختالفا تاما عن
انق�ضاء احلق ال�ضماين ،وعادة ما تكون خا�ضعة لقيود �أ�شد �رصامة .و�إعادة االلتزام امل�ضمون �إىل �سابق
و�ضعه يعني معاجلة التق�صري املعينّ ب�سداد �أي �أق�ساط مل ت�سدد والفوائد امل�ستحقة وتكاليف الإنفاذ التي
تكبدها ،ولكن لي�س لـها فيما عدا ذلك �أي ت�أثري �سواء على ا�ستمرار واجب املانح يف الأداء �أو على
�سبق ّ
احلق ال�ضماين .وعلى وجه اخل�صو�ص ،عندما ت�سمح الدول بهذه الإعادة يكون مفعولها عند حدوثها
�إبطال مفعول تعجيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون عمال ب�رشط تعجيلي .وهذا يعني �أنه �إذا رغب الدائن
التعر�ض خلطر �إعادة االلتزام امل�ضمون �إىل �سابق و�ضعه
امل�ضمون يف اال�ستفادة من �رشط تعجيلي ،دون
ّ
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املعجل وحجز املوجودات
فهو ال ي�ستطيع القيام بذلك �إال ب�إقامة دعوى ق�ضائية عادية لإنفاذ االتفاق
َّ
املرهونة وبيعها .ويبقى االلتزام ،عندما يعاد �إىل �سابق و�ضعه ،واجب الإنفاذ وفقا لل�رشوط التي اتفق
عليها الطرفان ويظل م�ضمونا باملوجودات املرهونة.
 -26وتتخذ الدول نهوجا �شديدة التباين �إزاء احلق يف �إعادة االلتزام �إىل �سابق و�ضعه .فبع�ضها ال تن�ص
ت�رشيعاته على حق �إعادة االلتزام �إىل �سابق و�ضعه ولكن ي�سمح للطرفني بالن�ص يف اتفاقهما ال�ضماين
على ذلك احلق .وعلى النقي�ض من ذلك ،تن�ص ت�رشيعات بع�ض الدول على �أن �إعادة االلتزام �إىل �سابق
و�ضعه حق مينحه القانون وال يجوز للمانح التنازل عنه ال قبل التق�صري وال بعده .وت�سمح بع�ض الدول
لأي طرف ذي م�صلحة ب�أن يعالج التق�صري ويعيد االلتزام امل�ضمون �إىل �سابق و�ضعه ،بينما تن�ص ت�رشيعات
معظم الدول على �أنه ال يجوز لغري املانح ممار�سة هذا احلق .وحيثما يكون حق الإعادة �إىل الو�ضع
ال�سابق م�سموحا ،يجوز للأطراف امل�أذون لها مبمار�سة هذا احلق �أن متار�سه �إىل الأجل نف�سه الذي يُ�سمح
للأطراف امل�أذون لها مبعاجلة التق�صري عن طريق ال�سداد الكامل �أن متار�س ذلك احلق حتى حلوله .ومبا
�أن هذه الإعادة حتفظ االلتزام امل�ضمون وال تنهيه ،فمن اجلائز �أن يقع املانح يف التق�صري مرة �أخرى يف
وقت الحق .وللحيلولة دون حدوث �سل�سلة من حاالت التق�صري والإعادة �إىل الو�ضع ال�سابق اال�سرتاتيجية،
ت�ضع الدول التي ت�سمح عادة بهذه الإعادة حدا لعدد املرات التي يجوز فيها �أن يعاد االلتزام امل�ضمون �إىل
�سابق و�ضعه بعد التق�صري .وال يت�ضمن الدليل تو�صية حمددة ب�ش�أن الإعادة �إىل الو�ضع ال�سابق .وال�سبب
الرئي�سي يف الأخذ بهذا النهج هو �أن قرار ال�سماح �أو عدم ال�سماح ب�إدراج �رشوط تعجيلية يف االتفاقات
ال�ضمانية (جتعل احلق يف �إعادة االلتزام �إىل �سابق و�ضعه �أمرا ال �أهمية له) يُعترب م�س�ألة من الأن�سب �أن
يعاجلها قانون الدولة العام لاللتزامات.

(ز) نطاق حقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�صري
 -27يجوز للدائن العام الذي يح�صل على حكم ق�ضائي �أن ينفذ احلكم الق�ضائي على كل موجودات
املدين التي ي�سمح القانون الإجرائي باحلجز عليها .وي�شمل ذلك عادة جميع موجودات املدين �أيا
كان نوعها .و�إذا مل يكن للمدين �سوى حق حمدود يف املوجودات فال يجوز احلجز �إال على ذلك احلق
املحدود (كحق االنتفاع مثال) وبيعه .وباملثل� ،إذا كانت حقوق املدين يف املوجودات حمدودة ب�أجل �أو
ب�رشط ف�سيكون الإنفاذ على املوجودات حمدودا على النحو نف�سه .وال يجوز �أن يح�صل امل�شرتي يف البيع
الق�ضائي على املوجودات �إال خا�ضعة لنف�س الأجل �أو ال�رشط.
 -28وخالفا حلالة الإنفاذ العادي للأحكام الق�ضائية ،يخ�ضع �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية لقيد �إ�ضايف
هام .فال يجوز للدائن امل�ضمون �أن يبا�رش الإنفاذ �إال على املوجودات املرهونة فعال بحقه ال�ضماين ولي�س
على حوزة املانح بكاملها .وبالطبع يجوز للدائن امل�ضمون �أي�ضا �أن يتخذ �أي �سبل انت�صاف متاحة للدائن
غري امل�ضمون ملطالبة املانح ب�سداد �أي عجز �إذا تبني �أن قيمة املوجودات املرهونة غري كافية ل�سداد
االلتزام بالكامل .ومبعزل عن هذا القيد الإ�ضايف ،تنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين مبادئ مماثلة
للمبادئ التي حتكم �إنفاذ الأحكام الق�ضائية عموما .فال يجوز للدائن امل�ضمون �أن ينفذ احلق ال�ضماين
ثم� ،إذا كانت قدرة املانح على بيع
�إال على ما للمانح فعليا من حقوق ملكية يف املوجودات املرهونة .ومن ّ
الت�رصف فيه بطريقة �أخرى �أو ت�أجريه �أو الرتخي�ص به حمدودة ،مثال ،فال يجوز �أن
املوجود املرهون �أو
ّ
يتجاوز الإنفاذ من جانب الدائن امل�ضمون تلك القيود .ويعني ذلك �أنه �إذا كان املانح ،مثال ،م�ست�أجرا
مبوجب �إيجار ت�شغيلي لقطعة من املعدات ،فلن ي�شمل احلق ال�ضماين �إال ما للمانح من حق كم�ست�أجر
مبوجب �رشوط اتفاق الإيجار.
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(ح)  الإنفاذ الق�ضائي وغري الق�ضائي
 -29ت�شرتط معظم الدول ،كمبد�أ عام من مبادئ قانون العالقات بني الدائن واملدين� ،أن تتبع يف �إنفاذ
املطالبات الإجراءات الق�ضائية .فيجب على الدائنني رفع دعاوى على املدينني واحل�صول على حكم
ق�ضائي ثم اللجوء �إىل موظفني عموميني �آخرين �أو �سلطات عمومية �أخرى (مثل م�أموري الإجراءات
�أو املوثـّقني العموميني �أو ال�رشطة) لإنفاذ احلكم الق�ضائي .ومن �أجل حماية املانح والأطراف الأخرى
التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة ،تفر�ض بع�ض الدول التزاما مماثال على الدائنني امل�ضمونني،
فت�شرتط عليهم �أن يلج�أوا �إىل املحاكم �أو ال�سلطات احلكومية الأخرى ح�رصا لإنفاذ حقوقهم ال�ضمانية.
ولكن مبا � ّأن الإجراءات الق�ضائية قد تكون بطيئة وباهظة التكلفة ،فكثريا ما يكون االحتمال �أ�ضعف
الت�رصف يف املوجودات املبيعة .وف�ضال عن ذلك،
يف �أن ت�سفر هذه الإجراءات عن �أكرب مبلغ ممكن لدى
ّ
ت�ؤثّر الإجراءات غري املت�سمة بالكفاءة ت�أثريا �سلبيا على توافر االئتمان وتكلفته ،لأن الت�أخري املتوقع
قدم االئتمان ويف
والنفقات التي يتطلبها الإنفاذ ت�ؤخذ يف االعتبار يف القرار املتعلق فيما �إذا كان �سيُ َّ
تكلفة هذا االئتمان.
 -30ومن �أجل تي�سري املعامالت امل�ضمونة ،ال ي�شرتط بع�ض الدول �سوى حد �أدنى من التدخل امل�سبق من
جانب املوظفني العموميني �أو ال�سلطات العمومية يف عملية الإنفاذ .فقد يُ�شرتط ،مثال� ،أن يتق ّدم الدائن
امل�ضمون بطلب �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر ب�إعادة االحتياز ،وت�صدر املحكمة ذلك الأمر دون جل�سة �سماع.
ويف حاالت �أخرى يجوز للدائن امل�ضمون ،فور حيازته للموجود� ،أن يبيعه مبا�رشة دون تدخل املحكمة،
ب�رشط �أن ي�ست�أجر م�أمور �إجراءات معتمدا لكي يدير العملية وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها .وامل�س ِّوغ
ويت�رصف
التباع نهج �أقل ر�سمية هو �أن جعل الدائن امل�ضمون �أو طرف ثالث موثوق به يحتاز املوجودات
ّ
فيها عملية غالبا ما تكون �أكرث مرونة و�رسعة و�أقل تكلفة من �أي عملية تتحكم فيها الدولة .وميكن
امل�صمم ت�صميما �سليما �أن يوفّر �آلية ناجعة لتعظيم املبلغ الذي ميكن جنيه من بيع املوجودات
للنظام
َّ
املرهونة ويحمي بالتايل املانح وغريه ممن لهم م�صلحة يف تعظيم املبلغ املت�أتي من بيع هذه املوجودات.
ي�ضاف �إىل ذلك �أنه كثريا ما يكون العلم ب�أن التدخل الق�ضائي �سهل املنال كافيا لإيجاد حوافز على
الت�رصف على نحو تعاوين ومعقول ،مبا يُغني عن احلاجة �إىل اللجوء �إىل املحاكم .و�أخريا ،على خالف
ّ
الدائن التقليدي بحكم الق�ضاء ،ف�إن معظم الدائنني امل�ضمونني يزاولون �أ�سا�سا مهنة تقدمي االئتمان.
ومن هنا ،ف�إن خوف الدائن امل�ضمون على �سمعته بني املقر�ضني املحتملني م�ستقبال تفر�ض عادة قيودا
على �سلوكه يف الإنفاذ.
 -31ويف بع�ض الدول ال يُ�شرتط على الدائن امل�ضمون �أن يلج�أ �إىل املحاكم �أو ال�سلطات احلكومية
الأخرى لأي غر�ض �إنفاذي ،بل يحق لـه �أن يلج�أ �إىل الإجراءات غري الق�ضائية وحدها .بيد �أن هذه الدول
تفر�ض عادة عددا من القواعد امللزمة املتعلقة بالإنفاذ غري الق�ضائي .ومن بني الأمثلة على هذه القواعد
الت�رصف ،وااللتزام
قواعد تتعلق بالتزام الدائن امل�ضمون ب�إر�سال �إ�شعار بالتق�صري �أو �إ�شعار باعتزام
ّ
الت�رصف.
بالت�رصف بح�سن نية وبطريقة معقولة جتاريا ،وااللتزام بتقدمي بيان �إىل املانح بعائدات
ّ
ّ
وف�ضال عن ذلك ،ال ت�سمح هذه الدول للدائن امل�ضمون ب�أن يحتاز املوجودات املرهونة ،خارج نطاق
الق�ضاء� ،إذا كان من �ش�أن هذا الإنفاذ �أن ي�ؤدي �إىل الإخالل بال�سلم �أو بالنظام العام .والغر�ض من هذه
للت�رصف يف املوجودات املرهونة ،بغية
اال�شرتاطات و�أثرها هو توفري املرونة يف الطرائق امل�ستخدمة
ّ
حتقيق عملية �إنفاذ ناجعة اقت�صاديا ،ويف الوقت نف�سه حماية املانح والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة
مما قد ي�أتي به الدائن امل�ضمون من ت�رصفات جتافـي املعقول يف ال�سياق التجاري .ويو�صي الدليل ،من
الت�رصف
ثم احل�صول على �أعلى �سعر ممكن عند
�أجل حتقيق �أكرب قدر ممكن من املرونة يف الإنفاذ ،ومن ّ
ّ
يف املوجودات ،ب�أن يتاح للدائنني خيار اتباع الأ�سلوب الق�ضائي �أو غري الق�ضائي لدى �إنفاذ حقوقهم
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ال�ضمانية (انظر التو�صية  .)142وعلى �أي حال ،فال�سبيل �إىل املحاكم يف الدول التي ت�سمح بالإنفاذ غري
الق�ضائي متاح دائما على وجه العموم ل�ضمان االعرتاف باملطالبات والدفوع امل�رشوعة للمانح والأطراف
الأخرى التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة وحماية تلك املطالبات والدفوع .وهذا هو �أي�ضا النهج
الذي يعتمده الدليل (انظر التو�صية .)137
 -32ومثلما ذُكر يف الفقرة ال�سابقة ،عادة ما يحق للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه ال�ضماين عن طريق
يت�رصف دون تدخل ر�سمي .وعالوة على ذلك فبما
املحاكم �أي�ضا ،حتى يف الدول التي ي�سمح له فيها ب�أن
ّ
�أن احلق ال�ضماين يمُ نح من �أجل تعزيز احتمال ح�صول الدائن على �سداد االلتزام امل�ضمون ،فال ينبغي
�أن يحول �إنفاذ احلق ال�ضماين بعد التق�صري دون حماولة الدائن امل�ضمون �إنفاذ االلتزام ال�ضماين عن
طريق الإجراءات الق�ضائية العادية متبوعة باحلجز والبيع تنفيذا للحكم ال�صادر (انظر التو�صية .)144
يف�ضل �أياً من هذين اخليارين على الإنفاذ غري
ويوجد عدد من الأ�سباب التي قد جتعل الدائن امل�ضمون ِّ
ت�رصفاته بعد وقوعه ،وقد يخل�ص �إىل
الق�ضائي .فقد يود الدائن امل�ضمون �أن يتفادى احتمال الطعن يف
ّ
�أنه �سي�ضطر ،على �أي حال� ،إىل رفع دعوى لتح�صيل قيمة عجز متوقّع� ،أو قد يخ�شى من وقوع �إخالل
بالنظام العام وقت الإنفاذ ويود تفادي ذلك.
ت�شجع الدائنني امل�ضمونني على اللجوء �إىل املحاكم ،وذلك بالن�ص يف
 -33والواقع �أن العديد من الدول ّ
ت�رشيعاتها على �إجراءات �إنفاذ �أقل تكلفة و�أكرث �رسعة .فمثال قد ت�سمح هذه الدول بالإنفاذ عن طريق
�إجراءات ال تقت�ضي �سوى تقدمي �إقرار موثّق كدليل �إثبات .وقد تن�ص ت�رشيعاتها �أي�ضا على قواعد تكفل
�أن تعقد جل�سة اال�ستماع ويف�صل يف الطعون وي�صدر احلكم يف �أ�رسع وقت ممكن .وتذهب بع�ض الدول
�إىل �أبعد من ذلك فت�سمح للدائن امل�ضمون الذي ح�صل على حكم ق�ضائي بالطريق االعتيادي ب�أن يحجز
ويت�رصف فيها دون �أن يتعني عليه اللجوء �إىل �إجراءات احلجز والبيع الر�سمية.
على املوجودات املرهونة
ّ
و�أخريا ،تن�ص ت�رشيعات معظم الدول على �أن يحتفظ الدائن بحرية اتباع �أي �إجراءات �إنفاذ يراها �أكرث
مالءمة .ولذلك ،يجوز مثال للدائن امل�ضمون الذي يختار ال�سعي �إىل احل�صول على انت�صاف غري ق�ضائي
معني �أن يغري ر�أيه في�سعى الحقا �إىل احل�صول على انت�صاف غري ق�ضائي �آخر لإنفاذ حقوقه ال�ضمانية،
ما مل تكن ممار�سة �أحد احلقوق قد جعلت من امل�ستحيل ممار�سة حق �آخر (انظر التو�صية  143والفقرتني
 34و� 35أدناه).

(ط)  احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�صري
يت�رصف متاما يف كل املوجودات املرهونة� ،إىل ممار�سة �أكرث
 -34يحدث �أحيانا �أن ي�ضطر الدائن ،لكي
ّ
من �سبيل واحد من �سبل االنت�صاف .ويحدث ذلك عادة عندما ي�ص ّفي الدائن امل�ضمون من�ش�أة كاملة
مكونة من �أنواع خمتلفة من املوجودات ،لأن الأنواع املختلفة من املوجودات املرهونة ت�صلح لها �إجراءات
�إنفاذ خمتلفة .فعلى �سبيل املثال ،قد يكون �أف�ضل �سبيل لإنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات هو من
خالل حت�صيل امل�ستحقات ،يف حني �أن البيع قد يكون �أكرث الو�سائل فعالية لإنفاذ احلق ال�ضماين يف
املخزون �أو املعدات .ويف حاالت �أخرى ،قد يكون احتياز الدائن امل�ضمون املوجودات على �سبيل الوفاء
بااللتزام امل�ضمون �أكرث الو�سائل فعالية لإنفاذ حق �ضماين يف موجودات معينة .وعالوة على ذلك ،قد
توجد بني احلني والآخر حاالت يعتقد فيها الدائن امل�ضمون � ّأن �سبيال واحدا لالنت�صاف هو احلل
الت�رصف .وهذا ما حدا مبعظم
الأمثل ،ليكت�شف بعد ذلك �أن ثمة �سبيال �آخر ي�أتي بقيمة �أعلى عند
ّ
الدول �إىل الن�ص على �أن �سبل انت�صاف الدائن امل�ضمون تراكمية .ويف الدول التي تتبع هذا النهج ال يكون
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لدى الدائن املنفِ ذ خيار انتقاء �سبيل االنت�صاف الذي يريد اتخاذه فح�سب ،بل يجوز لـه �أي�ضا اتخاذ �سبل
انت�صاف خمتلفة �إما بالتزامن �أو واحدا تلو الآخر .بل يجوز لـه �أي�ضا �أن يتبع يف �آن واحد �سبل انت�صاف
ق�ضائية وغري ق�ضائية على ال�سواء .ولن يعجز الدائن امل�ضمون عن اجلمع بني �سبل االنت�صاف �إ ّال �إذا
والت�رصف فيها) جتعل من
كانت ممار�سة �سبيل واحد من هذه ال�سبل (ك�إعادة احتياز املوجودات املرهونة
ّ
امل�ستحيل ممار�سة �سبيل �آخر منها (كاحتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون).
وهنا �أي�ضا ،يعتمد الدليل �سيا�سة تنطلق من �أن تعظيم املرونة يف الإنفاذ يكفل على الأرجح احل�صول
على �أكرب قيمة للموجودات املرهونة ،فيو�صي ب�أن يُ�سمح للدائنني امل�ضمونني باجلمع بني �سبل االنت�صاف
الق�ضائية وغري الق�ضائية املتاحة لهم (انظر التو�صية .)143
 -35وال ي�سمح بع�ض الدول للدائنني امل�ضمونني باجلمع بني �سبل انت�صافهم (الق�ضائية �أو غري
الق�ضائية) املتعلقة باملوجودات املرهونة و�سبل انت�صافهم املتعلقة بااللتزامات امل�ضمونة .واالفرتا�ض هو
� ّأن �سبل االنت�صاف غري الق�ضائية هذه هي مزية ممنوحة للدائن امل�ضمون ،و� ّأن من الواجب بالتايل �إلزام
هذا الدائن ب�أن يختار �إما �إنفاذ احلق ال�ضماين خارج نطاق الق�ضاء ،و�إما �إقامة دعوى ق�ضائية لإنفاذ
االلتزام امل�ضمون .وت�سمح دول �أخرى للدائن امل�ضمون باجلمع بني �سبل انت�صافه غري الق�ضائية وحقه يف
�إنفاذ االلتزام ،باعتبار ذلك م�س�ألة من م�سائل قانون العقود .وت�سمح هذه الدول ،ف�ضال عن ذلك ،باتخاذ
هذين النوعني من الإجراءات بالتزامن �أو تباعا ،ب�أي من الرتتيبني .ومن �ش�أن �إلزام الدائن امل�ضمون ب�أن
يختار يف بداية الإنفاذ واحدا دون الآخر من هذين النوعني من الإجراءات �أن يع ّقد عملية الإنفاذ ويزيد
املرجح �أن ي�ؤدي اختياره �إىل عجز يف
يقرر ما �إذا كان من
ّ
من تكلفتها ،ل ّأن ذلك يتطلب من الدائن �أن ّ
املبلغ الذي �سيتقا�ضاه .ف�إذا تو�صل الدائن امل�ضمون �إىل ذلك اال�ستنتاج �سيكون جمربا على �إقامة دعوى
لإنفاذ االلتزام وتثبيت �أولويته النابعة من احلق ال�ضماين وقت البيع الق�ضائي على �سبيل الإنفاذ .وهذه
العملية �أقل �رسعة و�أكرث تكلفة وت�أتي عادة بقيمة �أقل وقت البيع .ولتعظيم قيمة الإنفاذ ،يو�صي الدليل
بال�سماح للدائنني امل�ضمونني باجلمع بني �إجراءات �إنفاذ احلق ال�ضماين خارج نطاق الق�ضاء و�إجراءات
�إنفاذ االلتزام امل�ضمون من خالل دعوى ق�ضائية ،وذلك دائما رهنا ب�أ ّال يكون بو�سع الدائن امل�ضمون �أن
يطالب ب�أكرث مما هو م�ستحق لـه (انظر التو�صية .)144

(ي) حق الدائن امل�ضمون ذي الأولوية يف �أن يتوىل الإنفاذ
 -36كثريا ما يرغب الدائن امل�ضمون ذو الأولوية الأعلى يف �أن يتوىل زمام عملية �إنفاذ ا�ستهلها دائن
�آخر .وقد يحدث ذلك ،مثال ،عندما يتخذ دائن �صغري ميار�س حقا �ضمانيا �إجراءات لإنفاذ حكم
ق�ضائي .وعادة ما تن�ص بع�ض الدول على حق تويل زمام عملية الإنفاذ عندما يكون دائن م�ضمون �آخر
ولكن العديد من الدول ال ت�سمح للدائنني امل�ضمونني
قائما بالإنفاذ مبوجب قانون املعامالت امل�ضمونة،
ّ
مبمار�سة الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء ما �أن يكون دائن بحكم الق�ضاء (�سواء �أكان دائنا غري م�ضمون
�أم دائنا م�ضمونا اتخذ �أي�ضا �إجراءات �إنفاذ ق�ضائية) قد �رشع يف احلجز على املوجودات املرهونة.
بيد �أنه يف بع�ض الأحيان يُعطى حق تويل الإنفاذ للدائن امل�ضمون حتى بدال من الدائن بحكم الق�ضاء.
ويف هذه احلاالت ،كثريا ما تلزم الدول الدائن امل�ضمون ب�أن ميار�س حقه هذا يف وقت منا�سب (�أي
تكبدها حتى ذلك احلني.
قبل بدء املزاد العلني) و�أن ي�سدد للدائن بحكم الق�ضاء نفقات الإنفاذ التي ّ
وبغية تعظيم الكفاءة يف �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية ،يو�صي الدليل ب�أن يكون للدائن امل�ضمون ،الذي يتمتع
ب�أولوية تفوق الأولوية التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،احلق يف تويل الإنفاذ �سواء بدال من
دائنني م�ضمونني �آخرين يقومون بالإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء �أو بدال من دائنني بحكم الق�ضاء (انظر
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ميار�س هذا احلق يف �أي وقت قبل الت�رصف يف املوجودات
التو�صية  .)145ومبوجب الدليل ،يجوز �أن
َ
يخوله الت�رصف
املرهونة �أو احتيازها �أو حت�صيل قيمتها �أو �إبرام الدائن امل�ضمون اتفاقا قابال للإنفاذ ّ
فيها ّ � ،أي هذه الأحداث جاء �أوال .وال يكون الدائن امل�ضمون الكبري مقيدا ،لدى ممار�سته حق تويل
الإنفاذ ،باتباع طريقة الإنفاذ التي �سبق للدائن ال�صغري �أن �رشع فيها ،بل يجوز له �أن يُنفِ ذ حقه
ال�ضماين باتباع �أي طريقة متاحة مبوجب الدليل.

 -3اخلطوات الإجرائية ال�سابقة للإنفاذ ،وحقوق املانح
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
الفعال والناجع من جانب الدائن
  -37ا�ستحدث العديد من الدول �آليات �إجرائية �شاملة لتي�سري الإنفاذ ّ
امل�ضمون ،وحماية حقوق املانح والأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة .ويجوز بوجه عام
للدائن امل�ضمون�( :أ) احل�صول على حكم ق�ضائي بالطريقة العادية واال�ستعانة مبوظف عمومي للحجز
معجل لالعرتاف
على املوجودات املرهونة وبيعها يف مزاد علني؛ �أو (ب) ممار�سة انت�صاف ق�ضائي
َّ
بتق�صري املدين ،واال�ستعانة فورا مبوظف عمومي للحجز على املوجودات املرهونة وبيعها؛ �أو (ج) �إنفاذ
حقوقه دون �إجراءات ق�ضائية .واملق�صود من هذه الآليات الإجرائية هو حتقيق التوازن بني احلقوق
املتناف�سة بعد التق�صري ولكن قبل �أن ميار�س الدائن امل�ضمون �سبل انت�صافه ممار�سة فعلية .وبالتايل،
تن�ص الدول عادة على �رسيان هذه الآليات الإجرائية �سواء كان الإنفاذ ق�ضائياً �أم خارج نطاق الق�ضاء
وب�رصف النظر عن �سبيل االنت�صاف املعينّ الذي يختاره الدائن امل�ضمون .ويعني هذا �أنها ت�رسي �سواء
جل�أ الدائن امل�ضمون �إىل�( :أ) احلجز على املوجودات املرهونة وبيعها ب�صفة خ�صو�صية واحتياز عائدات
وفاء بااللتزام امل�ضمون؛ �أو (ج) تويل
البيع ل�سداد االلتزام امل�ستحق؛ �أو (ب) احتياز املوجودات املرهونة ً
زمام من�ش�أة املدين والقيام بت�شغيلها ل�سداد االلتزام امل�ضمون.

(ب)  الإ�شعار باعتزام الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء
 -38حيثما يختار الدائن امل�ضمون �إنفاذ االتفاق ال�ضماين عن طريق رفع دعوى عادية �أمام املحاكم
طبق القواعد العادية للإجراءات املدنية (مبا فيها القواعد املتعلقة
على املانح ب�ش�أن االلتزام امل�ضمون ،تُ ّ
بالإ�شعار بالتق�صري و�إتاحة الفر�صة لعقد جل�سة للنظر يف الدعوى على �أ�سا�س املو�ضوع) على الدعوى
الق�ضائية نف�سها وعلى عملية الإنفاذ الالحقة ل�صدور احلكم على ال�سواء .بيد �أن هذه القواعد الإجرائية
طبق عادة ب�شكل مبا�رش �إال على الإجراءات الر�سمية للمحاكم .وهذا ما يجعل الدول التي ت�سمح
ال تُ ّ
ت�سن عادة قواعد �إ�ضافية لتنظيم ذلك الإنفاذ .والهدف من هذه القواعد هو
بالإنفاذ غري الق�ضائي ّ
�ضمان احلماية الكافية حلقوق الأطراف املت�أثرة ،ويف الوقت نف�سه توفري احلد الأق�صى من املرونة يف
عملية الإنفاذ.
 -39و�أحد �أهم ال�ضمانات الإجرائية املتعلقة ب�إنفاذ احلقوق ال�ضمانية خارج نطاق الق�ضاء هو الإ�شعار
على نحو منا�سب بالإجراء املزمع اتخاذه .وت�ضع احلاجة املعرتف بها �إىل توجيه �إ�شعار بالإنفاذ خارج
نطاق الق�ضاء الدول �أمام خيار �سيا�ساتي �أ�سا�سي ب�ش�أن الطريقة التي ينبغي ا�ستهالل الإنفاذ بها .ففي
يوجه �إ�شعارا م�سبقا ،حتى قبل �أن ي�سعى �إىل احل�صول على
بع�ض الدول يجب على الدائن امل�ضمون �أن ّ
حيازة املوجودات املرهونة ،باعتزامه ممار�سة الإنفاذ غري الق�ضائي .ومعنى هذا �أن الدائن امل�ضمون
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يوجه �إىل املانح (وعادة �أي�ضا �إىل الأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة)
يجب �أن ّ
�إ�شعارا كتابيا يحدد ماهية التق�صري ،واملوجودات املرهونة ،واعتزام الدائن امل�ضمون �أن يطلب احتياز
املوجودات ،واملهلة الزمنية التي يجب خاللها على املانح �إما �أن يعالج التق�صري و� ّإما �أن ي�سلّم املوجودات
(عادة ما ترتاوح بني  15و 20يوما) .ويجب يف كثري من الأحيان �أن يبينّ الإ�شعار �أي�ضا �سبيل االنت�صاف
الت�رصف يف املوجودات املرهونة .ويف دول �أخرى ي� َّؤخر
املعينّ الذي يعتزم الدائن امل�ضمون اتباعه يف
ّ
توقيت الإ�شعار وكثريا ما يكون م�ضمونه املو�ضوعي �أقل تف�صيال .فمثال ال يُ�شرتط على الدائن امل�ضمون،
يقدم �إ�شعارا م�سبقا باعتزامه احل�صول على احليازة ،بل يحق له االحتياز املبا�رش
يف هذه الدول� ،أن ّ
يوجه فيه �إىل املانح �إ�شعارا ر�سميا بالتق�صري .ولكن ال يجوز
للموجودات املرهونة يف الوقت نف�سه الذي ّ
يوجه �إىل املانح والأطراف الثالثة
للدائن امل�ضمون عادة ،بعد احتيازه املوجودات� ،أن
يت�رصف فيها دون �أن ّ
ّ
الت�رصف اللذين
ذات امل�صلحة �إ�شعارا م�سبقا (عادة ما يرتاوح بني  15و 20يوما) ب�ش�أن �أ�سلوب وطريقة
ّ
يعتزم اتباعهما �إذا تخلف املانح عن معاجلة التق�صري يف غ�ضون ذلك.
 -40وثمة مزايا ومثالب لكل نهج من هذين النهجني .فاملزية الرئي�سية للنظام الذي ي�شرتط توجيه
ينبه املانح �إىل احلاجة
�إ�شعار م�سبق باعتزام الدائن امل�ضمون الإنفاذ واحتياز املوجودات املرهونة هي �أنه ّ
�إىل حماية حقوقه يف املوجودات املرهونة .وهذا �أمر هام ب�صفة خا�صة يف احلاالت التي ال يكون فيها
لكن الطرف الثالث املانح قد ال
املانح هو املدين بااللتزام امل�ضمون .ويكون املدين مدركا لتق�صريه دائما ّ
يكون مدركا لتق�صريه و�سوف يتفاج�أ بطلب احتياز فوري من جانب الدائن امل�ضمون .وقد ت�شمل احلقوق
التي ي�ستطيع املانح عندئذ ممار�ستها ،على �سبيل املثال ،الطعن يف الإنفاذ �أو معاجلة تق�صري املدين� ،أو
البحث عن م�شرتين حمتملني للموجودات املرهونة .وثمة �أ�سباب م�شابهة ت�ستند �إليها فكرة �إلزام الدائن
امل�ضمون بتوجيه �إ�شعار �إىل الأطراف الأخرى ذات امل�صلحة� .إذ يتيح الإ�شعار لتلك الأطراف �إمكانية
ر�صد الإنفاذ الالحق من جانب الدائن امل�ضمون� ،أو الطعن يف هذا الإنفاذ� ،أو معاجلة التق�صري �إذا
كان من م�صلحتها معاجلته ،وامل�شاركة يف عملية الإنفاذ �أو توليّ زمامها �إذا كانت تلك الأطراف دائنني
م�ضمونني تتمتع حقوقهم بالأولوية (وكان املانح مق�صرّا نحوهم �أي�ضا)� .أما مثالب ا�شرتاط هذا النوع
من الإ�شعار فت�شمل تكلفته ،و�أن الدائن امل�ضمون قد يكون جمربا على �أن يختار �سبيل انت�صاف قبل �أن
يفح�ص املوجودات املرهونة فح�صا دقيقا ،و�أنه يتيح للمانح غري املتعاون فر�صة نقل املوجودات املرهونة
بعيدا عن متناول الدائن ،واحتمال ت�سابق الدائنني الآخرين �إىل تثبيت مطالباتهم على من�ش�أة املانح
الت�رصف .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ما مل تكن املقت�ضيات ال�شكلية واملو�ضوعية املتعلقة
والتدخل يف �إجراءات
ّ
بالإ�شعارات وا�ضحة وب�سيطة كان احتمال عدم االمتثال تقنيا �أمرا واردا و�أ ّدى عندئذ �إىل التقا�ضي وما
يرتتب عليه من تكلفة وت�أخري.
بالت�رصف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات
 -41ومزية النظام الذي ال ي�شرتط �سوى توجيه �إ�شعار
ّ
املرهونة �أنه يي�سرّ حق الدائن امل�ضمون يف احتياز املوجودات املرهونة من دون ت�أخري ال داعي لـه ،مع
حماية م�صالح املانح والأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة (فيتغلّب بذلك على مثالب
وجه �إىل املانح
النهج املذكور يف الفقرة ال�سابقة) .و�أما املثلبة فهي �أن الإ�شعار بالإنفاذ غري الق�ضائي ال يُ ّ
�إال بعد �أن يكون الدائن امل�ضمون قد احتاز املوجودات املرهونة (فيُحرم املانح بذلك من الإ�شعار امل�سبق،
مثلما جاء يف الفقرة ال�سابقة).
تقرر الدول �أي�ضا ما هي الإ�شعارات الأخرى التي قد
 -42و�أياً كان النهج الذي ي�ؤخذ به ،يجب �أن ّ
ي�شرتط توجيهها عندما ي�سعى الدائن امل�ضمون �إىل �إنفاذ حقه ال�ضماين خارج نطاق الق�ضاء .ف�أكرث الدول
التي ت�شرتط �أن يوجه الدائن �إ�شعارا �سابقا لالحتياز باعتزامه �إنفاذ حقوقه يف املوجودات املرهونة ال
ت�شرتط �أي�ضا توجيه �إ�شعار م�سبق منف�صل بالتق�صري يف الوفاء بااللتزام �أو �إ�شعار الحق بالإنفاذ غري
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الق�ضائي .واالفرتا�ض هو �أن �إ�شعارا واحدا يكفي جلميع الأغرا�ض .والدول الأخرى التي ت�سمح ب�أن
يوجه الإ�شعار بالطريقة املحددة املتبعة يف الإنفاذ غري الق�ضائي بعد �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على
ّ
يوجه الدائن امل�ضمون �إ�شعارا ر�سميا بالتق�صري يف الوفاء
أن
�
ذلك
مع
ت�شرتط
املرهونة،
املوجودات
حيازة
ّ
بااللتزام قبل �أن يح�صل على حيازة املوجودات .وال تُلزم بع�ض الدول الدائن امل�ضمون �سواء بتوجيه
�إ�شعار بالتق�صري يف الوفاء بااللتزام �أو بتوجيه �إ�شعار �سابق لالحتياز باعتزام الإنفاذ .وال يحتاج الدائنون
امل�ضمونون يف هذه الدول �إال �إىل توجيه �إ�شعار الحق لالحتياز ب�سبيل االنت�صاف خارج نطاق الق�ضاء
الذي يعتزمون ممار�سته .ومن �أجل املوازنة بني م�صالح جميع الأطراف ،يو�صي الدليل بال�سماح للدائن
امل�ضمون �أن يحتاز املوجودات املرهونة دون اللجوء �إىل املحكمة� ،رشيطة �أن يكون املانح قد وافق يف
وجه �إىل املانح و�أي �شخ�ص
االتفاق ال�ضماين على الإنفاذ غري الق�ضائي ،و�أن يكون الدائن امل�ضمون قد ّ
حائز للموجودات املرهونة �إ�شعارا بالتق�صري وباعتزامه ال�سعي �إىل احل�صول على احليازة دون اللجوء �إىل
املحكمة ،و�أال يعرت�ض املانح وال ال�شخ�ص احلائز للموجودات املرهونة وقت �سعي الدائن امل�ضمون �إىل
احل�صول على حيازة املوجودات املرهونة (انظر التو�صية .)147
 -43وتهدف اال�شرتاطات من النوع املذكور للتو �إىل �ضمان �أن جتري عملية الإنفاذ دون �إخالل بال�سلم
ودون مفاج�أة املانح �أو الأطراف الثالثة احلائزة للموجودات املرهونة .ولكن كثريا ما يكون الإنفاذ �أقل
ر�سمية يف الواقع العملي .ويعود ذلك �إىل �أن العديد من الدول التي تفر�ض هذه ال�رشوط الإجرائية
ت�سمح �أي�ضا للمانحني وغريهم من املدينني بالتنازل عنها �رشيطة �أن يكون ذلك بعد التق�صري .وال�سببان
الرئي�سيان لتقييد احلق يف التنازل عن احلقوق الإجرائية يف احلاالت الالحقة للتق�صري هما تفادي
ال�ضغط على املانحني للتنازل عن حقوقهم الإجرائية لكي يح�صلوا على االئتمان وكفالة اتخاذ املانح
قراره بالتنازل عن حقوقه يف �ضوء الظروف القائمة وقت التق�صري .ويتخذ الدليل �أي�ضا هذا املوقف
(انظر التو�صية  .)133ونتيجة لذلك ،يجوز للدائن امل�ضمون ،بعد وقوع التق�صري� ،أن يطلب �إىل املانح �أو
�إىل �أي �شخ�ص حائز �آخر �أن يتخلى عن حيازته للموجودات املرهونة ،دون �أن يكون قد ن�ص يف االتفاق
ال�ضماين على حق احل�صول على احليازة خارج نطاق الق�ضاء ،ودون �أن يكون قد �أر�سل �إ�شعارا م�سبقا
باعتزامه القيام بذلك .و�إذا وافق املانح �أو �أي �شخ�ص حائز �آخر موافقة �أكيدة على القيام بذلك�ُ ،سمح
بالتخلي عن احليازة.

(ج) متلقو الإ�شعار وحمتواه وتوقيته و�شكله
حتدد الدول عادة بعناية كبرية الطريقة
 -44كما يف احلاالت الأخرى التي قد يُ�شرتط فيها توجيه �إ�شعارّ ،
يوجه الإ�شعار �إليهم ،وتوقيته ،واحلد الأدنى
وجه بها الإ�شعار ،والأ�شخا�ص الذين يجب �أن ّ
التي يجب �أن يُ ّ
املوجه �إىل املانح عندما ال
املوجه �إىل املدين ،والإ�شعار
ملحتوياته .ومي ِّيز العديد من الدول بني الإ�شعار
ّ
ّ
املوجه �إىل ال�سلطات العامة �أو �إىل
املوجه �إىل الدائنني الآخرين ،والإ�شعار
يكون املانح هو املدين ،والإ�شعار
ّ
ّ
عموم النا�س .وعادة ما جتري الدول مقارنة بني التكلفة واملنفعة لتحديد ما �إذا كان ينبغي اال�شرتاط على
يوجه �إ�شعارا كتابيا م�سبقاً �إىل �آخرين عالوة على املدين واملانح والدائنني امل�ضمونني
الدائن امل�ضمون �أن ّ
�سجلوا �إ�شعارا بحقوقهم �أو قاموا بطريقة �أخرى ب�إ�شعار الدائن امل�ضمون املنفِ ذ بحقوقهم.
الآخرين الذين ّ
وتق�ضي ت�رشيعات بع�ض الدول بعدم لزوم توجيه الإ�شعار �إال �إىل املانح والدائنني امل�ضمونني الآخرين
الذين �سجلوا حقوقهم �أو �أ�شعروا الدائن امل�ضمون املنفذ بحقوقهم .وتذهب دول �أخرى �إىل �أبعد من
امل�سجل عندئذ
�سجل الإ�شعار بعد ذلك يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .ويتعينّ على
ِّ
ذلك فت�شرتط �أن يُ َّ
�أن ير�سل الإ�شعار �إىل جميع الأطراف الثالثة بخالف الدائنني امل�ضمونني الذين �سجلوا حقوقهم يف
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املوجودات املرهونة .وال تُلزم دول �أخرى الدائن امل�ضمون �إال بتوجيه �إ�شعار �إىل املانح وت�سجيل هذا
امل�سجل واجب �إر�سال هذا الإ�شعار �إىل جميع الأطراف الأخرى التي
الإ�شعار .وتفر�ض هذه الدول على
ِّ
�سجلت حقوقها يف املوجودات املرهونة.
 -45وتتبع الدول �أي�ضا نهوجاً خمتلفة �إزاء احلد الأدنى ملحتوى الإ�شعار .وكما يف حالة اتخاذ القرار
املتعلق بتوقيت الإ�شعار واجلهات التي تتلقاه ،تقت�ضي القرارات املتعلقة باملعلومات التي يجب �إدراجها
يف الإ�شعار �أن جتري الدول مقارنة بني التكلفة واملنفعة .وعادة ما ت�شرتط الدول ،على �سبيل املثال،
�إدراج ح�سبة الدائن امل�ضمون للمبلغ امل�ستحق نتيجة للتق�صري .وقد ت�شرتط كذلك �إبالغ املدين �أو املانح
باخلطوات التي يتعني عليهما اتخاذها ل�سداد االلتزام امل�ضمون بكامله� ،أو ملعاجلة التق�صري يف حال
املوجه �إىل
وجود حق من هذا القبيل .وف�ضال عن ذلك ،تن�ص ت�رشيعات بع�ض الدول على �أن الإ�شعار
ّ
املوجه �إىل املدين
الأطراف الأخرى ذات امل�صلحة ال يلزم �أن مياثل يف اال�ستفا�ضة �أو التحديد الإ�شعار
ّ
واملانح .وحيثما يتعني توجيه الإ�شعار قبل االحتياز ،تفر�ض الدول �أحيانا على الدائنني امل�ضمونني تقدمي
معلومات مف�صلة جدا �إىل املانحني� .أما يف حالة وجوب تقدمي الإ�شعار بعد االحتياز ،فعادة ما تكتفي
الت�رصف املعتزم ووقته ومكانه
الدول ب�إلزام الدائن امل�ضمون مبجرد تقدمي معلومات �أ�سا�سية عن تاريخ
ّ
الت�رصف
ونوعه واملهلة الزمنية التي يجوز خاللها للمانح �أو �أي طرف �آخر ذي م�صلحة �أن يطعن يف
ّ
املعتزم �أو يعالج التق�صري.
 -46وتوجد نهوج �شتى لتحقيق التوازن ال�سليم بني احلاجة �إىل �ضمان �أن ينقل الإ�شعار �إىل الأطراف
ذات امل�صلحة معلومات تكفي لتمكينها من التو�صل �إىل قرار م�ستنري ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل حلماية
حقوقها ،واحلاجة �إىل حتقيق الإنفاذ ال�رسيع واملنخف�ض التكلفة .وت�ضع بع�ض الدول عبئا ثقيال على
عاتق الدائنني امل�ضمونني ،ب�ش�أن توقيت الإ�شعار وب�ش�أن حمتواه على ال�سواء .وال تفر�ض دول �أخرى �سوى
�أقل القليل من املتطلبات .ويو�صي الدليل بوجوب توجيه الإ�شعار قبل ح�صول الدائن امل�ضمون على
حيازة املوجودات امل�ضمونة (انظر التو�صية  .)147و�إذا كانت هذه املوجودات بحوزة الدائن امل�ضمون
بالفعل ،فال يلزم توجيه �إ�شعار .ومع هذا ،يجب على الدائن يف �أي من احلالني �أن يخرب املانح بالطريقة
املعتزمة لت�سييل املوجودات املرهونة .ف�إذا كان االنت�صاف املعتزم اتخاذه هو البيع خارج نطاق الق�ضاء،
وجب توجيه �إ�شعار بذلك ،با�ستثناء حاالت ال�رضورة (لأن املوجودات قابلة للتلف �أو لأن قيمتها قد
تتدنى �رسيعا) �أو با�ستثناء ما �إذا كانت املوجودات التي هي من نف�س نوع املوجودات املرهونة تُباع عادة
يف �سوق معرتف بها (انظر التو�صية  .)149ورغم �أنه ينبغي لقانون املعامالت امل�ضمونة �أن ين�ص على
توجيه الإ�شعار يف وقت منا�سب وبطريقة ناجعة وموثوقة ،يو�صي الدليل ب�أال تكون اال�شرتاطات اخلا�صة
بالإ�شعار �شاقة �إىل حد ي�ؤثر �سلبا على حقوق الدائن امل�ضمون �أو على �صايف القيمة الت�سييلية املحتملة
للموجودات (انظر التو�صية  .)150ومن باب احلر�ص نف�سه على حتقيق توازن بني م�صالح جميع
الأطراف ،يو�صي الدليل ب�أنه يف حالة ممار�سة الدائن امل�ضمون �سبيل االنت�صاف امل�ؤدي �إىل احتياز
املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكامل �أو اجلزئي بالدين (انظر التو�صية  ،)156يجب �أن يتيح
الإ�شعار للمانح الوقت الكايف لالعرتا�ض على االقرتاح (انظر التو�صية .)157
 -47ونظرا لأغرا�ض توجيه الإ�شعار ،يجب �أن يكون الإ�شعار قابال للفهم لدى املانح .وهذا �رشط هام
بوجه خا�ص عندما يتكلم الدائن امل�ضمون واملانح لغتني خمتلفتني .وي�شرتط العديد من الدول �أن تكون
جميع الإ�شعارات باللغة الر�سمية لتلك الدولة .بيد �أن املانح والأطراف الثالثة ذات امل�صلحة قد ال يفهمون
هذه اللغة يف بع�ض الأحيان .ولهذا ال�سبب ،يعتمد الدليل كمبد�أ عام ،الفكرة املتمثلة يف �أنه ينبغي �أن
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يكون الإ�شعار حمررا بلغة من املعقول التوقُّع ب�أن يفهمها املتلقون ،و�إن كان ينبغي �أن يكون ا�ستخدام لغة
االتفاق ال�ضماين مقبوال دائما لهذا الغر�ض (انظر التو�صية  ،151الفقرة الفرعية (ج)) ،وفيما يتعلق
ب�صيغة االتفاق ال�ضماين ،انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين ،الفقرة 16؛ وفيما يتعلق
ب�صيغة الإ�شعار ،انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن ال�سجل ،الفقرات 46-44؛ وانظر �أي�ضاً الفقرة � 70أدناه).

 الت�رصف امل�أذون به للمانح
(د)
ّ
 -48عقب التق�صري� ،سيهتم الدائن امل�ضمون باحل�صول على �أعلى �سعر ممكن للموجودات املرهونة.
وكثريا ما يكون املانح �أدرى من الدائن امل�ضمون بحال �سوق هذه املوجودات .ولهذا ال�سبب ي�سمح الدائنون
بالت�رصف يف املوجودات املرهونة ،حتى بعد بدء الإنفاذ .ويف معظم هذه
امل�ضمونون للمانح� ،أحيانا كثرية،
ّ
الت�رصف باملوجودات ،وذلك
احلاالت تتفق الأطراف على �أن يُدفع للدائن امل�ضمون �أي مبلغ يت�أتى من
ّ
بنف�س الطريقة كما لو كان الدفع ناجتا عن �إجراءات الإنفاذ .ولهذه الرتتيبات عواقب على الأطراف
الت�رصف يف تلك املوجودات.
الثالثة التي قد يكون لها �أي�ضا حق يف املوجودات املرهونة �أو حق يف عائدات
ّ
وبغية حماية حقوق هذه الأطراف الثالثة ،تن�ص ت�رشيعات بع�ض الدول �رصاحة على �أنه عندما ي�رشع
للت�رصف يف املوجودات املرهونة ف�إن
الدائن امل�ضمون يف الإنفاذ ويتيح للمانح وقتا حمدودا بعد التق�صري
ّ
ت�رصف �إنفاذي .وتذهب بع�ض
عائدات �أي بيع يقوم به املانح تعامل ،جلميع الأغرا�ض ،ك�أنها ن�ش�أت نتيجة
ّ
الت�رصف يف املوجودات املرهونة
الدول �إىل �أبعد من ذلك فتحظر على الدائن امل�ضمون �أن يحاول ترتيب
ّ
الت�رصف يف
خالل فرتة زمنية وجيزة بعد التق�صري .وت�سعى دول �أخرى �إىل تعظيم املبلغ الذي يعود به
ّ
املوجودات املرهونة ،بتوفري حوافز للمانح لكي يلفت نظر الدائن امل�ضمون �إىل امل�شرتين املحتملني .وعلى
�أي حال ،فالغر�ض هو (�أ) تنظيم بنية نظام الإنفاذ بحيث يعطي املانح حافزا على التعاون مع الدائن
الت�رصف يف املوجودات املرهونة مقابل �أعلى �سعر ممكن؛ و(ب) �إعطاء الدائن امل�ضمون
امل�ضمون على
ّ
احلافز على ال�سعي للح�صول على �أعلى �سعر ممكن حتى لو زاد هذا ال�سعر على املبلغ الذي يكون ما زال
م�ستحقا على االلتزام امل�ضمون .ويو�صي الدليل ب�أن يكون من اجلائز للدائن امل�ضمون �أن يتحكّم بطريقة
الإنفاذ و�أ�سلوبه وتوقيته ومكانه و�سائر جوانبه ،فيت�سنى له بذلك �أن ي�أذن للمانح بالت�رصف باملوجودات
املرهونة (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)148

 -4الإنفاذ غري الق�ضائي حلقوق الدائن امل�ضمون
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -49يف احلاالت التي يختار فيها الدائن امل�ضمون �إنفاذ االتفاق ال�ضماين ق�ضائيا ،يكون ال بد له من
توقيع احلجز على املوجودات املرهونة وبيعها بعد احل�صول على حكم ق�ضائي .وت�رسي على هذه احلالة
يف بع�ض الدول القواعد العادية للإجراءات املدنية املتعلقة بعملية الإنفاذ بعد �صدور احلكم الق�ضائي.
عموميون �أو �سلطات
وعادة ما يعني ذلك �أن يحتاز املوجودات املرهونة ويبيعها يف مزاد علني موظفون
ّ
عمومية (مثل م�أموري الإجراءات �أو مفو�ضي �إنفاذ القوانني �أو املوثـّقني العموميني �أو ال�رشطة) .وجتيز
دول �أخرى للدائن امل�ضمون ،حتى بعد �أن يح�صل على حكم� ،أن ميار�س حقه غري الق�ضائي يف احتياز
الت�رصف فيها خارج نطاق الق�ضاء .ويف بلدان غري تلك ،يتعينّ على
املوجودات املرهونة وامل�ضي يف
ّ
مب�سط
الدائن امل�ضمون ،فور ح�صوله على احلكم� ،أن يتبع الإجراءات الق�ضائية ،ولكن يوفَّر له �إجراء ّ
لإنفاذ احلكم.
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 -50وتلزم عمليات �إجرائية خمتلفة قليال عندما يختار الدائن امل�ضمون امل�ضي يف الإنفاذ خارج نطاق
الق�ضاء .ومبا �أنه ال ي�شارك يف الإنفاذ �أي موظف عمومي� ،سريغب الدائن امل�ضمون عادة يف احل�صول
على حيازة املوجودات املرهونة بنف�سه (ويكون عليه عادة �أن يفعل ذلك) لكي مي�ضي يف الإنفاذ .وقد
اتخذت الدول نهوجا �سيا�ساتية خمتلفة �إزاء حق الدائن امل�ضمون يف احل�صول على حيازة املوجودات
املرهونة (عو�ضا عن �إحالتها �إىل م�أمور �إجراءات) وكذلك �إزاء الآليات الإجرائية التي يجب اتباعها
الحتياز املوجودات مبا�رشة �إذا كان االحتياز املبا�رش م�سموحا به للدائن.

(ب) �إق�صاء املوجودات املرهونة من حيازة املانح
 -51قبل التق�صري ،يكون املانح عادة حائزا للموجودات املرهونة .غري �أنه يف بع�ض الأحيان يكون املانح
قد �أحال احليازة �إىل الدائن امل�ضمون� ،إما يف وقت جعل االتفاق ال�ضماين نافذا بينهما و�إما بعد ذلك
كو�سيلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو ا�ستجابة لطلب الحق من الدائن ،قبل التق�صري ،بحيازة
يت�رصف نيابة
هذه املوجودات .ويف منا�سبات �أخرى ،قد تكون املوجودات املرهونة يف حيازة طرف ثالث
ّ
عن الدائن امل�ضمون �أو بتوجيه منه .ويف كل هذه احلاالت ،ال ي�شرتط العديد من الدول على الدائن
بالت�رصف املعتزم بعد
يوجه �إىل املانح �إ�شعارا ر�سميا بالتق�صري ،بل �أن يكتفي بتوجيه �إ�شعار
امل�ضمون �أن ّ
ّ
حدد �سبيل االنت�صاف الذي يعتزم اتباعه .وعلى خالف ذلك ،ت�شرتط بع�ض الدول على
�أن يكون قد ّ
الدائن احلائز للموجودات املرهونة �أن يوجه �إىل املانح �إ�شعارا بالتق�صري .وعادة ما تعترب هذه الدول �أي�ضا
�أنه مبجرد التق�صري ينتهي �أي اتفاق يجوز فيه للدائن احلائز �أن ي�ستخدم املوجودات املرهونة.
 -52وحيثما ال يكون الدائن امل�ضمون حائزا للموجودات املرهونة ،يجب عليه �أن يتخذ خطوات فعلية
ال�سرتدادها من املانح �أو لإبالغ طرف ثالث يحتفظ بها نيابة عن املانح ب�أن احلق ال�ضماين �أ�صبح واجب
الإنفاذ .وعموما ،تق�ضي ت�رشيعات الدول التي ت�سمح بالإنفاذ غري الق�ضائي ب�أن يكون للدائن امل�ضمون،
فور تق�صري املانح ،حق تلقائي يف حيازة املوجودات املرهونة� .أي �أنها ال ت�شرتط �أن تو�ضع املوجودات حتت
�سيطرة موظف عمومي �إىل حني الإنفاذ غري الق�ضائي .واالفرتا�ض هو �أن املرونة يف الإنفاذ واحلفاظ
الت�رصف فيها �سيتحققان �إذا كان بو�سع الدائن امل�ضمون �أن يتخذ
على املوجودات بتكلفة �أقل بانتظار
ّ
القرارات ب�ش�أن اجلهة التي ينبغي �أن تكون لديها احليازة بعد التق�صري .وت�ستند �إىل هذا الأ�سا�س املنطقي
�أي�ضا التو�صية الواردة يف الدليل ب�أن يكون لدى الدائن امل�ضمون ،عند التق�صري ،حق تلقائي يف حيازة
املوجودات املرهونة امللمو�سة (انظر التو�صية .)146
 -53ويقرتن بحق الدائن امل�ضمون يف احليازة حقه يف البت يف الطريقة املحددة التي ينبغي �أن
متار�س بها حقوقه النابعة من تلك احليازة .فالدائنون امل�ضمونون يقومون ،يف بع�ض احلاالت ،بحيازة
املوجودات امل�ضمونة التي يتخذون �إجراءات ب�ش�أنها حيازة مادية .بيد �أنهم يف كثري من احلاالت ال
ي�أخذون املوجودات يف حيازتهم .فقد يعمد الدائنون امل�ضمونون مثال �إىل و�ضع املوجودات يف يد حمكمة
تعينه الدولة �أو املحكمة .والأ�شيع هو �أن يجعلوا املوجودات يف عهدة طرف ثالث وديع
�أو يف يد موظف ّ
يعينونه� ،أو (خ�صو�صا �إذا كان الأمر يتعلق بعملية ت�صنيع) �أن يعينوا ممثال يدخل مقر املانح حليازة
يت�رصف نيابة عن الدائن امل�ضمون،
املوجودات املرهونة .ومتى �أ�صبحت املوجودات يف يد طرف ثالث ال
ّ
ولكن �سبق �إعالمه باالتفاق ال�ضماين ،يجوز �أن يكتفي الدائن امل�ضمون بتوجيه �إ�شعار ب�أن االتفاق �أ�صبح
واجب الإنفاذ و�أن الطرف الثالث مل تعد لديه حقوق االحتفاظ بحيازة املوجودات املرهونة �أو ال�سيطرة
الت�رصف فيها.
عليها �أو
ّ
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 -54وعادة ما تعترب الدول تويل الدائنني امل�ضمونني حيازة املوجودات املرهونة خطوة هامة يف عملية
الإنفاذ ،وتفر�ض متطلبات �إجرائية حمددة على الدائنني الذين يطالبون باحليازة� .أي �أن طريقة ح�صول
الدائن امل�ضمون على احليازة تخ�ضع لأنظمة ،حتى و�إن كان حقه يف احل�صول عليها حقا تلقائيا.
وتتبع الدول عموما �أحد ثالثة نهوج يف و�ضع الآليات الإجرائية التي يجوز بها للدائنني امل�ضمونني غري
احلائزين للموجودات املرهونة �أن يح�صلوا على حيازتها .ففي بع�ض الدول ،ال يجوز للدائن امل�ضمون
�أن يح�صل على احليازة �إال ب�أمر من املحكمة� ،سواء بعد اتخاذ �إجراءات من جانب واحد� ،أو بعد نظر
املحكمة يف الدعوى ،وهو الأ�شيع .ويف دول �أخرى ال ي�شرتط ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي ،بل يجب �أن يكون
املانح قد �أذن للدائن ،يف االتفاق ال�ضماين ،ب�أن يح�صل على احليازة خارج نطاق الق�ضاء ويجب �أن
يوجه الدائن �إىل املانح �إ�شعارا م�سبقا (قبل � 10أيام �أو  20يوما عادة) باعتزامه املطالبة باحليازة والقيام
ّ
بالإنفاذ .و�أخريا ،يحق للدائن ،يف بع�ض الدول� ،أن يطالب بحيازة املوجودات املرهونة وي�أخذها يف حوزته
دون �أي جلوء �إىل حمكمة ودون حاجة �إىل توجيه �إ�شعار م�سبق �إىل املانح باعتزامه القيام بذلك� ،رشيطة
�أن يكون املانح قد �أذن للدائن امل�ضمون بذلك يف االتفاق ال�ضماين .ولكن حتى يف هذه الدول ،لي�س
للدائن حق مطلق يف احل�صول على احليازة خارج نطاق الق�ضاء .فهناك دائما احتمال لأن ي�سيء الدائن
ا�ستعمال حقوقه ،بتهديد املانح �أو تخويفه �أو بالإخالل بال�سلم العام �أو باملطالبة باملوجودات املرهونة
ت�رصف للح�صول
ا�ستنادا �إىل ادعاءات كاذبة .ولذلك يحظر معظم هذه الدول على الدائن �أن ي�أتي ب�أي
ّ
على احليازة يت�سبب يف الإخالل بالنظام العام .ف�إذا �أبدى املانح مقاومة ،لزم احل�صول على �أمر ق�ضائي
باحل�صول على احليازة .وعادة ما تعتمد هذا النهج �أي�ضا الدول التي ت�سمح للدائن باحليازة خارج نطاق
الق�ضاء بعد توجيه �إ�شعار م�سبق تكون مهلته � 10أيام �أو  20يوما ،فت�شرتط ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي �إذا
وجد احتمال حدوث �إخالل بال�سلم العام عندما ي�سعى الدائن �إىل االحتياز بعد انق�ضاء مهلة الإ�شعار.
 -55ويف الدول التي تفر�ض على الدائنني امل�ضمونني توجيه �إ�شعار ك�رشط م�سبق للح�صول على احليازة
يوجد دائما احتمال ب�أن ي�سعى املانح املق�رص عندئذ �إىل �إخفاء املوجودات املرهونة �أو نقلها قبل �أن
يتمكن الدائن امل�ضمون من ال�سيطرة عليها .وميكن �أي�ضا �أن ي�ساء ا�ستعمال املوجودات� ،أو �أن تتبدد �إذا
مل توفّر لها الرعاية الكافية� ،أو ،رهنا ب�أحوال ال�سوق� ،أن تتدهور قيمتها �رسيعا .وللحيلولة دون وقوع
هذه االحتماالت ،تن�ص معظم الدول على �أنه يجوز للدائنني امل�ضمونني �أن ي�ست�صدروا �أمر انت�صاف
معجل من حمكمة �أو من �سلطة خمت�صة �أخرى .وف�ضال عن ذلك ففي احلاالت اخلا�صة التي تكون فيها
َّ
املوجودات املرهونة قابلة للتلف �أو يُحتمل بخالف ذلك �أن تتدهور قيمتها �رسيعا ،و�سواء �أكان ي�شرتط
على الدائنني امل�ضمونني توجيه �إ�شعار م�سبق باعتزامهم الإنفاذ �أم ال ،ي�سمح العديد من الدول للمحكمة
ب�أن ت�أمر بالبيع الفوري لهذه املوجودات.
 -56ويتوقف القرار ب�ش�أن الإجراءات الر�سمية الالزمة حل�صول الدائن امل�ضمون على احليازة على
التوازن الذي تقيمه الدول بني حماية حقوق املانحني وكفاءة الإنفاذ من �أجل خف�ض التكاليف .ويتوقف
للتع�سف من جانب الدائنني امل�ضمونني �أو ال�سلوك
هذا القرار �أي�ضا على تقدير االحتماالت الفعلية
ّ
غري ال�سليم من جانب املانحني احلائزين .ويو�صي الدليل ،من �أجل احلد من تكلفة الإنفاذ والتقليل
بقدر الإمكان من احتماالت �إ�ساءة ا�ستعمال املوجودات �أو تدهور قيمتها ،ب�أن ي�ؤذن للدائن امل�ضمون
باحل�صول على احليازة خارج نطاق الق�ضاء .وال تنطبق هذه التو�صية �إال يف احلاالت التالية�( :أ) �إذا
كان املانح قد وافق على ذلك يف االتفاق ال�ضماين؛ و(ب) �إذا كان قد ُو ّجه �إىل املانح �إ�شعار باعتزام
الدائن احل�صول على احليازة؛ و(ج) �إذا مل يعرت�ض املانح وقت �سعي الدائن �إىل احل�صول على احليازة
(انظر التو�صية  .)147وعالوة على ذلك ،وكما ُذكر �أعاله (انظر الفقرة � 46أعاله) ،يو�صي الدليل ب�أنه
والت�رصف فيها �إذا كانت املوجودات قابلة للتلف
ال يلزم توجيه �إ�شعار باعتزام الدائن حيازة املوجودات
ّ
�أو �إذا كان من املحتمل بخالف ذلك �أن تتدهور قيمتها �رسيعا �أثناء الفرتة التي تنق�ضي بني وقت توجيه

ين
الف�صل الثامن� -إنفاذ احلق ال�ضما 
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الإ�شعار والوقت الذي قد يح�صل فيه الدائن فعليا على حيازة املوجودات (انظر التو�صية  .)149ولكن
لكي يح�صل الدائن امل�ضمون على �سبيل االنت�صاف هذا ،يجب �أن يكون املانح قد وافق يف االتفاق
ال�ضماين على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على احليازة خارج نطاق الق�ضاء و�أال يعرت�ض عندما ي�سعى
الدائن امل�ضمون �إىل احل�صول على احليازة بالفعل (انظر التو�صية .)147

الت�رصف فيها بطريقة �أخرى
(ج) بيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
يخول للدائن امل�ضمون �أن يح�صل على القيمة املت�أتية من بيع املوجودات
 -57مبا �أن احلق ال�ضماين ّ
املرهونة و�أن ي�ستخدم تلك القيمة يف �سداد االلتزام امل�ضمون ،ف�إن الدول تنظّ م عادة ب�شيء من التف�صيل
يت�رصف يف هذه املوجودات .وتتفاوت اال�شرتاطات فيما
الإجراءات التي يجوز بها للدائن امل�ضمون �أن
ّ
الت�رصف لنف�س
بينها من حيث درجة ات�سامها بالطابع الر�سمي .فمثال ،ت�شرتط بع�ض الدول �أن يخ�ضع
ّ
الإجراءات العمومية امل ّتبعة يف �إنفاذ الأحكام الق�ضائية ،حتى عندما يكون م�سموحا بالإنفاذ خارج
نطاق الق�ضاء .وت�شرتط دول �أخرى �أن يح�صل الدائنون امل�ضمونون على موافقة ق�ضائية على الطريقة
الت�رصف،
الت�رصف قبل امل�ضي فيه ،بينما ت�سمح �سواها للدائن امل�ضمون بالتحكّم يف
املزمع اتباعها يف
ّ
ّ
موحدة للقيام بذلك (كالقواعد املتعلقة باملزادات العلنية �أو بالدعوة �إىل تقدمي
ولكنها تفر�ض �إجراءات ّ
العطاءات) .و�أحيانا تلزم الدول يف الواقع الدائن امل�ضمون باحل�صول على موافقة املانح على طريقة
الت�رصف .و�أخريا ،متنح بع�ض الدول الدائن امل�ضمون �سلطة تقديرية وا�سعة وانفرادية الختيار طريقة
ّ
الت�رصف ملعايري عامة (مثل ح�سن النية واملعقولية التجارية) ي�ؤدي انتهاكها
هذا
خ�ضع
ت
ها
ن
ولك
ف،
الت�رص
ّ ُ
ّ
ّ
�إىل م�س�ؤولية الدائن عن دفع تعوي�ض عن الأ�رضار.
ت�رصفات الدائنني
 -58ومن الأ�شيع �أن تكون ال�ضمانات الإجرائية ،التي تتحكم بوا�سطتها الدول يف
ّ
يوجه �إىل املانح و�إىل الأطراف الثالثة التي لها حق يف
امل�ضمونني ،متعلقة بتفا�صيل الإ�شعار الذي يجب �أن ّ
املوجودات املرهونة .ومن حيث املبد�أ ،ينبغي �أن تكون �أنواع التفا�صيل امل�شرتطة متطابقة �سواء اختارت
الدول نهج الإ�شعار ال�سابق للحيازة �أم نهج الإ�شعار الالحق للحيازة .وعليه ت�شرتط الدول مثال يف كثري
الت�رصف املعتزم ،وتاريخ البيع وزمانه ومكانه ،وما �إن
من الأحيان �أن يبينّ الدائنون طريقة الإعالن عن
ّ
كان البيع �سيجري باملزاد العلني �أم باملناق�صة ،وما �إن كانت املوجودات �ستباع فرادى �أم جملة ،وما �إن
الت�رصف ي�شمل الإيجارات �أو الرتاخي�ص �أو الأذون ذات ال�صلة حيثما يكون ذلك مطلوبا .وينبغي
كان
ّ
�أن يكون الهدف هو تعظيم املبلغ املت�أتي من بيع املوجودات املرهونة ،مع عدم النيل مما للمانح وغريه
من الأ�شخا�ص من مطالبات ودفوع م�رشوعة .وهذا يو�ضح �سبب امتناع الدول ،حتى التي ت�شرتط عموما
مف�صلة ،عن ا�شرتاط توجيه هذه الإ�شعارات �إذا كانت املوجودات املرهونة �ستباع يف �سوق
توجيه �إ�شعارات
ّ
عمومية معرتف بها .ففي تلك احلاالت حتدد ال�سوق قيمة املوجودات ،وال يرجى احل�صول على �سعر
�أعلى با�ستخدام طريقة بيع �أخرى (انظر التو�صية .)149
الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات املرهونة يكون نهائيا مثله مثل البيع حتت
 -59ومبا �أن
ّ
�إ�رشاف املحكمة ف�إن معظم الدول ال تكتفي بفر�ض قواعد مف�صلة ن�سبيا ب�ش�أن حمتويات الإ�شعار وب�ش�أن
الزمن الذي يجب �أن ينق�ضي قبل جواز القيام بالبيع ،فح�سب ،بل ت�سمح �أي�ضا للأطراف ذات امل�صلحة
معجلة خا�صة لكي يت�سنى �سماع
ب�أن تعرت�ض على توقيت
الت�رصف املعتزم وطريقته .وعادة تتاح �إجراءات ّ
ّ
االعرتا�ضات والبت فيها على جناح ال�رسعة (انظر التو�صيتني  137و .)138وب�صفة عامة ،تكون تكلفة
الإنفاذ على �أقلها و�رسعته على �أق�صاها والعائدات املتلقاة منه على �أعظمها حيثما تتاح للدائن املن ّفذ
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الت�رصف وطريقته .ولهذه الأ�سباب يو�صي الدليل ب�إتاحة املرونة للدائنني
�أكرب مرونة ممكنة ب�ش�أن توقيت
ّ
امل�ضمونني وب�أن ال ي�شرتط �أن يدرج يف الإ�شعار �سوى احلد الأدنى الأ�سا�سي من التفا�صيل لتنبيه الأطراف
ذات امل�صلحة �إىل الإنفاذ و�إىل احلاجة �إىل حماية م�صاحلها �إذا رغبت يف ذلك (انظر التو�صيتني 150
و .)151وملا كان الغر�ض من الإ�شعار هو �أن يبني �سبيل االنت�صاف املحدد الذي يجري اتباعه ،مثل
الإ�شعار التمهيدي بالتق�صري واحليازة ،فيجب �أن يكون �سهل الفهم على املانح .ومن ث َّم ،يو�صي الدليل،
متا�شيا مع الفقرة  1من املادة  16من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،ب�أن يكون الإ�شعار حمررا
بلغة من املعقول توقع �أن يفهمها املتلقون ،و�إن كان يكفي �أن يكون الإ�شعار املوجه �إىل املانح حمررا بلغة
االتفاق ال�ضماين (انظر التو�صية  ،151الفقرة الفرعية (ج)).

الت�رصف بطريقة �أخرى
(د) توزيع عائدات البيع �أو
ّ
 -60يتمثل �أحد اخل�صائ�ص الهامة لقانون املعامالت امل�ضمونة يف �أنه يوقف العمل بالقواعد العادية
الت�رصف ،املنطبقة فيما بني الدائنني غري امل�ضمونني .فما الغر�ض من ال�ضمان �سوى
لتوزيع عائدات
ّ
احل�صول على �أولوية يف توزيع هذه العائدات .ف�إذا �أنفذ احلق ال�ضماين ق�ضائيا �أو يف حاالت مل ي�أخذ
فيها الدائن امل�ضمون بزمام عملية �إنفاذ �أقامها دائن بحكم ق�ضائي� ،أودعت العائدات يف عهدة �سلطة
عامة ريثما يجري توزيعها على الأطراف �صاحبة احلق فيها .وعندما يق�ضي النظام ب�إ�سقاط احلقوق
(�أي �إنهاء جميع حقوق امللكية ،مبا يف ذلك جميع احلقوق ال�ضمانية ،يف املوجودات) ،يكون �أكرث �أ�شكال
التوزيع �شيوعا هو دفع تكاليف الإنفاذ املعقولة �أوال ثم �سداد االلتزامات امل�ضمونة بح�سب ترتيب
معينة ،بعد تكاليف الإنفاذ
�أولويتها .وتن�ص ت�رشيعات دول عديدة �أي�ضا على �سداد مطالبات قانونية ّ
ولكن قبل دفعيات الدائنني امل�ضمونني .و�إذا كانت عملية الإنفاذ العادية ال ت�شتمل على �إ�سقاط احلقوق
فلن يتلقى الدائنون امل�ضمونون �أي مدفوعات ،ولكن �سيكون با�ستطاعتهم التم�سك بحقوقهم ال�ضمانية
�إزاء امل�شرتي.
 -61وحيثما يقوم الدائن امل�ضمون بالإنفاذ عن طريق البيع خارج نطاق الق�ضاء ،تن�ص الدول عادة يف
قوانينها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة على �سل�سلة من القواعد املتعلقة بعائدات البيع .وكثريا ما تكون
هناك قواعد خا�صة تتناول طريقة حيازة الدائن امل�ضمون هذه العائدات ريثما يجري توزيعها .وعادة
ما حتدد هذه القواعد �أي�ضا ما �إذا كان ،ومتى يكون ،الدائن امل�ضمون م�س�ؤوال عن توزيع العائدات على
بع�ض الدائنني الآخرين �أو جميعهم .وقد ي�شمل الدائنون الآخرون يف هذه احلاالت الدائنني امل�ضمونني
�أ�صحاب احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املرهونة الذين تقل �أولويتهم عن �أولوية الدائن امل�ضمون املنفِ ذ.
و�إذا كان نظام الإنفاذ ين�ص على �إ�سقاط احلقوق ،يجوز �أن يُلزم الدائن املنفِ ذ �أي�ضا بتوزيع العائدات على
الدائنني امل�ضمونني املتمتعني ب�أولوية �أعلى وعلى املطالبني الذين يثبتون �أولويتهم القانونية .وكثريا ما
م�سجلة �أو ُجعلت
ال يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل �أن ي�أخذ هذه احلقوق الأخرى يف اعتباره �إال �إذا كانت
ّ
بطريقة �أخرى نافذة جتاه الأطراف الثالثة� ،أو �إذا �أُ�شعر الدائن امل�ضمون بها �رصاحة (كما هو احلال
مثال بالن�سبة للمطالبات ذات الأولوية القانونية التي ال يلزم ت�سجيلها) .ودائما ما تن�ص ت�رشيعات الدول
�أي�ضا على �أن يُرد �إىل املانح �أي فائ�ض يتبقى من العائدات بعد الوفاء بجميع املطالبات .وهذا هو �أي�ضا
النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صية .)152
 -62ويف العديد من احلاالت ،قد ال يكون التوزيع املنا�سب لعائدات الت�سييل وا�ضحا بكل معنى الكلمة
�أو قد يكون حم ّل نزاع بني املطالبني املتناف�سني .وكثريا ما ين�ش�أ عدم اليقني هذا �أو تن�ش�أ هذه النـزاعات
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حول توزيع فائ�ض ما .بيد �أنه من املمكن �أن تن�ش�أ �أي�ضا حيثما يطالب دائن م�ضمون �آخر بالأولوية على
الدائن املنفِ ذ �أو حيثما يقوم مطالب منازع ،كاملنقول �إليه مثال ،بالتم�سك بحقوقه عقب �إجراء البيع.
وبهدف تي�سري ت�سوية جميع هذه الأنواع من النـزاعات ،تن�ص ت�رشيعات معظم الدول على �أنه يجوز للدائن
امل�ضمون املنفِ ذ �إيداع عائدات الت�رصف يف عهدة حمكمة �أو �سلطة �أخرى .و�إذا كان النـزاع متعلقا بحقوق
الدائن امل�ضمون املنفِ ذ وحقوق املطالبني املتنازعني ،ت�شرتط الدول عادة �إيداع العائدات بكاملها ريثما
تتم ت�سوية النـزاع .ويف املقابل� ،إذا كان النـزاع فقط بني مطالبني ذوي �أولوية �أدنى ،ال يحتاج الدائن
امل�ضمون املنفِ ذ يف العادة �إال �إىل �إيداع ما يفي�ض بعد �سداد مطالبته .وهذا هو النهج الذي يو�صي به
الدليل ،من �أجل تعزيز كفاءة الإنفاذ (انظر التو�صية .)153
 -63وال يُ�سدد االلتزام امل�ضمون �إال بقدر العائدات املت�أتية من بيع املوجودات املرهونة .وعادة ما يحق
للدائن امل�ضمون ،عندئذ ،ا�سرتداد مبلغ العجز املايل من املدين بااللتزام امل�ضمون .وما مل يكن املانح قد
�أن�ش�أ ل�صالح الدائن حقا �ضمانيا يف موجودات �أخرى ،تكون مطالبة الدائن ب�سداد هذا العجز حقا غري
م�ضمون .وب�رصف النظر عما �إذا كان هناك عجز �أو فائ�ض ،تن�ص بع�ض الدول على �أنه عندما ي�شرتي
الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة يف بيع �إنفاذي ثم يبيعها الحقا بربح ف�إن ما يتلقاه من البيع ،فوق
املبلغ الذي دفعه وتكاليف البيع الإ�ضايف ،يجب �أن يُخ�صم من قيمة االلتزام امل�ضمون .بيد �أن الدول ال
حتاول ،عموما ،تتبع قيمة �إعادة البيع التي يح�صل عليها الدائن امل�ضمون عندما يت�رصف يف املوجودات
املرهونة التي ا�شرتاها .وما مل يكن بالإمكان �إثبات �أن البيع الأول للبائع امل�ضمون كان غري معقول جتاريا،
الت�رصف
�أو �أنه مت ب�سوء نية ،تعترب الدول � ّأن املبلغ املت�أتي من ذلك البيع هو القيمة النهائية املتلقاة لدى
ّ
يف املوجودات املرهونة.
 -64ومثلما ُذكر �آنفا (انظر الفقرات � 59-57أعاله) ،قد يختار الدائن امل�ضمون �أن ي� ِّؤجر املوجودات
املرهونة �أو يُرخِّ �ص با�ستخدامها عو�ضا عن بيعها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى .ويف هذه احلالة،
تُ�ستخدم عائدات عقد الإيجار �أو الرتخي�ص (مبا يف ذلك �أي مبلغ ُ�س ِّدد نتيجة ممار�سة خيار �رشاء
املوجودات املرهونة ،يف حالة الت�أجري) يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .وت�أخذ الدول بنهوج خمتلفة
�إزاء تقرير كيفية ا�ستخدام هذه العائدات يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون لغر�ض ح�ساب �أي عجز �أو
فائ�ض .وتن�ص بع�ض الدول على � ّأن مقدار االلتزام امل�ضمون ينخف�ض مبقدار قيمة عقد الإيجار �أو
الرتخي�ص� ،أو مبقدار قيمة املوجودات املرهونة ،وقت �إبرام عقد الإيجار �أو الرتخي�ص .وتن�ص دول
�أخرى على � ّأن مقدار االلتزام امل�ضمون ال ينخف�ض �إ ّ
ال مبقدار املبالغ التي تدفع مبوجب عقد الإيجار
�أو الرتخي�ص عندما يتقا�ضاها الدائن امل�ضمون .وتعطي دول �أخرى الدائن امل�ضمون خيار تقرير
كيفية خف�ض مقدار االلتزام امل�ضمون ،ما دام الدائن امل�ضمون يت�رصف بح�سن نية وعلى نحو معقول
جتاريا .ومبا � ّأن ح ّل هذه امل�س�ألة ينطوي على اعتبارات �أ�سا�سية لقوانني �أخرى ،ف�إن الدليل ال يُقدم
�أي تو�صية حمددة ب�ش�أنها.

(هـ)  احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون
ّ � -65إن الأ�سا�س املنطقي الذي ي�ستند �إليه �إن�شاء احلق ال�ضماين هو متكني الدائن امل�ضمون من
احل�صول على قيمة املوجودات املرهونة وا�ستخدام العائدات التي يح�صل عليها يف �سداد االلتزام
امل�ضمون .ولهذا ال�سبب ،ف�إن املالذ الوحيد املتاح للدائن عند التق�صري ،يف العديد من الدول ،هو
احلجز على املوجودات املرهونة وبيعها .ويف معظم الدول التي تقيد على هذا النحو تدابري االنت�صاف
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يطبق هذا القيد حتى عندما يكون الدائن حائزا من الأ�صل ،مبقت�ضى االتفاق
املتاحة للدائن امل�ضمونّ ،
مقدما على �أنه يجوز
ال�ضماين ،للموجودات املرهونة� .أي �أنه ال ميكن للطرفني يف هذه الدول �أن يتفقا َّ
للدائن امل�ضمون� ،إذا ق�صرّ املانح� ،أن يحتفظ باملوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون.
وباملثل ،ال يجوز للدائن امل�ضمون ،يف العديد من هذه الدول� ،أن يحتفظ باملوجودات املرهونة على �سبيل
الوفاء بااللتزام امل�ضمون حتى لو وافق املانح على ذلك بعد وقوع التق�صري .وي�ضاف �إىل ذلك �أنه حتى لو
اتفق املانح والدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري ،على جواز احتفاظ الدائن امل�ضمون باملوجودات املرهونة،
ف�إن هذه الرتتيبات تعترب يف نف�س هذه الدول �سدادا تعاقديا ولي�س لها ت�أثري على حقوق �أي طرف �آخر
ذي حق يف املوجودات املرهونة.
 -66وباملقارنة ،يحق للدائن امل�ضمون ،يف العديد من الدول� ،أن يعر�ض على املانح احتياز املوجودات
املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون .وحيثما يتاح هذا االنت�صاف الإنفاذي
للدائنني امل�ضمونني ،تن�ص الدول عادة على �أن � ّأي اتفاق يق�ضي بانتقال ملكية املوجودات املرهونة �إىل
الدائن امل�ضمون انتقاال تلقائيا عند التق�صري ال يكون واجب الإنفاذ �إذا �أُبرم قبل التق�صري .غري �أن االتفاق
التع�سف من
يكون واجب الإنفاذ �إذا �أبرم بعد التق�صري ووفقا لإجراءات الإنفاذ امل�صممة خ�صي�صا ملنع
ّ
جانب الدائن .ويف العادة ،تن�ص هذه الدول �أي�ضا على �أن �أي اتفاقات خ�صو�صية غري ر�سمية تربم بني
املانحني والدائنني امل�ضمونني بعد التق�صري تكون واجبة الإنفاذ ولكن فقط باعتبارها تدابري انت�صاف
تعاقدية لل�سداد لي�س لها ت�أثري على الأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة .وهذا يعني
�أن على الدائن امل�ضمون� ،إذا ما �أراد احل�صول على املوجودات املرهونة ب�رشوط حتمي حقوقه من
الدائنني امل�ضمونني واملطالبني املناف�سني الذين تكون مرتبة �أولويتهم �أدنى من �أولويته� ،أن ي ّتبع اخلطوات
الإجرائية الر�سمية الحتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء كليا �أو جزئيا بااللتزام امل�ضمون.
 -67وحيثما جتيز الدول �رصاحة للدائن امل�ضمون �أن يقرتح احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل
الوفاء بااللتزام امل�ضمون بعد التق�صري (�رشيطة �أن يكون الدائن قد اتبع اخلطوات الإجرائية الواجبة)،
املقدم من الدائن امل�ضمون؛ بل يجوز �أن يرف�ض
فال يعني ذلك �أنه يتعينّ على املانح القبول بالعر�ض
ّ
املانح هذا العر�ض ،فيكون على الدائن امل�ضمون عندئذ اللجوء �إىل �أحد �سبل االنت�صاف الأخرى املتاحة
لديه .ومزية ال�سماح بهذه الأنواع من االتفاقات الالحقة للتق�صري هي �أنها كثريا ما ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
الإنفاذ بتكلفة �أقل و�رسعة �أكرب� .أما جانبها ال�سلبي فهو �أنه قد يوجد احتمال �أن ي�ساء ا�ستعمالها من
جانب الدائن امل�ضمون ،وذلك يف احلاالت التالية�( :أ) �إذا كانت قيمة املوجودات املرهونة تزيد على قيمة
االلتزام امل�ضمون؛ و(ب) �إذا كانت لدى الدائن امل�ضمون ،حتى يف احلالة الالحقة للتق�صري� ،سلطة غري
تو�صل الدائن امل�ضمون واملانح �إىل ترتيب ينال بطريقة غري معقولة من حقوق
عادية على املانح؛ و(ج) �إذا ّ
�أطراف ثالثة لها حق يف املوجودات املرهونة.
 -68وللوقاية من احتمال �سلوك الدائن امل�ضمون واملانح �سلوكا ينطوي على �إ�ساءة ا�ستعمال احلق �أو
على التواط�ؤ ،ال تكتفي بع�ض الدول با�شرتاط موافقة املانح على احتياز الدائن امل�ضمون املوجودات
املرهونة ،بل ت�شرتط �أي�ضا توجيه �إ�شعار �إىل الأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املوجودات املرهونة.
ويكون لهذه الأطراف الثالثة ،من ث َّم ،حق االعرتا�ض على االتفاق املقرتح ،ويجوز لها �أن تلزم الدائن
امل�ضمون ب�إنفاذ احلق ال�ضماين عن طريق البيع .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شرتط بع�ض الدول موافقة املحكمة
معينة ،كاحلالة التي يكون فيها املانح قد �س ّدد جانبا كبريا من االلتزام امل�ضمون وتكون قيمة
يف ظروف ّ
املوجودات املرهونة �أكرب كثريا من االلتزام غري امل�س ّدد .و�أخريا ،ت�شرتط بع�ض الدول �أن يقدم الدائن
امل�ضمون الذي يعتزم احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون ،تقييما ر�سميا
وم�ستقال لقيمة املوجودات املرهونة ،قبل امل�ضي قُدما.
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� -69أما ما �إذا كان ينبغي �أن تفر�ض الدول �أيا من هذه ال�رشوط �أو تفر�ضها كلها ،وبخا�صة �رشط
التدخل الق�ضائي امل�سبق ،فهو �أمر يتوقّف على تقييمها لتكاليف كل �رشط من هذه ال�رشوط وفوائده.
ومتا�شيا مع الهدف العام املتمثل يف تعظيم املرونة من �أجل احل�صول عند الإنفاذ على �أكرب قيمة ممكنة
للموجودات املرهونة ،يو�صي الدليل ب�أن يكون من اجلائز �أن يقرتح �سواء الدائن امل�ضمون �أو املانح على
الآخر �أخذ هذه املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون (انظر التو�صيتني
قدم
قدم املانح اقرتاحا ،يجوز للدائن امل�ضمون �أن يقبل االقرتاح �أو يرف�ضه .و�إذا ّ
 156و .)159و�إذا ّ
قدم اقرتاحا تلبية لدعوة من املانح� ،أو ق ِبل اقرتاح املانح،
الدائن امل�ضمون اقرتاحا من تلقاء نف�سه� ،أو ّ
وجب على الدائن امل�ضمون توجيه �إ�شعار �إىل املانح ،و�إىل �أي �شخ�ص له حقوق يف املوجودات املرهونة
�أبلغ الدائن املنفِ ذ بحقوقه ،و�إىل �أي دائن م�ضمون كانت املوجودات يف حوزته وقت ح�صول الدائن املنفِ ذ
على حيازتها (انظر التو�صية  ،157الفقرة (�أ)) .وال�سبب يف �إدراج املانح يف قائمة امل�ستفيدين ،حتى
عندما يكون املانح قد دعا الدائن امل�ضمون �إىل تقدمي اقرتاح ،هو �أن ال�رشوط املحددة لالقرتاح قد ال
تكون مقبولة للمانح .ويو�صي الدليل ،من �أجل كفالة فهم جميع الأطراف كامل الآثار املرتتبة على هذا
االقرتاح ،ب�أ ّال يقت�رص هذا الإ�شعار على بيان املوجودات التي �ست�ؤخذ على �سبيل الوفاء ،بل �أن يبينّ �أي�ضا
املبلغ امل�ستحق وقت �إر�سال الإ�شعار ،ومقدار االلتزام املعتزم الوفاء به باالحتياز (انظر التو�صية ،157
الفقرة الفرعية (ب)).
 -70واالفرتا�ض الذي تنطلق منه هذه ال�رشوط هو � ّأن �إلزام الدائن امل�ضمون ب�أن يبينِّ تقييمه اخلا�ص
للموجودات املرهونة ميثل �آلية لتوفري املعلومات ذات ال�صلة للأطراف ذات امل�صلحة �أكرث فعالية و�أقل
تكلفة من الن�ص على �إجراء تقييم م�ستقل .ويفرت�ض �أي�ضا � ّأن املانح �أو الأطراف الثالثة �سيكونون يف
و�ضع ميكِّنهم من تقييم مدى معقولية اقرتاح الدائن امل�ضمون ما �أن ي�صبحوا على علم بذلك االقرتاح.
وهذا هو ال�سبب الذي حدا بالدليل �إىل التو�صية �أي�ضا ب�إعطاء املانح �أو الأطراف الثالثة حق االعرتا�ض،
قدم
يف غ�ضون مهلة ق�صرية بقدر معقول ،على احتياز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة .وعندما يُ ّ
اعرتا�ض كتابي يف الوقت املنا�سب ي�صبح لزاما على الدائن ،نتيجة ذلك� ،أن يتخلى عن �سبيل االنت�صاف
الت�رصف
هذا و�أن ينتهج �سبيال �آخر من �سبل االنت�صاف املتاحة لـه ،من قبيل البيع خارج نطاق الق�ضاء �أو
ّ
يف املوجودات ب�شكل �آخر (انظر التو�صية  ،158اجلملة الأوىل) .ويو�صي الدليل ف�ضال عن ذلك ب�أنه
عندما يكون اقرتاح الدائن امل�ضمون هو احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء اجلزئي فقط
بااللتزام امل�ضمون ،ال يكفي عدم تقدمي من يتل ّقون الإ�شعار اعرتا�ضا يف الوقت املنا�سب .بل يجب �أن
يوافق بالإيجاب على االقرتاح كل �شخ�ص ُو ِّجه �إليه الإ�شعار (انظر التو�صية  ،158اجلملة الثانية) .وكما
هو احلال عندما يقرتح الدائن امل�ضمون الت�رصف يف املوجودات ،يجب يف احلاالت التي يقرتح فيها
الدائن امل�ضمون �أخذها على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون �أن يكون الإ�شعار مفهوما
للمانح .وات�ساقا مع النهج الذي يو�صي به الدليل ،ينبغي �أن يكون الإ�شعار حمررا بلغة من املعقول توقّع
�أن يفهمها املتلقون (انظر التو�صية  ،151الفقرة الفرعية (ج)).

(و) �إدارة املن�ش�أة التجارية وبيعها
معينة من موجودات
 -71يكون للدائن امل�ضمون ،يف العديد من الظروف� ،ضمانة لي�ست يف موجودات ّ
املانح بل يف معظم موجودات املن�ش�أة �أو كلها .ويف هذه احلاالت ،كثريا ما ميكن احل�صول على �أعلى قيمة
عند الإنفاذ �إذا بيعت املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة .وللتمكّن من القيام بذلك بطريقة ناجعة ،يجب �أن يكون
يت�رصفوا يف كل موجودات املن�ش�أة ،مبا فيها املمتلكات غري املنقولة،
بو�سع الدائنني امل�ضمونني عادة �أن
ّ
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معا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الدول كثريا ما تن�ص يف حاالت كهذه على �إجراءات خا�صة للإ�شعار بالبيع،
وتنظم مبزيد من ال�شدة الظروف التي يجوز فيها بيع املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة.
 -72ومن ناحية �أخرى ،ال يكون يف م�صلحة املانح �أو الدائن امل�ضمون ،يف العديد من احلاالت التي
يت�رصف على الفور يف جميع موجودات املن�ش�أة� ،سواء بالبيع بح�سب
ي�صبح فيها الإنفاذ �رضوريا� ،أن
ّ
الفئة (كاملخزون واملعدات ،على �سبيل املثال) �أو ببيع املن�ش�أة ككل .ولهذا ال�سبب ي�سمح بع�ض الدول
معينة بعد التق�صري.
للدائنني امل�ضمونني باحل�صول على حيازة عمليات املن�ش�أة وب�إدارة املن�ش�أة لفرتة ّ
وكثريا ما ت�شرتط هذه الدول �أن يبينِّ �إ�شعار الإنفاذ حتديداً �أنه ،عندما يح�صل الدائن امل�ضمون على
حيازة املوجودات املرهونة ،تكون نيته ت�صفية املن�ش�أة تدريجيا .وهذا الأمر هام ب�صفة خا�صة للدائنني
الآخرين الذين قد ال يعلمون ،بغري ذلكّ � ،أن ثمة ت�صفية جارية .وتفر�ض بع�ض الدول �أي�ضا �إجراءات
املوردين �إىل حقوق الدائن امل�ضمون ،وب�ش�أن
خا�صة ب�ش�أن تعيني مدير ،وب�ش�أن ت�شغيل املن�ش�أة ،وب�ش�أن تنبيه ّ
�إعالم الزبائن ب� ّأن ما يبدو وك�أنه بيع يف �سياق العمل املعتاد للمن�ش�أة هو يف الواقع جزء من عملية �إنفاذية.
 -73ويف هذه احلالة ،مبجرد �أن تكتمل ت�صفية خمزون املن�ش�أة فعليا ،ي�رشع الدائن امل�ضمون ،يف العادة،
يف ممار�سة واحد �أو �أكرث من التدابري االنت�صافية الأخرى املتاحة له .ويف هذه احلاالت ،تفر�ض معظم
الدول على الدائن امل�ضمون �أن ير�سل �إ�شعارا �إ�ضافيا �إىل املانح وغريه من الأطراف التي لديها حق يف
املوجودات املتبقية كل مرة يعتزم فيها ممار�سة تدبري �آخر من التدابري االنت�صافية املتاحة له ،كاحتياز
املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون� ،أو بيعها يف الغالب .وفور �إر�سال
�إ�شعار من هذا القبيل ،ت�رسي �إجراءات الإنفاذ العادية الواجبة التطبيق على ذلك التدبري االنت�صايف.
يقدم الدليل تو�صية ر�سمية ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن يكون للدائن امل�ضمون احلق يف تويل �إدارة
وال ِّ
املن�ش�أة التجارية لأغرا�ض بيعها .وقد يتعينّ على الدول الراغبة يف الأخذ بهذا التدبري االنت�صايف �أن تزن
املنافع مقارنة بامل�س�ؤوليات املت�صلة بتويل الدائن امل�ضمون �إدارة املن�ش�أة التجارية وكذلك �أثر هذا التدبري
االنت�صايف على حقوق الدائنني الآخرين ،امل�ضمونني منهم وغري امل�ضمونني.

� -5آثار الإنفاذ
(�أ)  الت�رصفات الق�ضائية وغري الق�ضائية
 -74تن�ص معظم الدول على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقوقه ال�ضمانية �إما باللجوء �إىل الق�ضاء
و�إما باتباع �إجراءات خارج نطاق الق�ضاء .وعندما يختار الدائن امل�ضمون الإجراءات الق�ضائية �أو
�إجراءات �أخرى مدارة ر�سميا ،ينطبق عادة الت�رشيع العام املتعلق ب�إنفاذ الأحكام الق�ضائية وذلك لتحديد
حقوق املانح بعد البيع الق�ضائي واحلقوق التي يح�صل عليها املنقول �إليه .ومل ّا كانت هذه القواعد
الإجرائية مدجمة يف النظام ال�شامل للإنفاذ املدين داخل الدولة ،ف�إن الدليل ال يت�ضمن تو�صيات حمددة
ب�ش�أن الإنفاذ الق�ضائي للحقوق ال�ضمانية .بل يرتك الدليل هذه امل�س�ألة للقوانني الأخرى اجتنابا لأي
تعار�ض مع القواعد العامة للإجراءات املدنية التي حتكم الإجراءات املتعلقة ب�إنفاذ الأحكام الق�ضائية
(انظر التو�صية .)160
 -75ويف املقابل ،حيثما ت�سمح الدول بالإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء ،ف�إنها تعمد عادة ،بغية جعل نظام
تقرر مفعول الإنفاذ على�( :أ) العالقة بني
الإنفاذ �رسيعا بقدر الإمكان� ،إىل ا�شرتاع قواعد
مف�صلة ِّ
ّ

ين
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املانح والدائن امل�ضمون؛ و(ب) حقوق الأطراف التي قد ت�شرتي املوجودات املرهونة يف بيع �إنفاذي؛
و(ج) حقوق الدائنني امل�ضمونني الآخرين يف تقا�ضي العائدات املت�أتية من بيع املوجودات املرهونة.
والهدف الرئي�سي من الإجراء الإنفاذي هو توليد قيمة ل�صالح الدائن امل�ضمون ميكن ا�ستخدامها للوفاء
بااللتزام امل�ضمون غري امل�سدد .ويف �أكرث احلاالت �شيوعا ،يح�صل الدائن امل�ضمون على هذه القيمة ببيع
املوجودات املرهونة وا�ستخدام ح�صيلة هذا البيع على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون .و�إذا كان هناك
فائ�ض وجب على الدائن امل�ضمون �أن يعيد هذا الفائ�ض �إىل املانح �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر لـه احلق فيه.
�أما يف حالة وجود عجز ،فمثلما ُذكر �أعاله ،تن�ص معظم الدول على �أن يحتفظ الدائن امل�ضمون بحق
تعاقدي عادي يف �أن يقيم على املانح دعوى لتح�صيل هذا العجز ،وذلك ب�صفته دائنا غري م�ضمون.
الت�رصف يف املوجودات يف هذه احلاالت (انظر
وقد �سبق بحث تفا�صيل الطرق املعتادة لتوزيع عائدات
ّ
الفقرات � 63-60أعاله).
 -76ولكن مثلما لوحظ �آنفا ،يقبل الدائن امل�ضمون �أحيانا باحتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء
بااللتزام امل�ضمون (انظر الفقرات � 70-65أعاله) .وال تعتمد كل الدول قواعد متطابقة حتكم الآثار
املرتتبة على هذا التدبري االنت�صايف بعينه .وعادة ما جتيز الدول للدائن الذي يحتاز موجودات على
�سبيل الوفاء بالتزام م�ضمون �أن يحتفظ بها ،حتى و�إن كانت قيمة هذه املوجودات تفوق مبلغ االلتزام
امل�ضمون الذي ما زال م�ستحقا .ومعنى هذا �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحتفظ بالفائ�ض ،على
خالف حالة البيع .ويف الوقت نف�سه ،تق�ضي ت�رشيعات العديد من هذه الدول ب�أ ّال يكون للدائن امل�ضمون
الذي يحتاز موجودات على �سبيل الوفاء بالتزام ما حق الرجوع على املانح ل�سداد �أي عجز� ،إذ يُعترب
احتيازه هذا �سدادا كامال ويُنهي من ث َّم االلتزام امل�ضمون .ولكن يف املقابل ،جتيز دول �أخرى للدائنني
الذين �أخذوا ،على �سبيل الوفاء بااللتزام ،املوجودات املرهونة� ،أن يطالبوا املانح ب�سداد العجز .ويف
هذه احلاالت ،ي�صبح من ال�رضوري بالطبع حتديد قيمة املوجودات امل�أخوذة على �سبيل الوفاء بااللتزام
امل�ضمون لكي يت�سنى ح�ساب مقدار العجز .وتلزم بع�ض الدول الدائن امل�ضمون بتقدمي ح�ساب م�ستقل
لقيمة املوجودات التي �أخذها ،بينما تكتفي دول �أخرى ب�إلزام الدائن امل�ضمون ببيان القيمة التي ين�سبها
�إىل هذه املوجودات .ومثلما لوحظ �أعاله ،يجوز يف � ّأي من احلالتني للمانح �أو �أي دائن �آخر �إلزام الدائن
امل�ضمون ببيع املوجودات عو�ضا عن ذلك .وللأ�سباب التي �سبق ذكرها يف الفقرة � 65أعاله ،يو�صي
الدليل بال�سماح للدائنني امل�ضمونني ب�أن يقرتحوا احتياز املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون� ،رشيطة �أن يب ِّينوا القيمة التي ين�سبونها �إىل هذه املوجودات يف الإ�شعار املر�سل �إىل
املانح والأطراف الثالثة (انظر التو�صيتني  156و.)157

املحددة للت�رصف خارج نطاق الق�ضاء
(ب)  الآثار
َّ
 -77عندما يقوم دائن م�ضمون ب�إنفاذ حقه ال�ضماين عن طريق بيع املوجودات املرهونة ،توجد نهوج
خمتلفة لتحديد �آثار هذا البيع على الأطراف الأخرى .ففي بع�ض الدول ،ي�ؤدي البيع (حتى و�إن كان بيعا
خارج نطاق الق�ضاء) �إىل �إنهاء جميع احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املرهونة (وهذه حالة ي�شار �إليها
�أحيانا على �أنها ت�صفية للموجودات) .ويف هذه احلاالت يخ�رس ،حتى الدائنون امل�ضمونون املتفوقون يف
الأولوية على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،حقوقهم ال�ضمانية ،وال يكون لديهم �سوى حق املطالبة بالعائدات،
وذلك مبرتبة يف الأولوية معادلة ملرتبة حقوقهم ال�ضمانية يف املوجودات املرهونة الأ�صلية .وحت�صل
الأطراف التي ت�شرتي املوجودات على حق ملكية خال�ص ،ويفرت�ض �أن تكون على ا�ستعداد لدفع ثمن
�إ�ضايف للح�صول على ذلك احلق اخلال�ص .ويف دول �أخرى ،ال يُ�سقِ ط بيع الدائن للموجودات (�سواء
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البيع الذي يديره موظف ق�ضائي �أو البيع اخل�صو�صي من جانب الدائن) �سوى احلقوق التي تكون مرتبة
املنفذ .وبناء عليه ،يحتفظ الدائن امل�ضمون ذو املرتبة
�أولويتها �أدنى من مرتبة حقوق الدائن امل�ضمون ِ
الأعلى يف الأولوية بحقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة .وال يح�صل امل�شرتون يف عملية البيع على حق
خال�ص ،فيعر�ضون بالتايل مبلغا خم ّف�ضا ل�رشاء املوجودات اجلاري بيعها .واالفرتا�ض هنا هو �أن الدائن
امل�ضمون ذا املرتبة الأعلى يتوىل عادة عملية الإنفاذ (مبا ي�ؤدي �إىل �إنهاء جميع احلقوق ال�ضمانية)� ،أو
يقوم دائن م�ضمون �أدنى مرتبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتنحية الدائن الأعلى مرتبة عن طريق �سداد
م�ستحقاته ،بغية احل�صول على ملكية خال�صة.
 -78ويف حني ي�ؤدي �أي من هذين النهجني عادة �إىل ن�شوء حق ملكية خال�صة ،ف�إن النهج الثاين ي�ؤدي
املنفذ وامل�شرتي للتو�صل �إىل ترتيب بديل يف حالة عدم متكّن
�إىل تعظيم املرونة املتاحة للدائن امل�ضمون ِ
امل�شرتي من متويل التكلفة الكاملة للموجودات املرهونة ،في�ستطيع بالتايل �أن ي�شرتيها ب�سعر خم ّف�ض لأنها
خا�ضعة حلق �ضماين �أعلى مرتبة .ومن �أجل تعظيم املرونة والفعالية يف الإنفاذ ،يو�صي الدليل باعتماد
بالت�رصف يف املوجودات خارج نطاق الق�ضاء (انظر التو�صية  ،161اجلملة الأوىل).
النهج الثاين فيما يتعلق
ّ
يرخ�ص
وقد يختار الدائن امل�ضمون ،يف بع�ض الأحيان� ،أ ّال يبيع املوجودات املرهونة ،بل �أن ي�ؤجرها �أو ّ
با�ستغاللها وي�س ــتخدم املدفوعات التي يتقا�ضـ ــاها من الإيجار �أو الرتخي�ص يف ا�ستيفاء مطالبته (انظر
املرخ�ص
الفقرة � 63أعاله) .ويف هذه احلاالت �أي�ضا ،تن�ص معظم الدول على �أن يح�صل امل�ست�أجر �أو
َّ
له على الفائدة الكاملة من الإيجار �أو الرتخي�ص طيل ــة م ــدة �س ــريانه ،با�ستثناء احلقوق التي لها �أولوية
املنفذ .وهذا �أي�ضا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صية .)162
على حقوق الدائن امل�ضمون ِ
 -79وعندما يحتاز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة ،على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون ،تن�ص
الدول عادة على �أن يحتاز الدائن امل�ضمون املوجودات كما لو كانت ملكيتها قد نقلت من خالل بيع
�إنفاذي .ولئن كان من املحتمل �أن تن�ص ت�رشيعات الدول على � ّأن احتياز املوجودات املرهونة ا�ستيفاء
لاللتزام امل�ضمون ي�ؤدي �إىل �إنهاء جميع احلقوق يف هذه املوجودات ،فمن �ش�أن ذلك �أن يحدو دائما
بالدائنني امل�ضمونني املتفوقني يف الأولوية على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ �إىل الأخذ بزمام عملية الإنفاذ.
ولذلك تق�ضي معظم الدول ب�أن تتقرر حقوق املطالبني املناف�سني الآخرين وفقا لأولويتهم مقارنة بحق
الدائن املنفِ ذ .وهكذا ،على �سبيل املثال� ،إذا كانت الدولة ت�سمح للدائن امل�ضمون ب�أن ي�أخذ املوجودات
املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون ،ف�سيحتاز ذلك الدائن املوجودات رهنا بحقوق املطالبني
املناف�سني املتفوقني عليه يف الأولوية .والعك�س بالعك�س ،ف�إذا كان هناك مطالبون مناف�سون �أدنى مرتبة
على �سلّم الأولوية ،ف� ّإن حقوقهم ت�سقط عادة عندما يحتاز املوجودات املرهونة دائن م�ضمون يفوقهم
يف الأولوية .وللأ�سباب ذاتها التي تنطبق على التدبري االنت�صايف املتمثل يف البيع خارج نطاق الق�ضاء،
يو�صي الدليل ب�أن يكون للدائن امل�ضمون الذي يحتاز املوجودات على �سبيل الوفاء بااللتزام �أن ي�أخذها
خالية من احلقوق ال�ضمانية الأدنى يف الأولوية ،ولكن رهنا بحقوق املطالبني املناف�سني التي لها �أولوية
�أعلى (انظر التو�صية  ،161اجلملة الثانية).
 -80ويجوز �أحيانا �أن يت�رصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة ببيعها �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص
با�ستخدامها دون اتباع الإجراءات التي تفر�ضها الدول حلماية املانحني والأطراف الثالثة الذين لهم
ثم ،ي�صبح من ال�رضوري حتديد ت�أثري هذا الت�رصف على حقوق املانح
حقوق يف هذه املوجودات .ومن َّ
وعلى حقوق املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو املرخ�ص لـه .وتن�ص بع�ض الدول على بطالن هذا البيع .وتن�ص
دول �أخرى على �أنه �إذا كان املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو املرخ�ص له يت�رصف بح�سن نية ،ف�إنه �سوف يحتاز
نف�س احلقوق كما لو كان البيع قد مت وفقا للقواعد التي حتكم الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء .وهذا هو
النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صية � .)163أما فيما يتعلّق باملانح وغريه من الدائنني امل�ضمونني،
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ففي حالة متكنهم من �إثبات �أن عدم اتباع الأحكام الإلزامية التي حتكم الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء
قد �أدى �إىل امل�سا�س بحقوقهم ،تن�ص معظم الدول على عدم بطالن البيع ،ولكنها جتيز للمانح �أو لغريه
من الأطراف احل�صول على تعوي�ضات عن الأ�رضار من الدائن املنفذ (انظر التو�صية  .)136ولكن عادة
املح�صلة من
ما ال يكون املبلغ العائد من الت�رصف غري املمتثل للإجراءات املفرو�ضة �أقل من العائدات
ّ
الت�رصف املمتثل لهذه الإجراءات ،بل قد يكون �أكرث منها .ويف هذه احلالة ،بالطبع ،لن يلحق املانح وال
الأطراف الثالثة �أي �رضر.

(ج)  ال�صفة النهائية للبيع
 -81حيثما يحدث الإنفاذ ق�ضائيا ،يوفّر قانون �آخر يف الدولة القواعد التي حتكم احلاالت التي ميكن
فيها �أن يعاد النظر يف البيع الق�ضائي .وتوفّر بع�ض الدول �أي�ضا �ضمن قوانينها اخلا�صة باملعامالت
امل�ضمونة قواعد مف�صلة للت�صدي لهذه امل�س�ألة نف�سها .وتن�ص الدول يف قوانينها عادة على �أن البيع
يكون ذا �صفة نهائية عقب الإنفاذ غري الق�ضائي .وهذا يعني �أنه ،فور حدوث البيع �أو القبول على �سبيل
الوفاء ،وفقا لإجراءات الإنفاذ الواجبة ،ال ميكن عادة �أن يعاد النظر يف البيع .ويكون البيع نهائيا ما
مل يت�سن �إثبات وجود احتيال �أو �سوء نية �أو تواط�ؤ بني البائع وامل�شرتي �أو بني املانح والدائن امل�ضمون.

� -6إنفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات
� -82إذا باع املانح املوجودات املرهونة قبل الإنفاذ ،حتل عائدات هذا البيع حمل املوجودات املرهونة
(انظر التو�صية  ،80الفقرة الفرعية (�أ)) .ولذلك ،ين�ص العديد من الدول على �أن احلق ال�ضماين يف
الت�رصف فيهاّ � .أما الدول الأخرى ،ف�إما �أنها ال تن�ص
املوجودات املرهونة ينتقل تلقائيا �إىل عائدات
ّ
على ذلك� ،أو �أنها تن�ص على عدم انتقال احلق �إىل العائدات �إال يف حالة عدم ا�ستمراره يف املوجودات
املرهونة عقب الت�رصف فيها� ،أو تق�ضي ب�أن يبني االتفاق ال�ضماين �رصاحة العائدات التي �ستكون
م�شمولة باحلق ال�ضماين .ويو�صي الدليل ب�أن يكون للدائنني امل�ضمونني دوما احلق يف املطالبة بحقهم
ال�ضماين يف عائدات املوجودات املرهونة وعائدات العائدات (انظر التو�صيات  19و 39و .)40و�إ�ضافة
�إىل ذلك ،وعلى خالف ت�رشيعات العديد من الدول التي تق�رص مفهوم العائدات على املوجودات البديلة،
يعترب الدليل � ّأن العائدات ت�شمل �أي �شيء يُجنى من املوجودات املرهونة� ،سواء كان ذلك يف �شكل عائدات
تدرها هذه املوجودات (انظر الف�صل
ت�رصف من جانب املانح �أو يف �شكل ثمار طبيعية ومدنية �أو �إيرادات ّ
الثاين املتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات .)78-72
ت�سن الدول قواعد م�ستقلة حتكم �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف العائدات .ومعنى هذا
 -83وعموما ال ّ
� ّأن الإنفاذ على العائدات يتبع �أي نوع من الإجراءات يلزم لإنفاذ احلق ال�ضماين على نوع املوجودات
الذي متثّله العائدات (كاملوجودات امللمو�سة �أو امل�ستحقات �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو حقوق تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف) .و�سين�ش�أ الكثري من البلبلة �إذا كان بو�سع بع�ض الدائنني امل�ضمونني
�إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف العائدات وفقا للقواعد التي حتكم الإنفاذ على نوع املوجودات الذي متثله
املوجودات املرهونة الأ�صلية يف حني يتعينّ على الدائنني امل�ضمونني الآخرين ال�ساعني �إىل �إنفاذ حقوق
طبق على ذلك النوع
�ضمانية على تلك العائدات بو�صفها موجودات مرهونة �أ�صلية �أن يتبعوا قواعد تُ ّ
من املوجودات حتديدا .فعلى �سبيل املثال ،عندما تكون امل�ستحقات عائدات تولدت عن بيع موجودات
ملمو�سة ،ف�إن من غري العملي �أن تن�ص الت�رشيعات على �أن الدائن الذي �أخذ حقا �ضمانيا يف امل�ستحقات
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ب�صفتها موجودات مرهونة �أ�صلية يجب عليه �أن يتبع قواعد الإنفاذ التي حتكم امل�ستحقات ،لكن يجوز
للدائن الذي �أخذ حقا �ضمانيا يف املوجودات امللمو�سة �أن ينفذ حقوقه يف العائدات وفقا لقواعد الإنفاذ
التي حتكم املوجودات امللمو�سة.
 -84وب�إحجام الدليل عن التو�صية بقواعد �إنفاذ خا�صة واجبة التطبيق على العائدات ،يكون قد
طبق قواعد الإنفاذ العامة �أي�ضا على �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف العائدات .وهذا
�أو�صى �ضمنا ب�أن تُ ّ
يعني ب�صورة خا�صة �أنه �إذا كانت العائدات موجودات ملمو�سة انطبقت عليها قواعد الإنفاذ التي حتكم
املوجودات امللمو�سة� .أما �إذا كانت العائدات م�ستحقات �أو �أي موجودات �أخرى حمددة كاملذكورة يف الباب
باء �أدناه ،انطبقت على الإنفاذ على العائدات تو�صيات الدليل الإنفاذية بح�سب نوع املوجودات ،التي
حتكم احلقوق ال�ضمانية امل�أخوذة يف تلك الأنواع من املوجودات باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية.

 -7التداخل بني نظم الإنفاذ اخلا�صة باملمتلكات املنقولة وغري املنقولة
 -85كثريا ما يتغيرّ مبرور الوقت تو�صيف املوجودات امللمو�سة على �أنها منقولة �أو غري منقولة ،مع
حتول املوجودات املنقولة �إىل ممتلكات غري منقولة .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�صبح مواد البناء مدجمة
ّ
متاما يف مبنى �أو قد تزرع ال�شجريات والأ�شجار والبذور وي�ستخدم ال�سماد يف الرتبة فتتحول بذلك �إىل
ممتلكات غري منقولة .وقد تكون املوجودات املنقولة ملحقات يف بع�ض الأحيان وغري مدجمة دجماً كام ً
ال
يف املمتلكات غري املنقولة .ومن الأمثلة على ذلك امل�صعد والفرن واخلزانة املن�ضدية امللحقة وخزانة
العر�ض الزجاجية امللحقة .ويف كل هذه احلاالت ،قد ي�صبح احلق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة نافذا
جتاه الأطراف الثالثة قبل الإحلاق باملمتلكات غري املنقولة �أو الإدماج فيها .وقد تن�ش�أ �أي�ضا احلالة
العك�سية .فقد ي�سعى دائن �إىل احل�صول على حق �ضماين يف موجودات تكون يف ذلك احلني غري منقولة،
ولكن م�آلها �أن ت�صبح منقولة .وقد ين�ش�أ هذا الو�ضع ،على �سبيل املثال ،فيما يتعلق باملحا�صيل ،ومنتجات
ّ
املناجم واملحاجر ،واملنتجات الهيدروكربونية.
 -86وقد �س َّنت الدول قواعد عديدة خمتلفة حتكم هذه احلاالت املختلفة .و�أحد ال�شواغل الرئي�سية هو
�إقرار حقوق الدائنني الذين ي�سعون �إىل �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة حيثما تكون هناك
�إمكانية لأن تتداخل نظم الإنفاذ اخلا�صة باملمتلكات غري املنقولة مع نظم الإنفاذ اخلا�صة باملمتلكات
املنقولة .وغالبا ما تعتمد نظم الإنفاذ هذه على التو�صيف املعطى للموجودات املعنية .وهكذا ،على �سبيل
املثال ،جتيز دول عديدة �إن�شاء احلق ال�ضماين مبوجب قوانني املعامالت امل�ضمونة يف املوجودات املنقولة
التي م�آلها �أن ت�صبح منقولة و�إن كانت ال تزال جزءا من ممتلكات غري منقولة .ويف هذه احلاالت ،يت�أجل
نفاذ احلق ال�ضماين حتى فيما بني الطرفني �إىل �أن يتم الف�صل .فال ميكن �إنفاذ احلق ال�ضماين ما مل
ت�صبح املوجودات منقولة .والعك�س بالعك�س ،فال ميكن �إنفاذ رهن ملمتلكات غري منقولة على موجودات
يقدم �أي تو�صية حمددة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،فل ّأن نظام الإنفاذ الذي
�أ�صبحت منقولة .ورغم � ّأن الدليل ال ّ
يو�صي به يفرت�ض �سلفا �أن املوجودات امللمو�سة توجد يف �شكل موجودات منقولة م�ستقلة ،لن ينطبق
نظام الإنفاذ اخلا�ص باملمتلكات غري املنقولة على �إنفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة ُف�صلت عن
ممتلكات غري منقولة.
 -87وتن�ش�أ م�سائل �إنفاذية �أ�صعب عندما تكون املوجودات امللمو�سة ملحقة مبمتلكات غري منقولة �أو
مدجمة فيها .ومييز العديد من الدول فيما بني مواد البناء ،واملوجودات املنقولة الأخرى التي تفقد
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هويتها عندما تدمج يف ممتلكات غري منقولة (كالأ�سمدة �أو البذور) ،وامللحقات التي حتتفظ بهويتها
كموجودات منقولة .وتن�ص ت�رشيعات بع�ض الدول على � ّأن احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة
التي تفقد هويتها ال ميكن احلفاظ عليها ما مل تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل
املمتلكات غري املنقولةّ � ،أما احلقوق ال�ضمانية يف امللحقات التي ت�صبح نافذة جتاه الأطراف الثالثة
قبل الإحلاق فتحتفظ بنفاذها دون ت�سجيل �آخر .ويف هذه الدول ،يخ�ضع الإنفاذ يف النوع الأول من
املوجودات دائما للقواعد املتعلقة ب�إنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة .ويف املقابل ،فيما يتعلق
باملوجودات املنقولة التي ت�صبح ملحقات ،ت�شرتع هذه الدول عادة قواعد خا�صة ال تنظّ م فح�سب
حفظ حقوق الدائن امل�ضمون بل ِّ
تنظم �أي�ضا حفظ حقوق الدائنني الذين لهم حقوق يف املمتلكات غري
املنقولة.
 -88ويتبع الدليل النمط العام الذي اعتمده العديد من الدول حل�سم النـزاعات بني الدائنني امل�ضمونني
واملطالبني املناف�سني ذوي احلقوق املتنازعة يف امللحقات .فعندما تفقد املوجودات امللمو�سة هويتها من
خالل دجمها يف ممتلكات غري منقولة ،ي�سقط �أي حق �ضماين يف املوجودات املنقولة .ولكن عندما يتحول
املوجود املرهون �إىل ملحق ،ي�ستمر احلق ال�ضماين يف ذلك املوجود ويحتفظ تلقائيا بنفاذه جتاه الأطراف
الثالثة .وميكن للدائن امل�ضمون �أي�ضا �أن يكفل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل احلق ال�ضماين يف
ثم تتوقف حقوق الدائن امل�ضمون الإنفاذية
�سجل املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صيتني  38و .)43ومن ّ
يف امللحق ،و�إزاء الدائنني امل�ضمونني الذين قد تكون لهم حقوق �ضمانية يف املمتلكات غري املنقولة ،على
الأولوية الن�سبية للحقوق املتنازعة (انظر التو�صيتني  87و .)88و�إذا كانت الأولوية للدائن امل�ضمون ذي
احلق يف امللحق ،جاز لـه ف�صل هذه املوجودات و�إنفاذ حقه ال�ضماين بو�صفه حقا �ضمانيا يف موجودات
ولكن حق الدائن امل�ضمون املنفِ ذ يكون يف هذه احلالة مرهونا بحق دائن م�ضمون �آخر �أو طرف
منقولة.
ّ
�آخر ذي م�صلحة تكون مرتبة �أولويته �أدنى من �أولوية الدائن امل�ضمون املنفِ ذ يف �أن يدفع قيمة امللحق
ويحول بذلك دون ف�صله .ولكن �إذا كان ف�صل امللحق مبمتلكات غري منقولة (كف�صل م�صعد عن مبنى)
يُلحق �رضرا باملمتلكات غري املنقولة بطريقة �أخرى غري جمرد خف�ض قيمتها ،كان على الدائن امل�ضمون
املنفِ ذ �أن يع ِّو�ض الأ�شخا�ص الذين لهم حقوق يف هذه املمتلكات غري املنقولة .و�إذا كانت الأولوية لدائن
�آخر لـه حق �ضماين يف املمتلكات غري املنقولة ،ال يكون با�ستطاعة الدائن امل�ضمون �إنفاذ حقوقه �إال
مبوجب النظام الذي يحكم الرهون على املمتلكات غري املنقولة� ،رشيطة �أن يكون قد احتفظ بالنفاذ
جتاه الأطراف الثالثة عن طريق الت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صية  ،164الفقرة
الفرعية (�أ) ،والتو�صية .)165
 -89ويزداد تع ّقد �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف امللحقات باملمتلكات غري املنقولة يف احلاالت التي يكون
فيها الدائن امل�ضمون قد �أخذ رهنا يف املمتلكات غري املنقولة وحقا �ضمانيا يف املوجود املنقول الذي
�أ�صبح ملحقا باملمتلكات غري املنقولة .ويتيح معظم الدول للدائن يف هذه احلاالت �إنفاذ ال�ضمان بطرائق
�شتى .فيجوز للدائن �إنفاذ احلق ال�ضماين يف امللحق وحده و�إنفاذ الرهن على بقية املمتلكات غري املنقولة
�أي�ضا .ويجوز للدائن امل�ضمون ،بدال من ذلك� ،إنفاذ الرهن على املمتلكات املرهونة برمتها ،مبا فيها
امللحق .ويجب يف احلالة الأوىل �أن تكون للدائن امل�ضمون �أولوية على جميع احلقوق يف املمتلكات غري
املنقولة (انظر التو�صية � .)165أما يف احلالة الثانية فتتقرر حقوق الدائن مبوجب نظام الأولوية الذي
يحكم املمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صية  ،164الفقرة الفرعية (ب)).
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� -8إنفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة
�أو يف كتلة �أو منتج
 -90م�آل العديد من �أنواع املوجودات امللمو�سة التي ين�ش�أ فيها حق �ضماين هو �إما �إحلاقها مبوجودات
ملمو�سة �أخرى �أو حتويلها �صناعيا �إىل منتج �أو مزجها مع موجودات ملمو�سة �أخرى يف كتلة .وتعالج
ت�رشيعات بع�ض الدول احلقوق ال�ضمانية يف هذه احلاالت بتقرير ما �إذا كانت ملكية امللحق �أو املنتج
امل�صنوع �أو الكتلة قد انتقلت �إىل مالك املوجودات امللمو�سة الأخرى .ف�إذا انتقلت ملكية املوجود املرهون،
على �سبيل املثال� ،إىل مالك املوجودات امللمو�سة الأخرى التي �أُحلق �أو ُمزج بها املوجود املرهون� ،سقط
احلق ال�ضماين يف املوجود املرهون .وجتيز دول �أخرى ا�ستمرار نفاذ احلقوق ال�ضمانية جتاه الأطراف
الثالثة يف املوجودات امللمو�سة التي �أ�صبحت ملحقات �أو منتجات م�ص ّنعة �أو موجودات ممزوجة ،ب�رصف
النظر عما �إذا كانت امللكية تتغري نتيجة الإحلاق �أو املزج .وهذا هو النهج الذي يعتمده الدليل (انظر
التو�صيات  .)44-41وعندما جتيز الدول ا�ستمرار نفاذ احلق ال�ضماين عقب الإحلاق �أو املزج ف�إنها عادة
تطبق القواعد العامة �أي�ضا على الإنفاذ �إزاء هذا النوع من املمتلكات .و�إذا كان الإحلاق �أو املزج يتعلق
ما ّ
كمحركات ال�سيارات واملنتجات امل�صنوعة من الألياف الزجاجية واملخزون املمزوج
مبوجودات ملمو�سة،
ّ
من املالب�س واحلبوب يف �صومعة والزيت يف �صهريج ،ف�إن الإنفاذ يتبع النظام الذي يحكم املوجودات
امللمو�سة .و�إذا كان املزج ي�شمل موجودات غري ملمو�سة كامل�ستحقات �أو الأموال املودعة يف ح�ساب ،ف�إن
الإنفاذ يتبع النظام العام الذي يحكم هذه الأنواع من املوجودات .واالفرتا�ض ،الذي يعتمده الدليل �أي�ضا،
هو �أنه �ستن�ش�أ بلبلة ال داعي لها لو ا�شترُ ع نظام �إنفاذ غري نظام الإنفاذ املنطبق عموما على هذه الأنواع
من املوجودات.
 -91وفيما يتعلق ب�إنفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة ،تعتمد معظم الدول قواعد مماثلة
للقواعد املعمول بها يف حالة احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة� .إذ يجوز لدائن م�ضمون
ي�سدد مطالبة الدائن امل�ضمون املنفذ لتنحيته؛
لديه �أولوية �أدنى من �أولوية الدائن امل�ضمون املنفذ �أن ّ
�أما الدائن امل�ضمون ذو الأولوية الأعلى فيجوز له �أن يتوىل عملية الإنفاذ ،ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ
م�س�ؤوال عن دفع تعوي�ضات عن �أية �أ�رضار تنجم عن عملية ف�صل امللحق عدا تدين القيمة بفعل هذا
الف�صل .لكن هناك فارقا واحدا بني معاملة احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة واحلق
ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة .ففي احلالة الأوىل (امللحقات مبمتلكات غري منقولة) ،يجب �أن
يحظى الدائن امل�ضمون بالأولوية على احلقوق املناف�سة يف املوجودات غري املنقولة لإنفاذ حقه ال�ضماين
يف امللحق (انظر التو�صية � .)165أما يف احلالة الثانية (امللحقات مبوجودات منقولة) ،فيجوز �أن يحدث
الإنفاذ ب�رصف النظر عن مركز الأولوية الن�سبي للدائن املنفذ (انظر التو�صية .)166
 -92ويف حالة املنتجات �أو الكتل ،ميكن �أن يكون لأكرث من دائن م�ضمون واحد حقوق يف املنتج النهائي
واملوجودات املكونة لـه .و�إذا �أمكن تق�سيم املوجودات املرهونة �إىل �أجزاء ،كما يف حالة الكتل ،ينبغي �أن
يكون بو�سع الدائن امل�ضمون ذي احلق ال�ضماين الواجب الإنفاذ يف جزء فقط من املوجودات �أن يف�صل
ويت�رصف فيه وفقا للقواعد العامة التي حتكم الإنفاذ .فعلى �سبيل املثال،
اجلزء الذي له فيه حق �ضماين
ّ
�إذا كان للدائن امل�ضمون حق �ضماين يف ثلث الزيت املوجود يف �صهريج ،جاز له �إنفاذ حقه ال�ضماين
على ذلك الثلث من الكتلة املمزوجة .و�إذا تعذّ ر ف�صل املوجودات املرهونة ،كما هو احلال مع املنتجات
مثل معظم املخزونات امل�صنعة واملعدات ،فقد يتعني بيع املنتج كله ،وتحُ َّدد حقوق الدائنني امل�ضمونني
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املتنازعني الذين لهم حقوق يف الأجزاء الأخرى من املوجودات املختلطة باال�ستناد �إىل تو�صيات الدليل
املت�صلة بالأولوية (انظر التو�صيات .)92-90

تخ�ص موجودات مع ّينة
باء -مالحظات
ّ
 -1ا�ستعرا�ض عام
 -93ميكن ،نظريا ،تطبيق املبادئ الأ�سا�سية التي حتكم �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية وامل�ستعر�ضة يف الباب
�ألف �أعاله� ،أيا كان نوع املوجودات املرهونة .ومع ذلك ،فهي ت�ستهدف ب�صفة �أ�سا�سية �أنواعا معينة من
املوجودات امللمو�سة ،كاملخزون واملعدات وال�سلع اال�ستهالكية .ولهذا ال�سبب ال تنطبق هذه القواعد
ب�سهولة على �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة ،كامل�ستحقات ،وحقوق ال�سداد على
�أنواعها (كحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف� ،أو حق تقا�ضي العائدات مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل� ،أو احلقوق يف ال�سداد النا�شئة من �صكوك قابلة للتداول) ،وحقوق احليازة النا�شئة من م�ستند
�سن العديد من الدول قواعد خا�صة ِّ
تنظم الإنفاذ بخ�صو�ص هذه الأنواع من
قابل للتداول .ونتيجة لذلكّ ،
املوجودات املرهونة .ومن �ضمن ما ت�شمله هذه القواعد �أحكام تعطي الدائن امل�ضمون حق التح�صيل من
ي�سدد �أي مبالغ
ال�شخ�ص امللتزم مبقت�ضى م�ستحق �أو �صك قابل للتداول ،وتفر�ض على ذلك ال�شخ�ص �أن ّ
م�ستحقة عليه �إىل الدائن امل�ضمون مبا�رشة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ففي العديد من هذه احلاالت يتوافق
املتخ�ص�صة واملمار�سات التجارية التي حتكم احل�سابات امل�رصفية
قانون املعامالت امل�ضمونة مع القوانني
ّ
وال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول والتعهدات امل�ستقلة ،ويقر بها جزئياً.

� -2إنفاذ حق �ضماين يف م�ستحق
 -94عندما ي�ؤخذ حق �ضماين يف م�ستحق ،تكون املوجودات املرهونة هي حق املانح يف تقا�ضي مدفوعات
من املدين بامل�ستحق .ومن املمكن منطقيا مطالبة املحال �إليه ب�إنفاذ �إحالة امل�ستحق �إما ببيعه و�إما
ولكن بيع امل�ستحق
بتح�صيل قيمته و�إما باالحتفاظ بح�صيلة �سداده على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون.
ّ
فعالة للح�صول على القيمة االقت�صادية ملوجود له ،يف حد ذاته ،قيمة
�سيكون طريقة مرهقة وغري ّ
نقدية حمددة .وهذا ما يحدو مبعظم الدول التي جتيز للدائنني �أن ي�أخذوا حقا �ضمانيا يف امل�ستحقات
وغريها من املطالبات �إىل متكني املحال �إليه من حت�صيل املدفوعات مبا�رشة من املدين بامل�ستحق مبجرد
�أن ي�صبح املحيل مق�صرّا .وهناك �شاغالن رئي�سيان� ،أولهما � ّأن املحيل يعلم � ّأن املحال �إليه يقوم بالإنفاذ
(�إما بعد التق�صري ،و�إما ،باالتفاق مع املحيل ،قبل التق�صري)؛ وثانيهما � ّأن املدين بامل�ستحق يعلم � ّأن عليه
ي�سدد عقب ذلك �إىل املحال �إليه.
�أن ّ

 -95ويف الف�صل ال�ساد�س املتعلّق بحقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،يناق�ش الدليل
العالقة بني املحيل واملحال �إليه واملدين بامل�ستحق .وت�شمل امل�سائل املتناولة باملناق�شة ،على �سبيل املثال،
حق املحال �إليه يف �إبالغ املدين بامل�ستحق ب�أن ي�سدد مبا�رشة �إىل املحال �إليه عقب تق�صري املحيل (انظر
التو�صيات  .)116-114ومن بني ما ين�ص عليه الدليل �أي�ضا ،يف الف�صل ال�سابع منه املتعلق بحقوق
الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها ،حماية املدين بامل�ستحق من اال�ضطرار �إىل ال�سداد مرتني مبوجب
الإ�شعار وتعليمات ال�سداد املوجهني من املحال �إليه �أو املحيل (انظر التو�صيات .)123-117
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 -96ويتخذ العديد من الدول موقفا يذهب �إىل � ّأن احلق الإنفاذي الرئي�سي للمحال �إليه هو جمرد
حت�صيل قيمة امل�ستحق .وعلى افرتا�ض � ّأن املحال �إليه قد اتبع اخلطوات املطلوبة جلعل حقوقه نافذة
�سيح�صل مدفوعات فح�سب وي�ستخدم ح�صيلة هذه املدفوعات ليخفِّ�ض
جتاه املدين بامل�ستحق ف�إنه
ّ
بقيمتها مبلغ االلتزام امل�ستحق على املحيل .والأ�سا�س املنطقي لذلك هو � ّأن حقوق املحيل والأطراف
املح�صل ا�ستخداما عاديا يف خف�ض مبلغ االلتزام امل�ضمون.
الثالثة �ستُحمى مبح�ض ا�ستخدام املبلغ
ّ
وات�ساقا مع النهج الذي تتبعه هذه الدول ،يو�صي الدليل بعدم �رضورة اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية لتحقيق
الإنفاذ (انظر التو�صية .)168
 -97ومع ذلك ،قد توجد حاالت يكون فيها املحال �إليه راغبا يف حيازة ك ّل القيمة احلالية للم�ستحق
الذي قد يكون مو ّزعا على �أق�ساط م�ستحقة الدفع خالل عدة �أ�شهر .وقد يقوم املحال �إليه بالتايل،
�سيح�صل احل�ساب ،ببيع امل�ستحق �أو نقله �إىل �شخ�ص ثالث .وحلماية
بعد �إ�شعار املدين بامل�ستحق ب�أنه
ِّ
حقوق املحيل يف هذه احلاالت ،تن�ص ت�رشيعات دول عديدة على عدم جواز احتفاظ املحال �إليه ب�أي
زيادة فوق املبلغ الذي يدين به املحيل مبوجب التزامه امل�ضمون ،وهو موقف يعتمده الدليل ال فيما
الت�رصفات يف امل�ستحقات فح�سب بل �أي�ضا فيما يتعلق بالتح�صيل املعتاد للم�ستحقات (انظر
يتعلق بهذه
ّ
التو�صية  ،116الفقرة الفرعية (ب)) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ومبا يت�سق مع املبادئ العامة الواجبة التطبيق
الت�رصف يف امل�ستحق
على الإنفاذ ،يجب �أن يعمل املحال �إليه بح�سن نية وبطريقة معقولة جتاريا لدى
ّ
(انظر التو�صية .)131
 -98ويف بع�ض احلاالت� ،سيكون امل�ستحق نف�سه م�ضمونا بحق �آخر ما من احلقوق ال�شخ�صية �أو حقوق
امللكية ،مثل ال�ضمان ال�شخ�صي من طرف ثالث �أو احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة مملوكة للمدين
بامل�ستحق .وين�ص العديد من الدول على �أن للمحال �إليه حقا تلقائيا يف �إنفاذ هذه احلقوق الأخرى
�إذا ق�صرّ املدين بامل�ستحق يف �سداد امل�ستحق عند ا�ستحقاق �سداده .وهذه نتيجة عادية للحق ال�ضماين
(الفرع يتبع الأ�صل) .ويعتمد الدليل تو�صية مماثلة ب�ش�أن �ضمانات التزام ال�سداد من جانب الطرف
الثالث املدين .فيجوز للدائن امل�ضمون �أن ينفِ ذ هذه ال�ضمانات طبقا للقانون الواجب تطبيقه يف العادة
على �إنفاذ ذلك النوع من ال�ضمانات �أو ذلك النوع من املوجودات (انظر التو�صية  .)169ويف معظم
الدول ،ينطبق املبد�أ نف�سه �أي�ضا على احلقوق ال�شخ�صية وحقوق امللكية التي تكفل �أو ت�ضمن حقوق
ال�سداد الأخرى ،مثل احلق يف تقا�ضي عائدات مبوجب تعهد م�ستقل .ويو�صي الدليل بهذا النهج �أي�ضا
(انظر التو�صية .)25

 -3الإنفاذ يف حالة النقل التام للم�ستحق
 -99ينطبق الدليل على النقل التام للم�ستحقات وللحقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات (انظر التو�صية .)3
بيد �أنه ،يف النقل التام ،يكون املحيل قد نقل بوجه عام كل حقوقه يف امل�ستحق .وعليه ال يكون للناقل
�أي حق م�ستمر يف امل�ستحق وال م�صلحة يف طريقة حت�صيل امل�ستحق �أو الت�رصف فيه ب�شكل �آخر .وبناء
عليه ،ف�إن ال�شواغل التي يتناولها هذا الف�صل املتعلق بالإنفاذ ال تت�صل بالنقل التام للم�ستحق �إ ّال عندما
يكون للمحال �إليه حق رجوع ما على املحيل لعدم حت�صيل امل�ستحقات� .أي � ّأن املحيل لن تكون له م�صلحة
الت�رصف فيها ب�شكل �آخر ما مل يكن هناك احتمال ب�أن ي�صبح م�س�ؤوال
يف طريقة حت�صيل امل�ستحقات �أو
ّ
يف نهاية املطاف جتاه املحال �إليه (انظر التو�صية .)167
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 -100واحلق يف الرجوع على املحيل لعدم حت�صيل امل�ستحقات التي كانت مو�ضع نقل تام ين�ش�أ
عادة عندما يكون املحيل قد كفل ،كليا �أو جزئيا� ،سداد املدين بامل�ستحقات قيمة هذه امل�ستحقات.
وقد ين�ش�أ حق الرجوع �أي�ضا من ترتيبات �أخرى معادلة وظيفيا ،ك�أن (�أ) يوافق املحيل على �إعادة
�رشاء امل�ستحق املباع �إىل املحال �إليه �إذا تخلف املدين بامل�ستحق عن ال�سداد؛ �أو (ب) ال يوافق املحيل
�سوى على �سداد �أي عجز ين�ش�أ بني �سعر ال�رشاء يف بيع امل�ستحقات باجلملة والتح�صيل الفعلي لتلك
امل�ستحقات.
 -101ورمبا كانت هناك �أ�سباب عديدة جتعل املدين بامل�ستحق ال ي�ؤدي التزامه عندما ي�صبح االلتزام
م�ستحق الأداء .فعلى �سبيل املثال ،قد يرف�ض املدين بامل�ستحق �سداد قيمة موجودات ملمو�سة �أو خدمات
ب�سبب نوعيتها الرديئة �أو ب�سبب عدم امتثال املحيل للموا�صفات التي ح ّددها املدين للموجودات التي
يجري بيعها �أو اخلدمات التي يجري تقدميها .ورغم ذلك ،ال تعترب عادة حاالت رف�ض الدفع هذه �أمثلة
على عدم التح�صيل من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل الرجوع على املحيل لعدم التح�صيل .والرجوع على العميل
لعدم التح�صيل ،بح�سب ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف هذا املقام ،ي�شري فقط �إىل الرجوع الناجم عن
تخلّف املدين بامل�ستحق عن ال�سداد لأ�سباب ائتمانية (�أي عجزه املايل عن ال�سداد) .ويف حاالت التخلف
عن ال�سداد لأ�سباب ائتمانية ويكون للمحال �إليه حق الرجوع على املحيل ،ينطبق املعيار العام الإلزامي
لل�سلوك يف �سياق الإنفاذ (انظر التو�صيتني  131و )132والقواعد العادية لتح�صيل امل�ستحقات و�إنفاذ
احلق ال�ضماين (انظر التو�صية .)167

� -4إنفاذ احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول
 -102من املمكن يف العديد من الدول احل�صول على حق �ضماين يف �صك قابل للتداول� ،سواء كان
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يتحقق باحتياز ال�صك �أو بت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
(انظر التو�صيتني  32و .)37وب�صورة عامة ،حتى يف حالة وجود حق �ضماين يف ال�صك ،حتيل الدول �إىل
القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول (وهو م�صطلح قد يكون �أو�سع نطاقا من م�صطلح "قانون
ال�صكوك القابلة للتداول"؛ انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري ،الفقرة  )19يف تقرير حقوق
الأ�شخا�ص امللتزمني مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يطالبون بحقوق
يف ال�صك القابل للتداول (انظر التو�صية  124والف�صل ال�سابع املتعلّق بحقوق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها ،الفقرات  .)31-27وميكن �أن ت�شمل هذه احلقوق ،على �سبيل املثال�( :أ) حق ال�شخ�ص امللتزم
مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول يف رف�ض ال�سداد لأي �شخ�ص ما مل يكن حامال لذلك ال�صك �أو �شخ�صا
�آخر يحق له �إنفاذ ال�صك مبوجب القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول؛ و(ب) حق ال�شخ�ص
معينة جتاه ذلك االلتزام.
امللتزم مبقت�ضى ال�صك يف �إثارة دفوع ّ
 -103وعندما ي�ؤخذ �ضمان يف �صك قابل للتداول ،ي�صبح الدائنون امل�ضمونون يف العادة حائزين لهذا
ال�صك .وي�سمح العديد من الدول للدائن امل�ضمون ،عند تق�صري املانح� ،أن يُنفذ حقه ال�ضماين بتح�صيل
قيمة ال�صك �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى .وقد ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال� ،إبرازه لل�سداد� ،أو حتى
بيعه لطرف ثالث وا�ستخدام العائدات ل�سداد التزام املانح �إذا حدث التق�صري قبل موعد اال�ستحقاق.
تت�رضر �إذا �أُلزم الدائن امل�ضمون بالقيام بالإجراءات ال�شكلية
ومربر ذلك هو � ّأن قابلية ال�صك للتداول
ّ
ّ
املطلوبة ملمار�سة �إما التدبري االنت�صايف املتمثل يف البيع على �سبيل الت�رصف و�إما �أخذ ال�صك على
�سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون .ومتا�شيا مع هذه املمار�سات ،ال يو�صي الدليل بفر�ض �أي �إجراءات
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�شكلية �أخرى الحقة للتق�صري على الدائنني امل�ضمونني الذين ينفِ ذون حقوقا يف �صكوك قابلة للتداول
(انظر التو�صية .)170
 -104ومثلما هو احلال مع امل�ستحقات ،ميكن �أن يكون ال�صك القابل للتداول م�ضمونا يف حد ذاته بحق
�آخر من احلقوق ال�شخ�صية �أو حقوق امللكية .وين�ص العديد من الدول على �أن للدائن امل�ضمون حقا
تلقائيا يف �إنفاذ هذه احلقوق الأخرى يف حال تخلّف ال�شخ�ص امللتزم مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول
عن ال�سداد عند �إبراز ال�صك .ويو�صي الدليل باتباع هذا النهج �إزاء �إنفاذ احلقوق ال�شخ�صية �أو حقوق
امللكية املتعلقة ب�سداد �صك قابل للتداول (انظر التو�صية .)171

� -5إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�رصفـي
 -105تتوخى ت�رشيعات العديد من الدول �إمكانية �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�رصيف .ففي اتفاق احل�ساب امل�رصيف ،يعترب امل�رصف عادة مدينا للمودع وملزما ب�أن يدفع لـه
عند الطلب كل املبلغ املودع �أو جزءا منه .ول ّأن قانون الأعمال امل�رصفية مرتبط ارتباطا وثيقا مبمار�سات
جتارية متطورة للغاية ،يو�صي الدليل بالإحالة �إىل قانون الأعمال امل�رصفية ،كما ين�ص على �ضمانات
�إ�ضافية للم�صارف التي يحتمل �أن يكون املودعون لديها قد منحوا حقوقا �ضمانية يف حقوقهم يف تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف (انظر التو�صيات  32و 49و 103و 104و 125و .)126فهو يو�صي،
على �سبيل املثال ،ب�أنه حتى �إذا كان املودِ ع قد �أبرم اتفاقا �ضمانيا مع دائن ،ف�إن امل�رصف الوديع�( :أ) تكون
لـه نف�س احلقوق وااللتزامات يف عالقته مع املودِ ع؛ (ب) وتكون لـه نف�س احلقوق يف املقا�صة؛ (ج) وال
يكون ملزما بال�سداد لأي �شخ�ص عدا ال�شخ�ص امل�سيطر على احل�ساب؛ (د) وال يكون ملزما باال�ستجابة
لأي طلبات للح�صول على معلومات (انظر التو�صيتني  125و.)126
 -106و�إذا كانت املوجودات املرهونة هي حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،فيجوز للدائن
يح�صل هذه الأموال �أو �أن يُنفذ بطريقة �أخرى حقه يف تقا�ضيها
امل�ضمون ،يف العديد من الدول� ،أن
ِّ
يقدم الدائن امل�ضمون
بعد التق�صري �أو حتى قبله �إذا اتفق على ذلك مع املانح .ويحدث الإنفاذ عادة ب�أن ّ
�إىل امل�رصف توجيهات بنقل الأموال �إىل ح�سابه� ،أو ب�أن ي�سحب املبالغ املودعة يف احل�ساب .والأ�سا�س
املنطقي لهذه القاعدة هو � ّأن املوجودات املرهونة هي احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب
امل�رصيف و� ّأن �إلزام الدائن امل�ضمون ب�أن ينفذ حقه ال�ضماين ببيع احلق يف تقا�ضي الأموال �أو ب�أخذ ذلك
احلق على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون ال ي�أتي بالنتائج املرجوة .ومتا�شيا مع هدف تعزيز املرونة
والكفاءة يف الإنفاذ ،يو�صي الدليل بال�سماح للدائنني الذين يقومون ب�إنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي
�أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أن يفعلوا ذلك بتح�صيل الأموال املودعة يف ذلك احل�ساب (انظر
التو�صية .)173
 -107وت�شرتط الدول يف بع�ض الأحيان على الدائن امل�ضمون �أن يح�صل على �أمر ق�ضائي قبل �إنفاذ
احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف .وهذا اال�شرتاط مفهوم يف احلاالت
التي يكون فيها الدائن امل�ضمون قد ح�صل على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من خالل الت�سجيل يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام .والهدف هو حماية امل�صارف من اال�ضطرار �إىل البت فيما يتعلق ب�أحقية
الدائنني املنفذين يف تقا�ضي الأموال .لكن �إذا كان امل�رصف على علم بوجود احلق ال�ضماين ب�سبب
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دخول امل�رصف يف اتفاق �سيطرة مع الدائن امل�ضمون ف�سيكون ا�شرتاط الأمر الق�ضائي �إجراء �شكليا ال
داعي لـه .ولهذا ال�سبب يو�صي الدليل ب�أنه يف حال الدخول يف اتفاق �سيطرة ال يحتاج الدائن امل�ضمون
�أن يح�صل على �أمر ق�ضائي لكي يبد�أ يف الإنفاذ (انظر التو�صية  .)174والعك�س بالعك�س ،ففي حال
عدم الدخول يف اتفاق من هذا القبيل ،يو�صي الدليل با�شرتاط احل�صول على �أمر ق�ضائي ،ما مل يوافق
امل�رصف حتديداً على قيام الدائن امل�ضمون بالتح�صيل (انظر التو�صية .)175
 -108وكثريا ما يكون الدائن امل�ضمون هو يف الواقع امل�رصف الوديع ذاته .وهنا ال يعود ثمة لزوم
لعملية الإنفاذ الر�سمية املنطوية على القيام بفعل حمدد لتح�صيل الأموال واحتيازها ل�سداد االلتزام
مت�رصفا بو�صفه دائنا م�ضمونا ،بتنفيذ حقه
امل�ضمون .فلدى التق�صري ،يقوم امل�رصف الوديع ،يف العادة،
ّ
يف املقا�صة ،في�ستخدم الأموال املوجودة يف احل�ساب ا�ستخداما مبا�رشا ل�سداد االلتزام امل�ضمون حم ّل
التق�صري .ومتا�شيا مع هذه املمار�سة ،يو�صي الدليل ب�أ ّ
ال يت�أثر �إنفاذ حق امل�رصف الوديع يف املقا�صة
ب�أي حقوق �ضمانية قد تكون لدى امل�رصف يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ذلك احل�ساب (انظر
التو�صية  ،125الفقرة الفرعية (ب)).

� -6إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -109ت�سمح بع�ض الدول للأ�شخا�ص الذين لديهم حق املطالبة بال�سداد ("ال�سحب") مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل ب�أن مينحوا �ضمانا يف حق تقا�ضي عائدات حق ال�سحب ذلك .ويو�صي الدليل بجواز �إن�شاء حقوق
�ضمانية يف حق تقا�ضي هذه العائدات ،رهنا مبجموعة من القواعد التي حتكم االلتزامات بني الكفيل/
امل�سمى والدائن امل�ضمون (انظر التو�صيات  27و 48و .)50ول ّأن القانون
امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
واملمار�سات التجارية التي حتكم التعهدات امل�ستقلة �شديدة التخ�ص�ص يو�صي الدليل باعتماد عدد من
جت�سد ما هو قائم من قوانني وممار�سات (انظر التو�صيات .)129-127
القواعد التي يق�صد بها �أن
ِّ
وبالتايل ،عندما ين�ش�أ احلق ال�ضماين تلقائيا ،على �سبيل املثال ،ال ينبغي �أن يكون من ال�رضوري �أن يقوم
املانح بعملية نقل م�ستقلة لكي يُ ِنفذ الدائن امل�ضمون حقا �ضمانيا يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل.
 -110واملمار�سة العامة التي تتبعها الدول هي ال�سماح للدائن امل�ضمون الذي يكون حقه ال�ضماين هو
يح�صل هذه العائدات �أو يُنفِ ذ بطريقة �أخرى
حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ب�أن
ِّ
حقه يف تقا�ضيها بعد التق�صري� ،أو حتى قبله يف حال االتفاق على ذلك مع املانح .غري �أن الإنفاذ ال ي�سمح
امل�سمى بال�سداد (انظر التو�صية .)27
للدائن امل�ضمون ب�أن يطالب الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
م�سمى
بل � ّإن الإنفاذ يحدث عادة عندما يبلّغ الدائن امل�ضمون الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو �شخ�صا �آخر
ّ
ب� ّأن له احلق يف تقا�ضي �أي عائدات تكون بخالف ذلك م�ستحقة للمانح .والأ�سا�س املنطقي لهذا النهج
امل�سمى ال ميكن �أن يكون ملزما جتاه �أي �شخ�ص �سوى
هو �أن الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص الآخر
ّ
امل�ستفيد ،وال يجوز �إ ّال للم�ستفيد �أن يطلب �سداد التع ّهد امل�ستقل .وي ّتبع الدليل املمار�سة املت�صلة بالتع ّهد
�سددت دون �أن
امل�ستقل ،فهو يو�صي بق�رص �إنفاذ احلق ال�ضماين على حت�صيل العائدات بعد �أن تكون قد ّ
ي�شمل حق ال�سحب (انظر التو�صية .)176
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� -7إنفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة
م�شمولة مب�ستند قابل للتداول
 -111ي�سمح عدد من الدول للمانحني ب�أن ين�شئوا حقا �ضمانيا يف م�ستند قابل للتداول .ويو�صي الدليل
مبمار�سة مماثلة (انظر التو�صية  ،2الفقرة الفرعية (�أ) ،والتو�صية  .)28وامل�ستند القابل للتداول نف�سه
واملبينة فيه ،وي�سمح حلامله باملطالبة بتلك املوجودات
ميثّل املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بامل�ستند
ّ
من ُم�صدر امل�ستند .وعادة ما يُنفِ ذ الدائنون امل�ضمونون حقهم ال�ضماين بتقدمي امل�ستند �إىل امل ُ�صدر
ومطالبته باملوجودات .ولكن قد تنطبق قواعد خا�صة حلفظ حقوق �أ�شخا�ص معينني مبوجب القانون
الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول ،ويحيل الدليل �إىل ذلك القانون (انظر التو�صية .)130
 -112ويحدث الإنفاذ بني املانح والدائن امل�ضمون عندما يق ّدم الدائن امل�ضمون امل�ستند �إىل امل ُ�صدر.
وعند هذه النقطة ،يح�صل الدائن امل�ضمون على حيازة املوجودات امللمو�سة ،ويكون �إنفاذ احلق ال�ضماين
عندئذ خا�ضعا للمبادئ العادية املو�صى بها لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة
بال�صك القابل للتداول (انظر التو�صية  .)177وتبعا لالتفاق بني الطرفني ،يجوز تقدمي هذا امل�ستند
�إىل امل�صدِ ر �إما عند التق�صري ،و�إما قبله ب�إذن من املانح .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ومرة �أخرى تبعا لالتفاق
يت�رصف يف امل�ستند عند التق�صري� ،أو قبله ب�إذن من املانح ،دون
بني الطرفني ،يجوز للدائن امل�ضمون �أن
ّ
تقدميه �إىل امل ُ�صدِ ر ،وذلك وفقا لتو�صية الدليل العامة املت�صلة بالإنفاذ .ويجب �أن يتم ذلك بح�سن نية
وب�أ�سلوب معقول جتاريا و�أن ي�ستخدم الثمن املقبو�ض من بيع امل�ستند يف الوفاء بااللتزام امل�ضمون.

جيم -التو�صيات 177-131
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�إنفاذ احلق ال�ضماين هو الن�ص على ما يلي:

(�أ)

توفري طرائق وا�ضحة وب�سيطة وناجعة لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية ،بعد تق�صري املدين؛

(ب) توفري طرائق ت�ستهدف تعظيم املبلغ ال�صايف الذي يُجنى من املوجودات املرهونة ،ل�صالح املانح
�أو املدين �أو �أي �شخ�ص �آخر يتعينّ عليه �سداد االلتزام امل�ضمون ،والدائن امل�ضمون ،والدائنني الآخرين الذين
لهم حق يف املوجودات املرهونة؛
(ج) توفري طرائق ق�ضائية �رسيعة ،وكذلك ،رهنا بتوافر �ضمانات منا�سبة ،طرائق غري ق�ضائية ،من
�أجل متكني الدائن امل�ضمون من ممار�سة حقوقه.

 -1تو�صيات عامة

املعيار العام لل�سلوك يف �سياق الإنفاذ
بنية ح�سنة وبطريقة معقولة جتاريا
 -131ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على �أي �شخ�ص �أن
يت�رصف ّ
ّ
لدى �إنفاذ حقوقه والوفاء بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

ين
الف�صل الثامن� -إنفاذ احلق ال�ضما 

311

حدود ا�ستقاللية الطرفني
 -132ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن املعيار العام لل�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صية  131ال ميكن التنازل
عنه انفراديا �أو تغيريه باالتفاق يف �أي وقت.
 -133ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،132يجوز للمانح ولأي �شخ�ص �آخر يتعني عليه �سداد
االلتزام امل�ضمون �أو الوفاء به ب�أي �شكل �آخر �أن يتنازل انفراديا عن �أي حق من حقوقه مبقت�ضى الأحكام
املتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يُغيرّ تلك احلقوق باالتفاق ،ولكن ال يجوز له ذلك �إال بعد التق�صري.
 -134ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،132يجوز للدائن امل�ضمون �أن يتنازل انفراديا عن
�أي حق من حقوقه مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يغري تلك احلقوق باالتفاق.
 -135ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تغيري احلقوق باالتفاق ال يجوز �أن ي�ؤثِّر �سلبا يف حقوق �أي �شخ�ص
ويتحمل عبء الإثبات �أي �شخ�ص يطعن يف نفاذ ذلك االتفاق بحجة �أنه يت�ضارب مع التو�صية
لي�س طرفا فيه.
ّ
� 132أو � 133أو .134

امل�س�ؤولية
 -136ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أي �شخ�ص ال يفي بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ يكون
م�س�ؤوال عن دفع تعوي�ض عن الأ�رضار الناجمة عن عدم وفائه بتلك االلتزامات.

االنت�صاف الق�ضائي وغري الق�ضائي يف حال عدم االمتثال
يحق للمدين �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي م�صلحة (كالدائن
 -137ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه
ّ
املنفذ �أو �أي كفيل �أو
امل�ضمون الذي تقل مرتبته يف الأولويه عن مرتبة الأولوية التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون ِ
يقدم يف �أي وقت �إىل حمكمة �أو �إىل �سلطة �أخرى
�أي �رشيك يف ملكية املوجودات املرهونة ،على �سبيل املثال) �أن ّ
طلبا لالنت�صاف من الدائن امل�ضمون الذي مل ميتثل اللتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

املعجلة
الإجراءات الق�ضائية
ّ

يتقدم فيها
معجلة مراعا ًة للحاالت التي ّ
 -138ينبغي �أن ين�ص القانون على �إمكانية اتخاذ �إجراءات ق�ضائية ّ
يدعي �أن لـه حقا يف
الدائن امل�ضمون �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ي�ستحق عليه الوفاء بااللتزام امل�ضمون �أو ّ
موجودات مرهونة� ،إىل حمكمة �أو �أي �سلطة �أخرى بطلب يتعلق مبمار�سة احلقوق الالحقة للتق�صري.

حقوق املانح الالحقة للتق�صري
يحق للمانح ،بعد التق�صري� ،أن ميار�س واحدا �أو �أكرث من احلقوق
 -139ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه
ّ
التالية:
(�أ) �سداد االلتزام امل�ضمون �سدادا كامال واحل�صول على حترير كل املوجودات املرهونة من احلق
ال�ضماين ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 140؛
(ب) التق ّدم �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى بطلب لالنت�صاف �إذا كان الدائن امل�ضمون ال ميتثل اللتزاماته
مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 137؛
(ج) عر�ض اقرتاح على الدائن امل�ضمون� ،أو رف�ض اقرتاح الدائن امل�ضمون ،ب�أن يح�صل الدائن
امل�ضمون على �أحد املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،وفقا ملا تن�ص
عليه التو�صيتان  158و159؛

(د)

ممار�سة �أي حق �آخر من�صو�ص عليه يف االتفاق ال�ضماين �أو يف �أي قانون.
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انتهاء احلق ال�ضماين بعد الوفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون
 -140ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للمدين �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي م�صلحة (كالدائن
املنفذ،
امل�ضمون الذي تق ّل �أولوية حقه ال�ضماين عن �أولوية احلق ال�ضماين الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون ِ
�أو �أي كفيل� ،أو �أي �رشيك يف ملكية املوجودات املرهونة ،على �سبيل املثال) �أن يفي بااللتزام امل�ضمون وفاء
كامال ،مبا يف ذلك �سداد تكاليف الإنفاذ املتكبدة حتى تاريخ الوفاء الكامل .ويجوز ممار�سة هذا احلق �إىل
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة �أو احتيازه �إياها �أو حت�صيله قيمتها �أو �إبرامه اتفاقا
حني
ّ
ُ
الت�رصف فيهاّ � ،أي هذه الأحداث جاء �أوال .و�إذا �أنهيت جميع التزامات تقدمي قرو�ض ائتمانية ،ينتهي
يخوله
ّ
احلق ال�ضماين يف جميع املوجودات املرهونة بالوفاء الكامل بااللتزام امل�ضمون ،رهنا ب�أية حقوق يف احللول
ُّ
ل�صالح ال�شخ�ص الذي يفي بااللتزام امل�ضمون.
حقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�صري
 -141ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن ميار�س واحدا �أو �أكرث من
احلقوق التالية فيما يتعلق باملوجودات املرهونة:
(�أ)  احل�صول على حيازة املوجودات املرهونة امللمو�سة ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان  146و147؛
الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها،
(ب) بيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان 155-148؛
(ج)  االقرتاح ب�أن يحتاز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيات 158-156؛
(د) �إنفاذ حقه ال�ضماين يف ملحقات ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  165و166؛
م�ستحق �أو �صك قابل
(هـ) حت�صيل قيمة احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي تكون يف �شكل
َ
للتداول �أو حق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل �أو �إنفاذ ذلك احلق ال�ضماين بطريقة �أخرى ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيات 176-167؛
(و) �إنفاذ احلقوق مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 177؛
(ز) ممار�سة �أي حق �آخر من�صو�ص عليه يف االتفاق ال�ضماين (با�ستثناء ما يتعار�ض مع �أحكام هذا
القانون) �أو يف �أي قانون �آخر.

الطرائق الق�ضائية وغري الق�ضائية ملمار�سة احلقوق الالحقة للتق�صري
 -142ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن ميار�س ،بعد التق�صري ،حقوقه املن�صو�ص
عليها يف التو�صية � 141إما بتقدمي طلب �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى و�إما بدون تقدمي طلب �إىل حمكمة �أو
�سلطة �أخرى .وتخ�ضع ممار�سة الدائن امل�ضمون حقوقه خارج نطاق الق�ضاء للمعيار العام لل�سلوك املن�صو�ص
عليه يف التو�صية  131ولل�رشوط املن�صو�ص عليها يف التو�صيات  155-147فيما يتعلق باحل�صول على حيازة
موجود مرهون والت�رصف فيه خارج نطاق الق�ضاء.

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�صري
 -143ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ممار�سة �أحد احلقوق الالحقة للتق�صري ال حتول دون ممار�سة حق
�آخر ،ما مل تكن ممار�سة �أحد احلقوق قد جعلت من امل�ستحيل ممار�سة حق �آخر.

ين
الف�صل الثامن� -إنفاذ احلق ال�ضما 

313

احلقوق الالحقة للتق�صري فيما يتعلق بااللتزام امل�ضمون
 -144ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ممار�سة حق الحق للتق�صري فيما يتعلق مبوجودات مرهونة ال حتول
دون ممار�سة حق الحق للتق�صري فيما يتعلق بااللتزام امل�ضمون بتلك املوجودات ،والعك�س بالعك�س.

حق الدائن امل�ضمون ذي املرتبة الأعلى يف تويل الإنفاذ
 -145ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي تفوق �أولوية حقه ال�ضماين �أولوية احلق
املنفذ ،عندما يكون الدائن امل�ضمون
املنفذ �أو الدائن بحكم الق�ضاء ِ
ال�ضماين الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون ِ
املبينة يف الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو يكون الدائن بحكم الق�ضاء
قد بد�أ الإنفاذ باتخاذه �أيا من الإجراءات ّ
قد اتخذ اخلطوات امل�شار �إليها يف التو�صية ( 84الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين)� ،أن يتوىل
الت�رصف يف املوجودات املرهونة �أو احتيازها �أو حت�صيل قيمتها �أو �إبرام الدائن
عملية الإنفاذ يف � ّأي وقت قبل
ّ
الت�رصف فيها� ،أي هذه الأحداث جاء �أوال .وي�شمل احلق يف عملية الإنفاذ احلق
يخوله
امل�ضمون املنفذ اتفاقا ّ
ّ
يف الإنفاذ ب�أي طريقة متاحة مبقت�ضى تو�صيات هذا الف�صل.

حق الدائن امل�ضمون يف احتياز املوجودات املرهونة
 -146ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري ،احتياز املوجودات امللمو�سة
املرهونة.

احل�صول خارج نطاق الق�ضاء على حيازة املوجودات املرهونة
 -147ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال يحق للدائن امل�ضمون �أن يختار احل�صول على حيازة موجودات
ملمو�سة مرهونة دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى �إال �إذا:
(�أ) وافق املانح يف االتفاق ال�ضماين على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على احليازة دون �أن يلج�أ �إىل
حمكمة �أو �سلطة �أخرى؛

(ب)
وجه الدائن امل�ضمون �إىل املانح و�أي �شخ�ص حائز للموجودات املرهونة �إ�شعارا بالتق�صري
ّ
وباعتزام الدائن امل�ضمون �أن يح�صل على احليازة دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى؛
(ج) مل يعرت�ض املانح �أو �أي �شخ�ص حائز للموجودات املرهونة وقت �سعي الدائن امل�ضمون �إىل
احل�صول على حيازتها.

الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات املرهونة
 -148ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يبيع املوجودات املرهونة �أو
يرخ�ص با�ستخدامها ،بقدر حقوق املانح يف هذه املوجودات ،دون
يت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ي� ّؤجرها �أو ّ
ّ
اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .ورهنا مبعيار ال�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صية  ،131يجوز للدائن
الت�رصف �أو الإيجار �أو الرتخي�ص و�أ�سلوبه وتوقيته
امل�ضمون الذي يختار ممار�سة هذا احلق �أن يختار طريقة
ّ
ومكانه و�سائر جوانبه.

بالت�رصف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء
الإ�شعار امل�سبق
ّ

يوجه �إ�شعارا باعتزامه
 -149ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن ّ
الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها دون تقدمي طلب
بيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
�إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وال يلزم توجيه الإ�شعار �إذا كانت املوجودات املرهونة قابلة للتلف� ،أو قد تتدنى
قيمتها �رسيعا� ،أو كانت من نوع يُباع يف �سوق معرتف بها.
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 -150ينبغي �أن ين�ص القانون على قواعد تكفل �أن يكون بالو�سع توجيه الإ�شعار امل�شار �إليه يف التو�صية 149
بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�سبة التوقيت ،بغية حماية املانح �أو الأطراف الأخرى ذات امل�صلحة ،ويف الوقت
الت�سييلية املحتملة
نف�سه جت ّنب �أن يكون هناك �أثر �سلبي على �سبل انت�صاف الدائن امل�ضمون و�صايف القيمة
ّ
للموجودات املرهونة.
 -151فيما يتعلق بالإ�شعار امل�شار �إليه يف التو�صية  ،149ينبغي:
(�أ) �أن ين�ص القانون على وجوب توجيه �إ�شعار �إىل كل من:
'  '1املانح واملدين و�أي �شخ�ص �آخر يتعني عليه الوفاء بااللتزام امل�ضمون؛
'� '2أي �شخ�ص لـه حقوق يف املوجودات املرهونة يبلغ الدائ َن امل�ضمون بتلك احلقوق كتابة قبل
]يحدد عدد من الأيام[ من �إر�سال الدائن امل�ضمون الإ�شعار �إىل املانح؛
�أكرث من
ّ
'� '3أي دائن م�ضمون �آخر قام ،قبل �أكرث من ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام
من �إر�سال الإ�شعار �إىل املانح ،بت�سجيل �إ�شعار فيما يتعلق بحق �ضماين يف املوجودات املرهونة،
مفهر�س حتت محُ ِّدد هوية املانح؛
'� '4أي دائن م�ضمون �آخر كان حائزا للموجودات املرهونة يف الوقت الذي احتاز فيه الدائن
امل�ضمون املنفِ ذ هذه املوجودات؛

(ب) �أن يبينّ القانون الطريقة التي يجب اتباعها يف توجيه الإ�شعار وتوقيته واحلد الأدنى ملحتوياته،
يت�ضمن الإ�شعار بيانا حما�سبيا باملبلغ امل�ستحق حينئذ و�إ�شارة �إىل حق املدين
مبا يف ذلك ما �إذا كان يجب �أن
ّ
�أو املانح يف احل�صول على حترير املوجودات املرهونة من احلق ال�ضماين على النحو املن�صو�ص عليه يف
التو�صية 140؛
(ج) �أن ين�ص القانون على �أن يكون الإ�شعار حمررا بلغة يُتوقع على نحو معقول �أن تُعلِم متل ّقيه
املوجه �إىل املانح حمررا بلغة االتفاق ال�ضماين اجلاري �إنفاذه.
مبحتوياته .ويكفي �أن يكون الإ�شعار
ّ

الت�رصف يف املوجودات املرهونة
توزيع عائدات
ّ

الت�رصف يف املوجودات
 -152ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،يف حالة
ّ
املرهونة خارج نطاق الق�ضاء� ،أن ي�ستخدم �صايف العائدات املت�أتية من هذا الإنفاذ (بعد خ�صم تكاليفه) يف
ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .وبا�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صية  ،153يجب على الدائن امل�ضمون
املنفِ ذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد ذلك اال�ستخدام �إىل �أي مطالب مناف�س ذي �أولوية �أدنى كان قد َو َّجه �إىل
الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،قبل �أي توزيع للفائ�ض� ،إ�شعارا مبطالبته ،يف حدود مبلغ تلك املطالبة .ويجب �أن يُ َر ّد
�إىل املانح �أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.
الت�رصف يف موجودات مرهونة خارج نطاق الق�ضاء،
 -153ينبغي �أن ين�ص القانون �أي�ضا على �أنه ،يف حالة
ّ
و�سواء �أكان �أم مل يكن هناك نزاع ب�ش�أن حق �أي مطالب مناف�س �أو ب�ش�أن �أولوية ال�سداد ،يجوز للدائن امل�ضمون
املنفِ ذ ،وفقا للقواعد الإجرائية املنطبقة عموما� ،أن يدفع الفائ�ض �إىل �سلطة ق�ضائية خمت�صة �أو �سلطة
خمت�صة �أخرى �أو �إىل �صندوق �إيداع عمومي لتوزيعه .وينبغي �أن يو َّزع الفائ�ض وفقا لأحكام هذا القانون
املتعلقة بالأولوية.
ت�رصف ق�ضائي �أو عن عملية �إنفاذ �أخرى
 -154ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن توزيع العائدات النا�شئة عن
ّ
ُمدارة ر�سميا يتعينّ �أن يجري عمال بالقواعد العامة التي حتكم �إجراءات التنفيذ يف الدولة  ،ولكن وفق �أحكام
هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
 -155ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يظل املدين و�أي �شخ�ص �آخر ي�ستحق عليه �سداد االلتزام امل�ضمون
م�س�ؤوال عن �أي نق�ص يتعني �سداده بعد ا�ستخدام �صايف عائدات الإنفاذ يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون.
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احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون
 -156ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يقرتح كتابة �أن يحتاز واحدا
�أو �أكرث من املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون.
 -157فيما يتعلق باالقرتاح امل�شار �إليه يف التو�صية  ،156ينبغي:
ير�سل �إىل كل من:
(�أ) �أن ين�ص القانون على �أن االقرتاح يجب �أن َ
'  '1املانح واملدين و�أي �شخ�ص �آخر يتعني عليه �سداد االلتزام امل�ضمون �أو الوفاء به على نحو
�آخر (كالكفيل مثال)؛
حدد عدد من الأيام[ من
'� '2أي �شخ�ص له حقوق يف املوجودات املرهونة قام ،قبل �أكرث من ]يُ ّ
�إر�سال الدائن امل�ضمون اقرتاحه �إىل املانح ،ب�إبالغ الدائن امل�ضمون كتابة بتلك احلقوق؛
'� '3أي دائن م�ضمون �آخر قام ،قبل �أكرث من ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام من
�إر�سال االقرتاح �إىل املانح ،بت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن حق �ضماين يف املوجودات املرهونة ،مفهر�س
حتت محُ ِّدد هوية املانح؛
'� '4أي دائن م�ضمون �آخر كان حائزا للموجودات املرهونة وقت احتياز الدائن امل�ضمون لها؛
يحدد املبلغ امل�ستحق حتى تاريخ �إر�سال االقرتاح ومبلغ
(ب) �أن ين�ص القانون على �أن االقرتاح يجب �أن ِّ
االلتزام املقرتح ا�ستيفا�ؤه باحتياز املوجودات املرهونة.
 -158ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحتاز املوجودات املرهونة ،وفقا ملا تن�ص
يتلق اعرتا�ضا كتابيا من �أي �شخ�ص يحق له ت�سلُّم اقرتاح مبوجب التو�صية 157
عليه التو�صية  ،156ما مل ّ
يف غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام ،بعد �إر�سال االقرتاح .ويف حالة االقرتاح باحتياز
املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،تلزم موافقة �إيجابية من كل �شخ�ص ُو ِّجه
�إليه االقرتاح.
يقدم اقرتاحا مثل االقرتاح امل�شار �إليه يف
 -159ينبغـ ــي �أن ينــ�ص القانون على �أنه يج ــوز للمانح �أن ّ
الت�رصف وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان  157و.158
التو�صية  ،156و�إذا ق ِبله الدائن امل�ضمون وجب عليه
ّ

ت�رصف ق�ضائي
احلقوق املكت�سبة من خالل
ّ
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة من خالل �إجراء
 -160ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا
ّ
ق�ضائي �أو �إجراء �إداري ر�سمي �آخرُ ،ح ِّددت احلقوق التي يكت�سبها املنقول �إليه مبقت�ضى القواعد العامة التي
حتكم �إجراءات التنفيذ لدى الدولة.

ت�رصف خارج نطاق الق�ضاء
احلقوق املكت�سبة من خالل
ّ
 -161ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو ت�رصف فيها على
نحو �آخر دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ،وفقا للقانون ،ف�إن �أي �شخ�ص يح�صل على حق املانح يف
املوجودات ي�أخذ املوجودات رهنا باحلقوق التي لها �أولوية على احلق ال�ضماين الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون
املنفِ ذ ،ولكن خالية من حقوق الدائن امل�ضمون املنفِ ذ و�أي مطالِب مناف�س تكون حلقه �أولوية �أدنى من �أولوية
حق الدائن امل�ضمون املنفِ ذ .وتنطبق القاعدة ذاتها على احلقوق يف املوجودات املرهونة التي يكت�سبها الدائن
امل�ضمون الذي احتاز هذه املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون.
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رخ�ص با�ستخدامها
ين�ص القانون على �أنه� ،إذا � ّأجر الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو َّ
 -162ينبغي �أن ّ
املرخ�ص لـه �أن ي�ستفيد من
أو
�
أجر
�
للم�ست
ق
ح
القانون،
لهذا
وفقا
أخرى،
�
�سلطة
أو
�
حمكمة
دون اللجوء �إىل
َّ
َ َّ
الإيجار �أو الرتخي�ص خالل فرتة الإيجار �أو الرتخي�ص ،با�ستثناء احلقوق التي لها �أولوية على احلق الذي
ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفِ ذ.
ين�ص القانون على �أنه� ،إذا قام الدائن امل�ضمون ،على نحو ال يتفق مع التو�صيات الواردة يف
 -163ينبغي �أن ّ
الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها،
هذا الف�صل ،ببيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
املرخ�ص له با�ستخدامها احل�س َن النية يح�صل على احلقوق
ف�إن حمتاز املوجودات املرهونة �أو م�ست�أجرها �أو
َّ
املبينة يف التو�صيتني  161و.162
�أو املزايا ّ

التداخل بني نظم الإنفاذ اخلا�صة باملمتلكات املنقولة وغري املنقولة
 -164ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يجوز للدائن امل�ضمون �أن يختار �إنفاذ احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة وفقا
للتو�صيات الواردة يف هذا الف�صل �أو للقانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة؛
(ب) �إذا كان االلتزام م�ضمونا مبوجودات منقولة ومبمتلكات غري منقولة تخ�ص املانح ،جاز للدائن
امل�ضمون �أن يختار �إنفاذ:
'  '1احلق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة مبقت�ضى �أحكام �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات
املنقولة والرهن على املمتلكات غري املنقولة مبقت�ضى القانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على
املمتلكات غري املنقولة؛ �أو
' '2كال احلقني مبقت�ضى القانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف امللحقات
 -165ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة
ال يحق له �أن ينفِ ذ حقه ال�ضماين �إال �إذا كانت له �أولوية على حقوق مناف�سة يف املمتلكات غري املنقولة .ويحق
ي�سدد كامل مبلغ االلتزام
للدائن الذي لـه حق مناف�س يف املمتلكات غري املنقولة ولكن لـه �أولوية �أدنى مرتبة �أن ّ
املكفول باحلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق .ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ م�س�ؤوال عن �أي �رضر
يلحق باملمتلكات غري املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا ما يطر�أ على تلك املمتلكات من نق�ص يف القيمة ل�سبب
وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.
 -166ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة يحق
له �أن ينفذ حقه ال�ضماين يف ذلك امللحق .ويحق للدائن الذي له �أولوية �أعلى مرتبة �أن يتوىل ال�سيطرة على
ي�سدد كامل
عملية الإنفاذ ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية  .145ويحق للدائن الذي له �أولوية �أدنى مرتبة �أن ّ
مبلغ االلتزام املكفول باحلق ال�ضماين الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق .ويكون الدائن امل�ضمون
املنفذ م�س�ؤوال عن �أي �رضر يلحق باملوجودات املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا ما يطر�أ عليها من نق�ص يف
القيمة ل�سبب وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.
 -2تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

انطباق الف�صل املتعلق بالإنفاذ على النقل التام للم�ستحق
 -167ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن التو�صيات الواردة يف هذا الف�صل ال تنطبق على حت�صيل م�ستحق
يحال بوا�سطة نقل تام �أو على �إنفاذه على نحو �آخر ،با�ستثناء:
(�أ)  التو�صيتني  131و 132يف حالة النقل التام مع احلق يف الرجوع؛
(ب)  التو�صيتني  168و.169
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�إنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات
 -168ينبغي �أن ينـ�ص القانون على �أنه يف حالة امل�ستحق املحال بنقل تام ،يحق للمحال �إليه ،رهنا
�صل
بالتو�صيات ( 123-117الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن يُ َح ِّ
امل�ستحق �أو ينفذه بطريقة �أخرى� .أما يف حالة امل�ستحق املحال بطريقة �أخرى غري النقل التام ،فيحق
�صل امل�ستحق �أو ينفذه بطريقة �أخرى بعد التق�صري� ،أو
للمحال �إليه ،رهنا بالتو�صيات � ،123-117أن يُ َح ِّ
قبله ولكن مبوافقة املحيل.
يت�ضمن
 -169ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن حق املحال �إليه يف حت�صيل م�ستحق �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى
ّ
يح�صل �أو �أن ينفذ ب�أي طريقة �أخرى �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن ت�سديد ذلك امل�ستحق.
احلق يف �أن
ِّ

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول
 -170ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن للدائن امل�ضمون احلق بعد التق�صري� ،أو قبل التق�صري ولكن مبوافقة
يح�صل
املانح ،ورهنا بالتو�صية ( 124الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،يف �أن
ّ
ال�صك القابل للتداول الذي هو املوجود املرهون �أو يُنفذه بطريقة �أخرى جتاه ال�شخ�ص املدين مبقت�ضى ذلك
ال�صك.
 -171ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق الدائن امل�ضمون يف حت�صيل �صك قابل للتداول �أو �إنفاذه بطريقة
يح�صل �أو �أن ينفذ بطريقة �أخرى �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد ذلك
�أخرى ي�شمل احلق يف �أن
ِّ
ال�صك القابل للتداول.

الت�رصف عندما يكون املوجود املرهون م�ستحقا �أو �صكا قابال للتداول �أو مطالبة �أخرى
توزيع عائدات
ّ
املنفذ ،يف حالة حت�صيل م�ستحق �أو �صك
 -172ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون ِ
قابل للتداول �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى� ،أو �إنفاذ مطالبة� ،أن ي�ستخدم �صايف العائدات املت�أتية من هذا الإنفاذ (بعد
املنفذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد
خ�صم تكاليفه) يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .ويجب على الدائن امل�ضمون ِ
ذلك اال�ستخدام �إىل �أي مطالب مناف�س ذي �أولوية �أدنى كان قد َو َّجه �إىل الدائن امل�ضمون ،قبل �أي توزيع للفائ�ض،
�إ�شعارا مبطالبته ،وذلك مبقدار تلك املطالبة .ويجب �أن يُ َر ّد �إىل املانح �أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -173ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال
مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أن يقوم ،بعد التق�صري� ،أو قبل التق�صري ولكن مبوافقة املانح ،ورهنا بالتو�صيتني
 125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،بتح�صيل تلك الأموال �أو ب�إنفاذ
حقه يف تقا�ضيها بطريقة �أخرى.
 -174ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي يتوىل ال�سيطرة ،رهنا بالتو�صيتني 125
و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن يُنفذ حقه ال�ضماين دون احلاجة
�إىل اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى.
 -175ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف
يح�صل قيمة احلق ال�ضماين
الثالثة املدينة والتزاماتها) ،ال يحق للدائن امل�ضمون الذي ال يتوىل ال�سيطرة �أن
ّ
يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو يُنفذ هذا احلق بطريقة �أخرى جتاه امل�رصف الوديع �إال
ب�أمر من املحكمة ،ما مل يوافق امل�رصف الوديع على خالف ذلك.
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�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل
 -176ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يحق للدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن مبوافقة املانح ،ورهنا بالتو�صيات 129-127
يح�صل العائدات املت�أتية مبقت�ضى ذلك
(الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن
ِّ
التع ّهد امل�ستقل �أو �أن يُنفذ حقه يف حق تقا�ضيها بطريقة �أخرى.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة
مب�ستند قابل للتداول
 -177ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن مبوافقة املانح،
ورهنا بالتو�صية ( 130الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن ينفذ �أي حق
�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو موجودات ملمو�سة م�شمولة بذلك امل�ستند.

تا�سعا -متويل االحتياز
�ألف -ملحوظات عامة
 -1مق ّدمة
 -1ميثّل �رشاء املوجودات امللمو�سة وبيعها ن�شاطا �أ�سا�سيا يف االقت�صاد التجاري الع�رصي .فكل من�ش�أة
جتارية تقريبا تبيع �أو ت�شرتي هذا النوع من املوجودات بني حني و�آخر .ولدى بع�ض املن�ش�آت التجارية،
ي�شكّل احتياز مواد خام ثم ت�صنيعها وبيعها� ،أو �رشاء خمزونات باجلملة لتوزيعها على جتار البيع
بالتجزئة �أو لإعادة بيعها بالتجزئة ،جزءا �أ�سا�سيا من ن�شاطها .ولدى من�ش�آت جتارية �أخرى ،و�إن مل يكن
�رشاء وبيع املوجودات امللمو�سة ن�شاطا حموريا ،فقد يكون رغم ذلك ن�شاطا مهما ما دامت املن�ش�أة ،على
املعدات التي قد حتتاج �إىل زيادة عددها �أو االرتقاء بها �أو اال�ستعا�ضة
�سبيل املثال ،تتطلب ا�ستثمارا يف ّ
مبعدات جديدة من حني �إىل �آخر.
عنها
ّ
 -2غري �أن احتياز املوجودات امللمو�سة لي�س ن�شاطا مق�صورا على املن�ش�آت التجارية ،فامل�ستهلكون
املعمرة املتو�سطة
ي�شرتون دوما موجودات ملمو�سة ،من ال�سلع اال�ستهالكية املتدنية ال�سعر �إىل ال�سلع
ّ
ومعدات املطبخ ،فاملوجودات املرتفعة القيمة كال�سيارات ومركبات
القيمة كالأثاث والأجهزة الإلكرتونية
ّ
الأن�شطة الرتويحية.
 -3ويف حني � ّأن املن�ش�آت التجارية وامل�ستهلكني يحتازون املوجودات امللمو�سة يف حاالت كثرية بدفع ثمنها
نقدا ،فهذه املوجودات تحُ تاز يف حاالت كثرية �أخرى باالئتمان .وحيثما حتتاز من�ش�أة جتارية �أو يحتاز
م�ستهلك موجودات ملمو�سة باالئتمان ،وتُ�ستخدم احلقوق يف املوجودات املحتازة ك�ضمان لالئتمان املق ّدم،
ي�سميه الدليل "معامالت متويل االحتياز"� .أما
تكون تلك املعاملة �شكال من �أ�شكال املعامالت امل�ضمونة ّ
احلق الذي يحتفظ به البائع �أو الدائن �أو يح�صل عليه يف املوجودات املحتازة فيمكن ت�سميته �إما حقا
�ضمانيا احتيازيا و�إما حق احتفاظ بامللكية �أو حق ت�أجري متويلي ،تبعا لطابع املعاملة الدقيق.
فح�سب من بني �أهم م�صادر االئتمان لدى العديد من م�شرتي
 -4ولي�ست معامالت متويل االحتياز
ُ
املوجودات امللمو�سة ،بل هي بالغة الأهمية �أي�ضا لدى الكثري من البائعني .فعلى �سبيل املثال ،يقرتن بيع
ال�سيارات عادة ،يف العديد من الدول ،مبعاملة لتمويل االحتياز .ولئن كان من النادر �أن يدخل امل�شرتون
مقوم �أ�سا�سي
يف معامالت من هذا القبيل يف م�شرتيات �أخرى ،فتوافر التمويل االحتيازي للم�شرتين ّ
لبائعي ال�سيارات .وثمة جوانب كثرية تتطابق فيها معامالت متويل االحتياز مع املعامالت امل�ضمونة
العادية وفقا لو�صفها يف ف�صول �سابقة من الدليل .ولكن لها ،من جوانب �أخرى� ،سمات مميزة دفعت
الدول �إىل و�ضع قواعد خا�صة يف عدة حاالت .ويتناول هذا الف�صل ال�سبل التي ميكن من خاللها للدول
وفعاال لتنظيم جميع �أنواع معامالت متويل االحتياز.
�أن تر�سي نظاما ناجعا ّ
 -5وعلى وجه التحديد ،يناق�ش هذا الف�صل ،يف الباب �ألف 2-منه ،امل�صطلحات امل�ستخدمة يف
لتنوع �أ�شكال متويل االحتياز .وبغية زيادة تو�ضيح جوهر معامالت متويل االحتياز ،يناق�ش
الدليل نظرا ّ
الباب �ألف 3-خلفيتها التجارية ،ويناق�ش الباب �ألف 4-خمتلف النهوج امل ّتبعة يف متويل االحتياز يف
خمتلف النظم القانونية� .أما الباب �ألف 5-فيبينّ اخليارات ال�سيا�ساتية الرئي�سية التي تواجهها الدول
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�سن ت�رشيعات لتنظيم خمتلف �أنواع معامالت متويل االحتياز .ثم يَ�ستعر�ض ما تب ّقى من
يف معر�ض ّ
مكونات نظام املعامالت امل�ضمونة ،التي نوق�شت يف ف�صول �أخرى من
الف�صل كيفية انطباق خمتلف ّ
الدليل ،يف حالة متويل االحتياز حتديدا .فيتناول يف الباب �ألف� 6-إن�شاء هذه الأدوات (نفاذها بني
الطرفني) ،ويف الباب �ألف 7-نفاذ تلك الأدوات جتاه الأطراف الثالثة ،ويف الباب �ألف� 8-أولوية احلقوق
على حقوق املطالبني املناف�سني ،ويف الباب �ألف 9-حقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري ،ويف
الباب �ألف 10-الإنفاذ ،ويف الباب �ألف 11-تنازع القوانني ،ويف الباب �ألف 12-امل�سائل املتعلقة بالفرتة
االنتقالية ،ويف الباب �ألف 13-امل�سائل املتعلقة مبعاجلة معامالت التمويل االحتيازي يف �سياق الإع�سار.
املحددة.
ويختتم الف�صل ،يف الباب باء ،مبجموعة من التو�صيات
ّ

وتنوع �أ�شكاله
 -2م�صطلحات متويل االحتياز ّ
وتنوعها ،من املهم تو�ضيح كيفية ا�ستخدام الدليل لهذا
 -6نظرا لعدد معامالت متويل االحتياز
ّ
معينة .وتتطابق هذه امل�صطلحات الأخرى يف عدة حاالت مع
امل�صطلح ف�ضال عن م�صطلحات �أخرى ّ
امل�صطلحات امل�ستخدمة حاليا يف الكثري من الدول .وقد اختار الدليل عن عمد يف هذا الف�صل �أ ّال
يبتدع �سل�سلة من امل�صطلحات اجلديدة ومن ثم غري امل�ألوفة (با�ستثناء امل�صطلح "متويل االحتياز") .غري
املبينة يف باب امل�صطلحات من الدليل
�أن امل�صطلحات امل�ستخدمة هنا يُق�صد �أن يكون لها نف�س املعاين ّ
املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري) ،وقد تختلف هذه املعاين عن معاين نف�س امل�صطلحات
(انظر
ّ
معينة.
امل�ستخدمة يف �أي دولة ّ
 -7ويف هذا الف�صل ،ي�ستخدم الدليل مفهوم "متويل االحتياز" العمومي لكي ي�شمل طائفة كاملة من
املعامالت التي ميكن ب�سطها لتمكني امل�شرتين من احتياز موجودات ملمو�سة عن طريق االئتمان .وتوجد
مقر�ض) �أن يطالب بحق ملكية يف موجودات
معاملة متويل احتياز حيثما يجوز ل�شخ�ص (بائع �أو م� ِّؤجر �أو ِ
م�سدد من ثمن �رشائها (�أو معادلـه االقت�صادي).
ملمو�سة لي�ضمن التزام �شخ�ص �آخر بدفع �أي جزء غري
ّ
واملعاملة التي يحتفظ فيها البائع مبلكية (�أو حق ملكية) املوجودات املبيعة ملثل ذلك الغر�ض هي �أي�ضا
تتميز بها معاملة متويل االحتياز ثالث ،وهي:
معاملة متويل احتياز .ومن ثم ،ف�إن ال�سمات الرئي�سية التي ّ
(�أ) يُ�ستخدم االئتمان لغر�ض حمدد هو متكني امل�شرتي �أو امل�ست�أجر من احتياز موجودات ملمو�سة؛ و(ب)
تت�صل احلقوق املطالَب �أو املحت َفظ بها ات�صاال مبا�رشا باملوجودات املحتازة؛ و(ج) تن�ش�أ احلقوق املطالَب
بها مبوجب اتفاق.
 -8ومثلما ذُكر يف الباب باء من الف�صل الأول من الدليل ،ا�ستحدثت الدول طائفة عري�ضة من الأدوات
القانونية متكّن مقدمي االئتمان من كفالة قيام املدين ب�سداد التزامه .ولئن كان بع�ض هذه الأدوات
فح�سب ين�شئ ما يُعرف تقليديا باحلقوق ال�ضمانية ،فكلها ي�ؤدي الوظيفة االقت�صادية املتمثّلة يف �ضمان
الوفاء بالتزام ال�سداد.
ميولون احتياز
 -9وهناك طائفة مماثلة من الأدوات القانونية
املتنوعة املتاحة عادة للدائنني الذين ّ
ّ
ي�سدد امل�شرتي
موجودات ملمو�سةً .فالبائع الذي يحتفظ مبلكية املوجود املبيع �إىل حني �أن
امل�شرتين
ٍ
ّ
يقدم قر�ضا ائتمانيا �إىل م�شرتي هذا املوجود
ثمن ال�رشاء كامال (البائع املحتفظ بحق امللكية) ،مثالّ ،
ويكون بذلك مم ِّوال الحتياز امل�شرتي ذلك املوجود .وحق االحتفاظ بامللكية لي�س �سوى �أداة واحدة من
بني عدة �أدوات متاحة للبائعني .ويجوز �أي�ضا �أن ينقل البائع حق امللكية �إىل امل�شرتي ب�رشط �أن ي�سقط
ي�سدد ثمن ال�رشاء امل ّتفق عليه (ويُ�شار �إىل هذا ال�شكل من البيع
حق امل�شرتي يف امللكية ب�أثر رجعي �إذا مل ّ
بالبيع اخلا�ضع ل ِـ "�رشط فا�سخ")؛ �أو يجوز �أن ينقل البائع حق امللكية �إىل م�شرت ،ولكنه يح�صل على حق
�ضماين يف املوجود املبيع.
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املمولني الذين ميكن �أن يوفروا قرو�ضا ائتمانية لتمكني
 -10وال ميثّل البائعون �سوى فئة واحدة من
ّ
املقر�ضون بدورهم قر�ضا ائتمانيا مل�شرت من
الأ�شخا�ص من احتياز موجودات ملمو�سة .وميكن �أن يوفر ِ
املقر�ض عادة حقا
�أجل غر�ض حمدد ،وهو متكينه من �رشاء موجودات من بائع .ويف هذه احلاالت ،ي�أخذ ِ
�ضمانيا يف املوجود الذي يُ�شرتى ،و�إن يكن من اجلائز �أي�ضا �أن ي�شرتي املقر�ض ذلك املوجود ثم يبيعه
�إىل امل�شرتي وفق ترتيب لالحتفاظ بحق امللكية �أو يح�صل على �إحالة ملطالبة البائع ب�سعر ال�رشاء وعلى
واملقر�ض قرو�ضا
حق االحتفاظ بحق امللكية امل�صاحب لذلك .ومبا � ّأن من اجلائز �أن يقدم كال البائع
ِ
ائتمانية للم�شرتين ،فمن املمكن �أن يطالب �أكرث من �شخ�ص واحد بحق يف موجود معينّ يف �إطار معاملة
متويل احتياز خا�صة بذلك املوجود.
 -11وهناك ،ف�ضال عن ذلك� ،شكل �آخر من �أ�شكال معامالت متويل االحتياز قد ال ي�شتمل حتى على
عقد بيع على الإطالق .فامل� ّؤجر الذي ي� ِّؤجر موجودا مل�ست�أجر ب�رشوط معادلة اقت�صاديا ل�رشوط البيع
باالئتمان يوفّر باملثل متويال ميكّن امل�ست�أجر من ا�ستخدام املوجود امللمو�س والتمتع به كما لو كان ملكه،
حتى و�إن كان حق امللكية ال ينتقل �أبدا من امل� ّؤجر �إىل امل�ست�أجر .وتوجد ،كما هي احلال مع البائعني،
طرائق خمتلفة ميكن للم� ّؤجرين �أن ي�صوغوا بها بنية االتفاق بحيث ميكّن امل�ست�أجر من احل�صول على
املعادل االقت�صادي حلق امللكية يف املوجود امل� ّؤجر.
وي�سمي الدليل حق امل� ّؤجر يف هذه احلاالت "حق
ّ
الإيجار التمويلي" (انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري).
يقدم قر�ضا ائتمانيا مل�ست�أجر لغر�ض �سداد مدفوعات
 -12و�أخريا ،من اجلائز �أن يكون
ِ
للمقر�ض الذي ّ
الإيجار عند ا�ستحقاقها مبقت�ضى عقد الإيجار احلق ،رهنا ب�رشوط هذا القر�ض ،يف �أن يطالب بحق
�ضماين احتيازي يف املوجود امل� ّؤجر .و�إذا كان القر�ض االئتماين املقدم ميكّن فعال امل�ست�أجر من الدخول
املقر�ض يقوم يف الواقع بتمويل ا�ستخدام امل�ست�أجر (وحيازته
يف اتفاق الإيجار التمويلي مع امل� ّؤجر ،كان ِ
النظرية) لذلك املوجود.

 -3اخللفية التجارية
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -13خلّ�ص الباب �ألف 2-من هذا الف�صل عددا من الطرائق املختلفة التي ميكن للم�شرتي �أن مي ِّول بها
كاملعدات واملخزون (�سواء كانت من املواد اخلام �أو املنتجات التامة ال�صنع).
احتيازه موجودات ملمو�سة
ّ
ويناق�ش هذا الباب ،مبزيد من التف�صيل ،اخللفية التجارية لهذه املعامالت املختلفة وكيف تُن َّفد فعليا
يف دول خمتلفة .والق�صد من هذه املناق�شة هو تو�ضيح الت�شكيلة الكبرية من املعامالت التي ت�شمل طائفة
مقدمي االئتمان وامل�ستخدمة لتمويل احتياز املوجودات امللمو�سة ،وبيان الطريقة التي يفي
عري�ضة من ّ
�سمى بهذا اال�سم .وتهدف هذه املناق�شة �أي�ضا
بها الكثري من املعامالت بذلك الغر�ض حتى و�إن مل تكن تُ ّ
�إىل �إظهار ما يوجد بني الدول التي ت�ستخدم هذه املعامالت املختلفة من تفاوت كبري �سواء من حيث
نطاق تلك املعامالت �أو مفعولها .و�أخريا ،تهدف هذه املناق�شة� ،إ ْذ تنظر ب�إيجاز يف مزايا ومثالب كل من
هذه الأنواع التقليدية من املعامالت� ،إىل تهيئة �سياق و�أ�سا�س منطقي للنهج املعينّ الذي يو�صي الدليل
باتباعه يف متويل االحتياز.

(ب)  االئتمان االحتيازي غري امل�ضمون وامل�ضمون
  -14التمييز الأويل الذي ينبغي �إجرا�ؤه عند بحث مو�ضوع �رشاء وبيع املوجودات امللمو�سة يف �سياق
جتاري هو التمييز بني البيع نقدا والبيع باالئتمان .ف�أحيانا ،يكون لدى امل�شرتين �سيولة نقدية كافية
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ولكن املن�ش�آت التجارية ت�شرتي عموما جزءا كبريا من
ل�رشاء ما يحتاجون �إليه من موجودات نقدا.
ّ
معداتها وخمزونها عن طريق االئتمان.
 -15وعند �رشاء موجودات ملمو�سة باالئتمان ،كثريا ما يح�صل امل�شرتي على ائتمان بغري �ضمان .وعادة
ما يحدث ذلك ب�إحدى الطريقتني التاليتني� :أوال ،قد يكتفي امل�شرتي باقرتا�ض مبلغ يعادل ثمن ال�رشاء
من طرف ثالث على �أ�سا�س غري م�ضمون .وعلى �سبيل املثال ،قد تكون معاملة البيع ،التي هي بحد ذاتها
املقر�ض الرئي�سي للمن�ش�أة التجارية.
معاملة نقدية ،ممولة فعليا بت�سهيالت ائتمانية عامة متاحة من
ِ
ولكن تدنيّ اجلدارة �أو ال�سمعة االئتمانية للم�شرتي قد يجعل من ال�صعب عليه
وهذه طريقة ب�سيطة،
ّ
احل�صول على ذلك االئتمان �أو يجعل تكلفة ذلك االئتمان فوق طاقته.
 -16وعو�ضا عن ذلك ،قد يتفق امل�شرتي مع البائع على �رشاء املوجودات ب�رشوط ائتمانية ت�سمح للم�شرتي
بال�سداد بعد �إمتام البيع .ويف هذه احلالة ،ينقل البائع حيازة املوجودات وملكيتها �إىل امل�شرتي على �أن
�سدد لـه ثمن ال�رشاء يف وقت الحق �إما دفعة واحدة و�إما على �أق�ساط تُدفع دوريا .وال تختلف هذه
يُ ّ
الطريقة يف الواقع عن طريقة احل�صول على متويل من طرف ثالث ،ما عدا �أن خماطرة عدم ال�سداد
ولكن العديد من البائعني ال
املمول.
تقع يف هذه احلالة على عاتق البائع ال على عاتق الطرف الثالث
ّ
ّ
حتمل مثل هذه املخاطرة غري امل�ضمونة.
ي�ستطيعون �أو ال يريدون ّ
 -17ونتيجة لذلك ،يجد كثري من امل�شرتين �أن االئتمان االحتيازي غري امل�ضمون لي�س متاحا لهم
عمليا ،و�أنه ال بد لهم بالتايل من تقدمي �شكل ما من �أ�شكال ال�ضمان الحتياز املوجودات امللمو�سة
عن طريق االئتمان .وميكن �أن تكون املوجودات امل�ستخدمة ك�ضمان موجودات لدى امل�شرتي غري
املوجودات التي يريد حيازتها .فمثال ،ميكن �أن متنح من�ش�أة جتارية حقا �ضمانيا يف م�صنعها �أو
ولكن املوجود الذي ميكن
معدات وخمزونات.
م�ستودعها ل�ضمان �سداد قر�ض �سيُ�ستخ َدم الحتياز ّ
ّ
بداهة �أن ي�ؤخذ فيه حق �ضماين ،وكثريا ما يكون املوجود الوحيد املتاح للم�شرتي لهذا الغر�ض ،هو
عادة املوجود املراد احتيازه.
 -18وميكن �أن ين�ش�أ ال�ضمان للتمويل االحتيازي يف املوجودات املراد احتيازها بعدة طرائق خمتلفة.
ففي بع�ض الدول ،يتم ّتع البائعون بحقوق خا�صة نا�شئة بحكم القانون متكّنهم من �إلغاء البيع وا�سرتجاع
معينة بعد الت�سليم .بينما تعطي
املوجودات املبيعة �إذا مل ّ
ي�سدد امل�شرتي ثمن ال�رشاء يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
دول �أخرى البائعني �أولوية �أو �أف�ضلية قانونية تلقائية يف توزيع عائدات بيع ق�ضائي للموجودات التي
ممول االحتياز ال ين�ش�أ مبوجب القانون ،و�إمنا ينتج عن
وردوها .غري �أن احلق ال�ضماين الذي يطالب به ّ
ّ
املقر�ض من جهة وامل�شرتي من اجلهة الأخرى.
أو
�
البائع
بني
اتفاق
ِ
 -19ويف واقع املمار�سة التجارية ،غالبا ما تكون عمليات التمويل االحتيازي من النوع الذي �شرُ ح على
التو .وكما �أ�شري من قب ُل (انظر الفقرات � 12-8أعاله) ميكن �أن تتخذ معامالت متويل االحتياز هذه
مقدمي ائتمان خمتلفني .فعلى �سبيل املثال ،قد مينح امل�شرتي ،ر�سميا ،حقا
�أ�شكاال كثرية و�أن ت�شمل ّ
ممول؛ �أو قد مينح امل�شرتي ،ر�سميا ،ذلك احلق ال�ضماين للبائع؛
�ضمانيا يف املوجودات لطرف ثالث ّ
�أو قد يتفق امل�شرتي مع البائع على �آلية قانونية �أخرى تكون املعادل االقت�صادي للحق ال�ضماين و�إ ْن مل
ت ّتخذ �شكله .وقد �أ ّدت على مر التاريخ �آليتان �أخريان من هذا القبيل دورا حموريا يف متويل االحتياز،
وا�ستخدمت ك ٌل منهما ملكية املوجودات �ضمانا لل�سداد؛ وهاتان الآليتان هما�( :أ) احتفاظ البائع مبلكية
وم�سماة
املوجودات �إىل حني �سداد ثمن ال�رشاء؛ و(ب) ا�ستخدام معاملة م�صوغة يف �صورة عقد �إيجار
ّ
كذلك .ويرد بحث كل من هاتني الآليتني بدورها �أدناه قبل ا�ستعرا�ض �آليات متويل االحتياز احلديثة
واملقر�ض.
املتاحة لكل من البائع
ِ
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(ج)  االحتفاظ بامللكية واملعامالت املماثلة
 -20قد يرغب بائع معدات وخمزونات يف تلبية حاجة زبونه �إىل االئتمان بتوريد املوجودات �إليه يف �إطار
ي�سدد ثمن ال�رشاء بكامله .ويف العديد من احلاالت،
اتفاق ال تنتقل ملكيتها مبقت�ضاه �إىل امل�شرتي حتى ِّ
ولكن البائع قد يلج�أ يف بع�ض احلاالت �إىل بيع
يجري االتفاق بني البائع وامل�شرتي من دون �أي و�سيط.
ّ
املوجودات مل�رصف �أو مل�ؤ�س�سة مالية �أخرى ليقب�ض ثمنها نقدا ،وقد يعمد امل�رصف �أو امل�ؤ�س�سة بعدئذ
�إىل �إعادة بيع املوجودات للم�شرتي مبقت�ضى اتفاق يعطيهما حق االحتفاظ بامللكية �إىل حني �سداد ثمن
ال�رشاء بالكامل.
 -21وتوجد �أنواع خمتلفة من االتفاقات التي ميكن للبائعني �أن يحتفظوا مبقت�ضاها مبلكية املوجودات
املبيعة �إىل حني �سداد ثمنها بالكامل .و�آلية االحتفاظ بحق امللكية �شديدة ال�شيوع .ويف هذا النوع من
املعامالت يكون حق امل�شرتي يف احل�صول على حق امللكية م�رشوطا ب�سداد ثمن ال�رشاء .و�إىل ذلك احلني،
ال يكون البائع ملزما بنقل ملكية املوجود الذي جرى احتيازه �إىل امل�شرتي ،و�إن كان امل�شرتي يح�صل عادة
على الفور على حيازة هذا املوجود وعلى احلق يف ا�ستخدامه.
وت�سمى ترتيبات االحتفاظ بامللكية �أحيانا ترتيبات "البيع امل�رشوط" .غري �أن هذه ت�سمية خاطئة
-22
ّ
امل�سماة بالبيع امل�رشوط ،ال يكون م�رشوطا (�أي �أن
عموما .ذلك �أن البيع نف�سه ،يف معظم املعامالت
ّ
اتفاق البيع الفعلي ال يتوقف على وقوع حدث م�ستقبلي �أو غري م�ؤكد ال �صلة لـه بالبيع ذاته) .بل
امل�رشوط وحده يف هذا "البيع امل�رشوط" هو انتقال امللكية �إىل امل�شرتي .فالبائع يحتفظ مبلكية املوجود
املبيع �إىل حني �سداد ثمن ال�رشاء بالكامل �أو امتثال امل�شرتي لأي �رشوط �أخرى من�صو�ص عليها يف
اتفاق البيع.
متنوعة من املعامالت الأخرى التي ي�ستخدم
 -23و�إ�ضاف ًة �إىل ترتيبات االحتفاظ بامللكية ،توجد طائفة ّ
امل�سدد عن املوجود الذي يبيعه .فعلى
فيها البائع ملكية املوجود املبيع ك�ضمان لتح�صيل ثمن ال�رشاء غري
ّ
�سبيل املثال ،يُر ّتب �أحيانا احتفاظ البائع بامللكية يف �صيغة بيع مقرون بفرتة زمنية ،وال يح�صل انتقال
امللكية �إال عند نهاية الفرتة الزمنية املن�صو�ص عليها .ويف معامالت �أخرى ،ت�سلّم حيازة املوجودات
�إىل امل�شرتى مبقت�ضى "وعد بالبيع" �أو "خيار ال�رشاء" .وي�سعى بع�ض الدول �إىل تنظيم هذين النوعني
الأخريين من املعامالت بالن�ص على �أن الوعد بالبيع املقرتن بالت�سليم معادل للبيع .و�أحيانا ينقل البائع
فعال امللكية �إىل امل�شرتي وقت البيع ،ب�رشط �أن ي�سقط عن امل�شرتي احلق يف امللكية ب�أثر رجعي �إن مل ي�س ّدد
ثمن ال�رشاء امل ّتفق عليه وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها.
 -24وال�سمة الرئي�سية يف كل واحدة من تلك احلاالت هي �أن اتفاق البائع على �إرجاء ال�سداد الكامل
(�أي تقدمي ائتمان) يكون حمميا �إما بت�أخري نقل ملكية املوجود �إىل امل�شرتي ،و�إما بنقل امللكية �إىل
امل�شرتي رهنا بحق البائع با�سرتجاع امللكية عند تخلّف امل�شرتي عن ال�سداد ،وهذه طريقة �أقل �شيوعا
ي�سدد
من �سابقتها .والفكرة يف �أي احلالتني هي �أن امل�شرتي ال يكت�سب نهائيا ملكية املوجود املبيع حتى ّ
ثمن ال�رشاء ب�أكمله.
 -25ويُ�ستخدم �شكل �آخر من �أ�شكال املعاملة لأداء الوظيفة االقت�صادية نف�سها ،وهو "الإر�سالية" .والبنية
النمطية للإر�سالية هي على النحو التايل :يحتفظ املر�سل (البائع االفرتا�ضي) مبلكية املوجودات امللمو�سة
(وهي عادة خمزون يُودع لإعادة بيعه) ،ولكنه ينقل حيازتها �إىل املر�سل �إليه .ويكون م�رصحا للمر�سل �إليه
املر�سل مبلغا متفقا
ببيعها �إىل طرف ثالث .ولدى �إمتام هذا البيع ،ي�صبح
املر�سل �إليه مل َزماً ب�أن يحيل �إىل ِ
َ
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املر�سل
عليه .ويف حالة الإر�سالية احلقيقية ،ال يوجد التزام مطلق على املر�سل �إليه ب�أن يحتاز املوجود
َ
املر�سل
و�أن يدفع الثمن املتفق عليه؛ بل هو ملزم �إما بدفع الثمن املتفق عليه و�إما ب�إعادة املوجودات �إىل
ِ
املر�سل �إليه:
(وهو حق ال يتم ّتع به امل�شرتي احلقيقي) .ومن ثم ،كان من املهم جدا فح�ص طبيعة التزام
َ
ي�سدد الثمن يف كل الأحوال ،ولكن مع �إرجاء ال�سداد �إىل �أن يبيع هذه
ف�إذا كان املر�سل �إليه ملزما ب�أن ّ
املوجودات وكان املر�سل حمتفظا مبلكية املوجودات لت�ؤ ّدي وظيف ًة ال�ضمان (على غرار املعامالت القائمة
على االحتفاظ بامللكية) ،اندرجت هذه املعاملة عندئذ يف فئة معامالت متويل االحتياز التي يتناولها
هذا الف�صل .وعالوة على ذلك� ،ستكون هذه املعاملة معاملة متويل احتيازي حتى يف احلاالت التي ال
املر�سل �إىل
املر�سل �إليه ،بل تنتقل مبا�رشة من
املر�سلة انتقاال ر�سميا �أبدا �إىل
تنتقل فيها ملكية املوجودات
ِ
َ
َ
املر�سل �إليه.
الطرف الثالث الذي ا�شرتاها من
َ
 -26والأكرث �شيوعا من بني الرتتيبات املذكورة �أعاله ،التي ي�ستخدم فيها البائع ملكية املوجودات املبيعة
و�سيلة ل�ضمان �سداد ثمن ال�رشاء ،هي املعاملة القائمة على االحتفاظ بامللكية .وميكن يف بع�ض الدول
تعديل ال�صيغة الأ�سا�سية لهذه املعاملة من خالل �إدراج �أنواع خمتلفة من ال�رشوط التي تزيد كثريا من
فائدتها ك�أداة لتمويل االحتياز .فقد يُ�سمح للطرفني ،مثال ،ب�أن يتفقا على �رشط "جميع الأموال" �أو
"احل�ساب اجلاري" .ووفق هذا النوع من ال�رشوط ،يحتفظ البائع مبلكية املوجودات املبيعة �إىل حني
الوفاء بجميع الديون امل�ستحقة على امل�شرتي للبائع (ولي�س الديون النا�شئة عن عقد البيع املعينّ فقط).
وهذا ما يعني �أنه �سيكون بو�سع البائع تثبيت حقوقه التي يحتفظ بها يف ملكية املوجودات املبيعة جتاه
�سدد له بالكامل ثمن ال�رشاء غري املدفوع عن جميع املوجودات
جميع املطالبني الآخرين املحتملني �إىل �أن يُ ّ
التي باعها لذلك امل�شرتي.
 -27ويف بع�ض الدول ،ي�سمح للطرفني ،ف�ضال عن ذلك ،ب�أن ي�ضيفا �رشوطا خا�صة بـ"املنتجات" ،متتد
مبقت�ضاها ملكية البائع لت�شمل � ّأي منتجات تُ�صنع من املوجود الذي احتفظ البائع مبلكيته� ،أو يُعترب � ّأن
له حقا �ضمانيا فيها .وباملثل ،ت�سمح بع�ض الدول ب�إ�ضافة �رشوط خا�صة بـ"العائدات" ،يجوز مبقت�ضاها
للبائعني �أن يطالبوا مبلكية �أي عائدات ،كامل�ستحقات مثال ،ت�أتي من بيع املوجودات التي احتفظوا
مبلكيتها �أو �أن يطالبوا بحق �ضماين يف تلك العائدات ،و�إن كان هذا نادرا متاما (لالطالع على كيفية
معاملة العائدات يف حالة احلقوق ال�ضمانية العادية ،انظر الف�صل الثاين املتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين،
الفقرات 85-72؛ وانظر �أي�ضاً التو�صيتني  19و .)20ويف معظم الدول التي ت�سمح ب�إ�ضافة �رشوط خا�صة
بـ"العائدات" ،ال يكون حق البائع يف هذه العائدات ملكية ،بل حقا �ضمانيا عاديا ال يتم ّتع ب�أي �أولوية
خا�صة.
 -28ولئن وجدت اختالفات كبرية يف املدى الذي تذهب �إليه الدول يف ال�سماح بتعديل املعاملة الأ�سا�سية
يقيد القانون
القائمة على االحتفاظ بامللكية ،فالعديد منها يتخذ موقفا تقليديا يف هذا ال�صدد� .إ ْذ ّ
ال�ساري يف هذه الدول نطاق امللكية التي يحتفظ بها البائع تقييدا �صارما .فيجوز ،عاد ًة ،املطالبة بذلك
احلق�( :أ) يف املوجود امللمو�س املبيع فقط ولي�س يف �أي م�ستحقات �أو عائدات �أخرى مت�أتية من الت�رصف
يف هذا املوجود �أو اال�ستعا�ضة عنه بغريه؛ و(ب) ما دامت تلك املوجودات حمتفظة بهويتها الأ�صلية فقط،
ومل تتغيرّ بعملية الت�صنيع؛ و(ج) ل�ضمان ثمن بيع املوجود املعينّ  ،ولي�س ل�ضمان مبالغ �أخرى يدين بها
امل�شرتي للبائع.
 -29وبالنظر �إىل الأهمية املحورية امل�ستمرة لأدوات االحتفاظ بحق امللكية يف العديد من الدول (ومع
تطبق القانون العام ت�ستخدم امل�صطلح "البيع امل�رشوط" لو�صف هذه الأدوات)،
�أن العديد من الدول التي ّ
�سيُ�ستخدم يف هذا الف�صل تعبري "حق االحتفاظ بامللكية" ب�صفة عامة .وهذا التعبري ي�شري �إىل حق املو ِّرد
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يف جميع �أنواع معامالت البيع التي ال يح�صل فيها امل�شرتي ب�صفة نهائية على ملكية املوجودات املبيعة
ي�سدد ثمن ال�رشاء ب�أكمله.
لـه �إىل �أن ّ

(د)  الإيجار ومعامالت اال�ستئجار مع خيار ال�رشاء الحقا والإيجار التمويلي
 -30يجوز �أي�ضا �أن يلج�أ املو ِّرد �إىل ا�ستخدام مفهوم الإيجار لتمكني زبائنه من اكت�ساب حق ا�ستخدام
املوجودات من دون اال�ضطرار �إىل �سداد ثمن �رشائها فورا .وكما هي احلال يف معامالت البيع ،توجد
طائفة متنوعة من معامالت الإيجار التي ميكن ا�ستخدامها ك�آليات لتمويل االحتياز .فمن اجلائز يف
معدات بت�أجري قطعة من املعدات �إىل من�ش�أة جتارية فت�أخذ املن�ش�أة هذه
حاالت كثرية �أن يكتفي مو ِّرد ّ
املورد مبلكية تلك القطعة كم� ّؤجر وما
القطعة وتدفع �إيجارها �شهريا .ويف �إطار هذا الرتتيب ،يحتفظ ّ
على امل�ست�أجر �سوى �أن يدفع الإيجار عند ا�ستحقاقه .ولئن كان من غري امل�ستبعد �أن ت�ستخدم ترتيبات
�إيجار من هذا القبيل يف حالة املواد اخلام �أو غريها من املخزونات ،فعادة ما ت�ستخدم الأطراف هذه
معدات ،مثل الآالت
الأنواع من املعامالت لتمكني املن�ش�آت التجارية من احتياز احلق يف ا�ستخدام ّ
واملركبات الآلية واحلوا�سيب والنا�سخات ال�ضوئية وخزائن العر�ض والأثاث املكتبي.
 -31ويف كثري من احلاالت ،يُبنى اتفاق الإيجار ب�صيغة جتعله يح ّقق املعادل الوظيفي التفاق البيع مع
االحتفاظ بامللكية ،فمثال ،قد تكون مدة الإيجار هي فرتة �صالحية املع ّدات املبيعة لال�ستعمال بحيث
يكون امل�ست�أجر يف نهاية مدة الإيجار قد مت ّتع باحل�صول على منفعة تعادل املنفعة التي كان �سيح�صل
املعدات� ،سواء انتقلت �أم مل تنتقل ملكيتها ّ
قط �إىل امل�ست�أجر ،و�سواء �أكان امل�ست�أجر ملزما
عليها من متلّك ّ
ُعدة يف نهاية مدة الإيجار .وبدالً من ذلك ،ميكن �أن تق ّل مدة الإيجار عن فرتة
�أم غري ملزم ب�رشاء امل َّ
املعدات
املعدات لال�ستعمال ،ولكن يكون للم�ست�أجر لدى نهاية مدة الإيجار اخليار يف �رشاء تلك ّ
�صالحية ّ
بثمن رمزي �أو متديد مدة الإيجار لبقية فرتة ال�صالحية .وال يُعمل يف بع�ض الدول بهذا النوع من
ترتيبات الإيجار �إال �إذا كان امل�ست�أجر غري مل ِ َزم ب�رشاء املوجودات امل�ست�أجرة بل ولي�س من حقه �رشا�ؤها.
مييز الإيجار عن البيع مع االحتفاظ بامللكية يف هذه الدول هو �أن امللكية ال تنقل �أبدا .ومع ذلك،
وما ّ
ف�إن وجود �أو عدم وجود حق يف نهاية املطاف يف احل�صول على نقل امللكية ال �صلة له مبا �إذا كان
ينبغي �أن تو�صف املعاملة بكونها من معامالت متويل االحتياز .وحيثما تو�صف املعاملة بكونها �إيجارا،
ف�إن ما ي�ؤهلها حقا لتكون معاملة متويل احتيازي �إمنا هو ما �إذا كان امل�ست�أجر �سيح�صل مبوجبها على
حق ا�ستخدام املوجود معظم مدة �صالحيته لال�ستعمال ،على الأقل ،لقاء مدفوعات �إيجار اعتباري متثل
املعادل االقت�صادي لثمنه يف حالة بيعه بالتق�سيط.
 -32وتتح ّقق يف عدد من الدول نتيجة مماثلة للبيع مع االحتفاظ بامللكية وذلك من خالل الرتتيبات
املعروفة با�سم "معامالت الإيجار مع خيار ال�رشاء الحقا" .غري �أن الدول ال ت�ستخدم كلّها هذا التعبري
لتعريف الرتتيب نف�سه .ففي بع�ض الدول ،يبد�أ ترتيب اال�ستئجار مع خيار ال�رشاء الحقا ب�أن ينتقي
املعدات لدى مو ِّردها (امل� ّؤجر مع خيار البيع الحقا) .ثم يلج�أ
امل�ست�أجر (امل�ست�أجر مع خيار ال�رشاء الحقا) ّ
امل�ست�أجر بعد ذلك �إىل تقدمي طلب �إىل �رشكة م� ّؤجرة (هي عادة م�ؤ�س�سة مالية �أو فرع تابع لها) من �أجل
املورد نقدا وت�أجريها لـه (امل�ست�أجر مع خيار ال�رشاء الحقا) .وعلى غرار الإيجارات
املعدات من
�رشاء
ّ
ّ
املعدات لال�ستعمال ،ويف
التمويلية العادية ،كثريا جدا ما تكون مدة هذا الإيجار �شاملة ملدة �صالحية
ّ
نهاية مدة الإيجار ت�ؤول ملكية هذه املعدات تلقائيا �إىل امل�ست�أجر �أو يكون لـه خيار �رشائها مببلغ �إ�سمي.
وي�ستخدم هذا التعبري يف دول �أخرى لين�سحب على املعامالت التي ت�ست�أجر فيها من�ش�أة جتارية املوجودات
مبا�رشة من ال�صانع وحت�صل تلقائيا على ملكيتها �أو يكون لها خيار �رشائها يف نهاية مدة الإيجار .ومن
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توخى فيها
املق�صود لأغرا�ض هذا الدليل �أن ي�شمل هذا التعبري �أي معاملة تبد�أ كرتتيب �إيجار ولكن يُ ّ
اكت�ساب امل�ست�أجر ملكية املوجودات يف نهاية مدة الإيجار.
 -33ويوجد �صنف �آخر �أي�ضا من معامالت متويل االحتياز التي ت�أخذ �شكل الإيجار ،وهو ما يو�صف يف
الكثري من الدول ب ِـ "الإيجار التمويلي" .ومتنح الإيجارات التمويلية يف هذه الدول مزايا �رضيبية خا�صة
لها �أثرها االقت�صادي يف تخفي�ض التكلفة على امل�ست�أجر .و�سواء �أكان اتفاق الإيجار التمويلي ترتيبا ثنائيا
بني طرفني هما م� ّؤجر وم�ست�أجر �أم كان ترتيبا ثالثي الأطرف ي�شمل طرفا ثالثا مم ِّوال يح�صل على
املوجود ثم ي� ّؤجره �إىل امل�ست�أجر ،ف�إن املعاملة ت�أخذ �شكل الإيجار .ولكن بالرغم من �شكل املعاملة ،ف�إن
للمعدات على �أق�ساط،
ي�سدد ثمن ال�رشاء االعتباري
ّ
الواقع االقت�صادي هو �أن امل�ست�أجر يف كلتا احلالتني ّ
بينما يبقى امل� ّؤجر هو املالك �إىل حني �سداد الثمن بالكامل .ولكن من اجلدير باملالحظة �أن الآثار
االقت�صادية لهذه املعاملة باعتبارها �آلية متويل احتيازي ال تت�صل بال�رضورة بكيفية تو�صيف الإيجار
التمويلي لأغرا�ض ال�رضائب .وتبعا لذلك ،ف�إن املعاملة قد تكون �إيجارا متويليا لأغرا�ض املعامالت
امل�ضمونة و�إن مل تكن هكذا لأغرا�ض ال�رضائب ،والعك�س بالعك�س (انظر املقدمة ،الفقرتني  26و.)27
 -34ويف الدول التي ت�ستخدم عموما املعامالت التي ت�أخذ �شكل الإيجار ك�أدوات لتمويل االحتياز ،ال
فح�سب لو�صف هذه املعامالت ،بل تختلف فيها �أي�ضا التبعات التي ترت ّتب
تُ�ستعمل م�صطلحات خمتلفة
ُ
على ا�ستخدامها .ففي بع�ض الدول ،ي�ستطيع امل�ست�أجر �أن يبيع املوجودات امل�ست�أجرة ،وميكن للم�شرتي
بع�ض من هذه الدول للم� ّؤجر �أن
يثبت ملكية املوجودات جتاه امل� ّؤجر .ولكن يجوز يف ٍ
احل�سن النية �أن ّ
يدعي
يطالب بحق يف عائدات البيع .ويجوز له دائما يف دول �أخرى �أن يطالب بحقه جتاه �شخ�ص ّ
�أنه ح�صل على املوجودات من امل�ست�أجر� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ي�ستطيع امل� ّؤجر يف بع�ض الدول �أن يطالب
با�سرتداد املوجودات من دون احلاجة �إىل �أمر ق�ضائي يف حالة تق�صري امل�ست�أجر .ويف دول �أخرى يجب
على امل� ّؤجر �أن ي�سعى �أوالً �إىل �إنهاء العقد ر�سميا واملطالبة ق�ضائيا با�سرتداد احليازة .و�أخريا ،ف�إن
كيف يف دول �أخرى ترتيبات
هذه املعامالت حمكومة يف بع�ض الدول بقواعد �إلزامية �صارمة ،بينما تُ ّ
املحددة بح�سب متطلّبات التدفّق النقدي اخلا�ص بامل�ست�أجر ذاته ونظام ال�رضائب يف الدولة
اال�ستئجار
ّ
واالحتياجات الأخرى للم� ّؤجر وامل�ست�أجر.
التنوع يف هذه املعامالت الإيجارية .وبح�سب طبيعة املع ّدات
 -35وتبينّ املناق�شة الواردة �أعاله ِعظم
ّ
املعنية ،قد ترتاوح مدة الإيجار بني ب�ضعة �أ�شهر وعدة �سنوات ،وقد ترتاوح الوحدات امل�ست�أجرة بني
ّ
معدات مرتفعة القيمة ،مثل الطائرات ،ومع ّدات �أدنى قيمة مثل احلوا�سيب .ولكن يف جميع احلاالت،
ّ
ومهما كان التعريف املن�سوب �إىل الإيجار التمويلي من �أجل �أغرا�ض �رضيبية �أو حما�سبية يف �أية دولة،
ف�سيُ�ستخدم تعبري "حق الإيجار التمويلي" يف هذا الف�صل ا�ستخداما عاما للإ�شارة �إىل جميع املعامالت
التي ت�أخذ �شكل الإيجار ولكنها يف الواقع االقت�صادي بيع مع االحتفاظ بامللكية (�أي � ّأن امل�ست�أجر يتم ّتع
عما �إذا كانت امللكية الر�سمية للموجودات
باملعادل الوظيفي للملكية �أثناء مدة الإيجار ،ب�رصف النظر ّ
�ستنتقل �إليه يف �أي وقت من الأوقات).

(هـ)  احلقوق ال�ضمانية وغريها من احلقوق االمتيازية التي يتمتع بها البائعون
عدة �أدوات قانونية �أخرى ل�ضمان وفاء امل�شرتي بالتزاماته اخلا�صة
 -36توجد يف العديد من الدول َّ
بال�سداد .ويف بع�ض احلاالت تن�ش�أ حقوق البائع يف �إطار هذه الأدوات بحكم القانون .وعادة ما يُفرت�ض
م�سبقا يف هذه احلقوق القانونية � ّأن ملكية املوجودات املبيعة قد انتقلت �إىل امل�شرتي .فعلى �سبيل املثال،
ي�سمى ذلك
قد يُعطى بائع املوجودات امللمو�سة "امتيازا" عايل املرتبة �أو "�أف�ضلية يف املطالبة" (كثريا ما ّ
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"امتياز البائع") بالأموال املت�أتية من بيع هذه املوجودات ق�ضائيا �أو بيعها ب�أي �شكل تنفيذي �آخر .ويجوز
للبائع �أن يطالب ب�أولويته القانونية �سواء ا�ستُهل البيع على يد بائع ح�صل على حكم ق�ضائي �ضد امل�شرتي،
�أو على يد دائن �آخر للم�شرتي ح�صل على حكم ق�ضائي� ،أو على يد دائن م�ضمون ميار�س حقا �ضمانيا يف
املوجودات .وعادة ما يكون حلق الأف�ضلية القانونية هذا �أولوية تعلو حتى على حق الدائنني امل�ضمونني
الذين اكت�سبوا حقوقهم باالتفاق.
 -37وللبائع يف بع�ض الدول احلق �أي�ضاً يف رف�ض ت�سليم املوجودات امللمو�سة �إىل م�شرت غري م�ستعد
ل�سداد الثمن عند الت�سليم .وعادة ما ي�شمل هذا احلق يف رف�ض الت�سليم �أي�ضاً حقا يف وقف نقل
املوجودات بوا�سطة ناقل ،يُعرف �أي�ضاً بـِ"حق وقف النقل" .ويُطرح هذا احلق �أحيانا بو�صفه حقا يف
املطالبة باال�سرتداد ملدة زمنية ق�صرية ( 30يوما مثال) عقب ت�سليم املوجودات .ولك ْن لي�س �أي من احلقوق
القانونية امل�شار �إليها يف هذه الفقرة والفقرات التي �سبقتها فعاال كو�سيلة لتمويل احتياز موجودات ،لأنها
تقت�ضي دائما احتفاظ املوجودات بهويتها الأ�صلية.
 -38و�إ�ضاف ًة �إىل هذه احلقوق القانونية النا�شئة مبوجب عقد البيع ،جرت العادة على ال�سماح للبائعني
�أي�ضا ب�أخذ حق �ضماين عادي يف املوجودات التي يبيعونها .ولكن هذا مل يكن يف كثري من الدول �آلية فعالة
نظرا لالفتقار �إىل �أداة �ضمانية غري حيازية� .إذ ي�ضطر البائع الذي ينقل ملكية موجودات �إىل م�شرت،
على �سبيل املثال� ،أن يحتفظ عندئذ بحيازة املوجودات �أو ي�ستعيد حيازتها كرهن .ويف املقابل ،ت�سمح
دول �أخرى منذ عهد بعيد للبائع ب�أن ي�أخذ �ضمانا غري حيازي ،كثريا ما يكون يف �شكل "رهن املتاع".
وم�ؤخرا ،عمدت �أي�ضا عدة دول كانت ال جتيز يف ال�سابق الرهن غري احليازي للموجودات املنقولة �إىل
تعديل قوانينها لل�سماح للبائع بالتعاقد على حق �ضماين غري حيازي يف املوجودات التي يبيعها .وال يتاح
للمقر�ضني
قررت �أي�ضا �أن جتيز
ِ
هذا النوع من احلقوق ال�ضمانية امل ُعطاة للبائع عادة �إال يف الدول التي ّ
�أن يح�صلوا على حقوق �ضمانية غري حيازية يف املمتلكات امللمو�سة.
 -39وعادة ما كان تطور احلقوق ال�ضمانية غري احليازية ل�صالح البائع م�صحوبا بتطور �آخر .فالبائع
يثبت �أولوية حقه ال�ضماين على جميع
الذي ي�أخذ �ضمانا ي�ستطيع� ،إذا اتبع الإجراءات املنا�سبة� ،أن ّ
احلقوق ال�ضمانية الأخرى التي منحها امل�شرتي يف املوجودات التي يجري احتيازها .وغالبا ما تن�ش�أ
مقر�ضاً حقاً �ضمانياً يف
هذه املطالبات املتناف�سة يف احلالة التي يكون قد �سبق فيها للم�شرتي �أن منح ِ
موجودات �آجلة من النوع اجلاري احتيازه .ويعرف هذا احلق ال�ضماين اخلا�ص للبائع يف بع�ض الدول
املورد"؛ ويدعى يف
املورد" �أو "حق
ّ
با�سم "الرهن غري احليازي للبائع" ،ويُدعى يف دول �أخرى "امتياز ّ
�أخرى غريها "امل�صلحة ال�ضمانية يف ثمن ال�رشاء" .ولي�س لال�سم �أهمية تُذكر ،بل املهم هو�( :أ) � ّأن احلق
ال�ضماين غري احليازي للبائع مطابق يف ال�شكل للحق ال�ضماين غري احليازي الذي يجوز �أن ي�أخذه
مقر�ض عادي؛ و(ب) � ّأن البائع الذي ي�أخذ حقا �ضمانيا من هذا القبيل ي�ستطيع عادة �أن يطالب مبركز
ِ
يثبت حقا �ضمانيا يف املوجودات منحه
ّ
مف�ضل يف الأولوية ي�سمح له بالتفوق على �أي دائن م�ضمون �آخر ّ
امل�شرتي للبائع.

املقر�ضني
(و) متويل االحتياز بوا�سطة ِ
ولكن
املقر�ضون يف معظم االقت�صادات احلديثة يوفرون ن�سبة كبرية من التمويل االحتيازي.
� -40أ�صبح ِ
ّ
املقر�ض على توفري التمويل
العديد من الدول كان يفر�ض فيما م�ضى قيودا ال ي�ستهان بها على قدرة ِ
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االحتيازي .وعلى �سبيل املثال ،مل يكن يف مقدور امل�شرتي �أحيانا كثرية �أن مينح حقا �ضمانيا غري حيازي
للمقر�ضني ب�أخذ
يف املوجودات التي يكون يف معر�ض �رشائها .واليوم ،ما زالت عدة من الدول التي ت�سمح
ِ
�ضمان غري حيازي ال ت�سمح لهم باحل�صول على �أولوية خا�صة عند توفريهم التمويل االحتيازي .ومعنى
املقر�ض للم�شرتي هو �أن يُ�ستخدم يف
هذا �أنه حتى يف احلاالت التي يكون فيها الغر�ض املحدد من املال
َ
املقر�ض الذي ي�أخذ �ضمانا يف تلك املوجودات
�رشاء موجودات وقد ا�ستُخدم يف الواقع لذلك الغر�ض ،ف�إن ِ
يعترب دائنا م�ضمونا عاديا يخ�ضع لقواعد الأولوية العادية التي حتكم احلقوق ال�ضمانية .وم�ؤ ّدى ذلك
مقر�ض م�ضمون موجود من
معينة يحتل مرتبة �أدنى من مرتبة ِ
�أن ِ
ميول احتياز موجودات ّ
املقر�ض الذي ّ
قب ُل له حق �ضماين يف موجودات امل�شرتي الآجلة من النوع اجلاري �رشا�ؤه.
املف�ضلة
للمقر�ضني �أن يحرزوا بوا�سطتها الو�ضعية
 -41ويف هذه الدول ،كانت الآلية الوحيدة التي ميكن
ّ
ِ
نف�سها التي يتم ّتع بها البائعون وامل� ّؤجرون هي اكت�ساب حقوق البائع �أو امل� ّؤجر .وهكذا ،يف احلاالت التي
املقر�ضون يلج�أون
كان البائعون يحتفظون فيها بامللكية ل�ضمان وفاء امل�شرتي بالتزامه بال�سداد ،كان
ِ
�أحيانا �إىل دفع ثمن ال�رشاء مبا�رشة �إىل البائع ويح�صلون على �إحالة حلق البائع يف ال�سداد مبقت�ضى
اتفاق البيع� ،إىل جانب حق البائع يف االحتفاظ بامللكية .وباملثل ،يف احلاالت التي كان القانون يمُ كِّن فيها
البائعني من احل�صول على حق �ضماين ر�ضائي مقرون مبرتبة �أولوية خا�صة يف املوجودات اجلاري بيعها،
املقر�ض �أن ي�شرتي احلق ال�ضماين اخلا�ص بالبائع .و�أخريا ،يف احلاالت املتعلقة بالإيجار
كان با�ستطاعة ِ
املقر�ضني هذه
املقر�ض يلج�أ �أحيانا �إىل �رشاء عقد الإيجار من امل� ّؤجر .ولئن كانت حقوق ِ
التمويلي ،كان ِ
للمقر�ضني بدخول �سوق التمويل االحتيازي ،ف�إنها ال تع ّزز املناف�سة احلرة
امل�ستمدة من البائعني ت�سمح
ِ
ّ
مقدمي القرو�ض االئتمانية لل�سببني التاليني�( :أ) لأنه �إما �سيلزم احل�صول على ر�ضا البائع ،بتكلفة
بني ّ
املقر�ض �إىل
املقر�ض (ويتحملها امل�شرتي يف نهاية املطاف) ،و�إما �سي�ضطر ِ
تقع �أحيانا كثرية على عاتق ِ
الدخول يف معامالت متعددة ،ت�شمل على �سبيل املثال �رشاء حقوق البائع واحللول حملّه فيها ،لتحقيق
املقر�ض مالكا للموجودات اجلاري احتيازها ،وهي و�ضعية
النتيجة املرغوبة؛ و(ب) لأنه �سيلزم �أن ي�صبح ِ
التعر�ض للم�س�ؤولية اخلا�صة باملنتجات وغري ذلك
قد ال يرغب يف اتخاذها لأ�سباب تتعلق بال�رضائب �أو
ّ
من الأ�سباب.
للمقر�ض الذي يوفّر
 -42ومن �أجل تعزيز املناف�سة على توفري التمويل االحتيازي ،ت�سمح بع�ض الدول
ِ
متويال احتيازيا مل�شرتي موجودات ملمو�سة ب�أن يح�صل با�سمه اخلا�ص على حق �ضماين ذي �أف�ضلية يف
املقر�ض على و�ضعية الأولوية
تلك املوجودات .وبعبارة �أخرى� ،أ�صبح من املمكن يف هذه الدول �أن يح�صل ِ
التي مل تكن من قب ُل متاحة له �إال باكت�ساب احلق التف�ضيلي الذي يتم ّتع به البائع .ولكن لن يكون مبقدور
املقر�ضني الذين يوفّرون للمن�ش�آت التجارية الأموال التي قد تُ�ستخدم يف نهاية املطاف يف �رشاء
كل
ِ
املقر�ض
يقدم ِ
موجودات ملمو�سة� ،أن يطالبوا بحق �ضماين احتيازي .فلكي يتمكّنوا من ذلك ،يجب �أن ّ
االئتمان لتمكني امل�شرتي من احتياز املوجودات ،ويجب �أن يُ�ستخدم االئتمان فعال لذلك الغر�ض؛ ويف كل
احلاالت ،ال ميكن املطالبة بهذا احلق �إال يف املوجودات املحتازة على ذلك النحو.
للمقر�ض قد يوجد يف
 -43وبالرغم من �أن هذا النوع اخلا�ص من احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتاحة
ِ
املقر�ض من �أن يطالب مبا�رشة بحق �ضماين احتيازي تف�ضيلي لي�ست
عدد من الدول ،ف�إن فكرة متكني ِ
مقبولة لدى الكثريين .والواقع �أن معظم الدول التي ت�سمح للبائعني ب�ضمان �سداد ثمن �رشاء املوجودات
للمقر�ضني باملطالبة بحقوق �ضمانية
مميز يف االحتفاظ بامللكية ،ال ت�سمح
ِ
التي يبيعونها بوا�سطة حق ّ
املقر�ضون وكذلك البائعون �ضمانا غري حيازي ،ولكن
احتيازية تف�ضيلية .ويجوز يف هذه الدول �أن ي�أخذ ِ
البائع وحده هو يف العادة من يُ�سمح له باملطالبة بحق �ضماين احتيازي تف�ضيلي ،وهو خيار قد يلج�أ �إليه
كبديل عن االحتفاظ بامللكية.
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 -4النهوج امل ّتبعة يف متويل احتياز املوجودات امللمو�سة
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
  -44ا ّتبعت الدول يف املا�ضي طائفة عري�ضة من النهوج يف تنظيم معامالت متويل االحتياز .ومع ذلك،
فحماية حقوق البائعني كانت تُعترب عادة الهدف املحوري يف تلك النهوج .وعالوة على ذلك ،فقد ظل
حتى عهد قريب من غري املمكن يف العديد من الدول �أن مينح امل�شرتي حقا �ضمانيا غري حيازي يف
املوجودات امللمو�سة ،حتى ولو للبائع .ولهذين ال�سببني� ،أ�صبحت طريقة االحتفاظ بحق امللكية ممار�سة
ت�سن ت�رشيعات
يومية يف نظامي القانون املدين والقانون العام وغريهما من النظم .وكانت الدول �أحيانا ّ
لالعرتاف بهذه الطريقة يف متويل االحتياز وتنظيمها .ولكنها مل تفعل ذلك يف �أغلب الأحيان ،مما �أدى
أقرتها
�إىل ن�شوء القانون املعا�رص اخلا�ص بتمويل االحتياز يف تلك الدول من املمار�سات التعاقدية التي � ّ
املحاكم �إقرارا �رصيحا فيما بعد وزادتها تف�صيال.
 -45وبغية �إدراك اخليارات يف ال�سيا�سات العامة املتعلقة بتمويل االحتياز املتاحة حاليا �أمام الدول ،من
املفيد النظر ب�إيجاز يف ثالثة من النهوج ال�شائع اتباعها حتى الآن يف جمال متويل االحتياز ،وهي�( :أ)
املقدم من البائع؛ و(ب) النهوج الرامية �إىل تعزيز التمويل االحتيازي
النهوج امل�ؤ ّيدة للتمويل االحتيازي
ّ
املقر�ض على ال�سواء باعتبارهما �آليتني متكاملتني
املقدم من البائع والتمويل االحتيازي املق ّدم من
ِ
َّ
متميزتان؛ و(ج) نهج مرتكز على ر�ؤية متكاملة متاما لتمويل االحتياز ال يمُ ّيز من حيث املفهوم
ولكنهما
ّ
واملقر�ضني.
بني البائعني
ِ

(ب)  النهوج امل�ؤ ّيدة لتمويل االحتياز املق ّدم من البائع
 -46مثلما ذُكر �أعاله ،ان�صب الرتكيز يف تطوير قانون متويل االحتياز يف العديد من الدول على حماية
امل�رشع وال املحاكم يف �أي دولة منع امل�ؤ�س�سات املالية من توفري التمويل االحتيازي.
البائعني .ومل يكن يف نية
ّ
ملحقا بقانون البيع ،كانت �أداة االحتفاظ بامللكية والأدوات املعادلة
ولكن لأن هذا املجال كان يُعترب َ
لها اقت�صاديا متاحة ح�رصا للبائعني ،دون امل�ؤ�س�سات املالية ،يف هذه الدول .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت
هذه الأدوات هي �أدوات متويل االحتياز الرئي�سية� ،إن مل تكن الوحيدة ،التي تمُ كّن امل�شرتين من احتياز
املوجودات التي ي�شرتونها.
 -47وتختلف �سمات �آليات االحتفاظ بامللكية و�آثارها اختالفا كبريا بني دولة و�أخرى .والعديد من هذه
االختالفات هو نتاج املا�ضي واملمار�سات التعاقدية املح ّددة التي كانت تُ ّتبع ا�ستجابة للقيود التي تفر�ضها
القواعد القانونية املعتمدة يف بع�ض الدول ،و�أحيانا كثرية من �أجل التغلب على هذه القيود .ومن ثم،
تطور القانون يف هذا امل�ضمار غالبا كيفما اتفق احلال ،فابتُكرت �شيئا ف�شيئا ،مع ن�شوء احلاجة ،عقود
جديدة و�رشوط �إ�ضافية �أخرى لأنواع االتفاق ال�شائعة لت�صبح مبثابة نظام تام التطوير يحكم معامالت
متويل االحتياز .ونتيجة لذلك ،ف�إن املمار�سات التعاقدية اليومية ال ت ّت�سق �أحيانا مع ال�سيا�سة الت�رشيعية
ج�سدها القانون احلايل يف الدولة ،وال تمُ ثّل �أنواع املمار�سة التي ميكن �أن تعتمدها املن�ش�آت
التي يُ ّ
م�صمما لتعزيز فعالية االئتمان امل�ضمون.
التجارية لو كان النظام القانوين
َّ
 -48والنهج الذي يركّز على البائع باعتباره امل�ص َدر الرئي�سي لتمويل االحتياز كان ي�ستند يف بع�ض
الأحيان �إىل قرار �سيا�ساتي يهدف �إىل حماية ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة التي تو ِّرد املوجودات امللمو�سة
من م�ؤ�س�سات التمويل الكربى .ويعرتف هذا النهج ب�أهمية �رشكات الت�صنيع والتوزيع لالقت�صاد الداخلي
وباملركز املهيمن الذي حتتله م�ؤ�س�سات التمويل الكربى يف �أ�سواق االئتمان .وكثريا ما ينطلق القرار

 330

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

للموردين م�صلحة يف
ال�سيا�ساتي مبنح البائعني معاملة خا�صة من عدد من االفرتا�ضات� .أحدها � ّأن
ّ
توفري االئتمان ب�أ�سعار منخف�ضة لزيادة حجم مبيعاتهم .و�آخر � ّأن تكلفة هذا االئتمان مي�سورة لأن العديد
موردين ،عادة ،راغبني يف بيع
املوردين ال يطلبون دفع فائدة قبل التق�صري .وثالثها � ّأن وجود عدة ّ
من ّ
موجودات ملمو�سة لأي م�شرت معينّ يجعل ه�ؤالء املوردين يعر�ضون �أ�سعارا تناف�سية على امل�شرتين.
تقيم هذه االفرتا�ضات تقييما
 -49وال بد للدولة التي تفكّر يف �إ�صالح قانون املعامالت امل�ضمونة من �أن ّ
مت�أنّيا .فقد يكون لبع�ضها مربر وال يكون لبع�ضها الآخر �أي مربر .فاالفرتا�ض الأول افرتا�ض �صحيح
املورد موجودات للم�شرتي �ضمن
دائما ،على �سبيل املثال .ولكن فيما يتعلق باالفرتا�ض الثاين ،ف�أ ْن يبيع ّ
كبد امل�شرتي
ترتيب االحتفاظ بامللكية ،ال يعني بال�رضورة �أن �رشوط االئتمان التي يفر�ضها البائع ال تُ ّ
يتكبد تكلفة يف احل�صول على الأموال من �أجل �إتاحة �رشوط االئتمان
فاملورد نف�سه
�أي تكلفة بتاتا.
ّ
ّ
�ضمن تكلفته تلك يف �سعر املوجودات اجلاري بيعها وينقلها بذلك �إىل امل�شرتي� .أما
هذه ،ويُفرت�ض �أن يُ ّ
يف االفرتا�ض الثالث فمع � ّأن املناف�سة قد تن�شط فيما بني البائعني ،ف�ستن�ش�أ مناف�سة �إ�ضافية (ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل زيادة انخفا�ض تكلفة املوجودات) �إذا ُمكِّنت �أي�ضا جهات من غري البائعني من متويل احتياز
هذه املوجودات.
 -50وحتى عندما تكون للدولة املهتمة بتعزيز ت�صنيع املوجودات امللمو�سة وتوريدها رغب ٌة يف ت�شجيع
البائعني على اال�ضطالع بدور اجلهات املوفّرة لالئتمان ،فلي�س عليها وال ينبغي لها �أن تقوم بذلك بدرجة
مق�صية من توفري التمويل لالحتياز ب�أ�سعار تناف�سية� .إذ كما �أن التناف�س
ت�صبح معها الأطراف الأخرى
ّ
بني البائعني ي�ؤدي عادة �إىل انخفا�ض الأ�سعار التي �سيدفعها امل�شرتون ،ف�إن التناف�س بني اجلهات التي
توفّر االئتمان ي�ؤدي عادة �إىل انخفا�ض تكلفته على املقرت�ضني وازدياد توافره .وت�شجيع التناف�س بني كل
يرجح �أي�ضا
اجلهات املوفِّرة لالئتمان لن ي�ؤدي فح�سب �إىل �إتاحة االئتمان للم�شرتي ب�أي�رس الأ�سعار ،بل ّ
�أن يف�سح املجال مل�صادر ائتمان جديدة ل�صالح امل�شرتين .و�سيزيد هذا بدوره من قدرتهم على �رشاء
موجودات ملمو�سة دون �رضورة توفري البائعني �أنف�سهم التمويل لكل من يق�صدهم من امل�شرتين املحتملني.
املمولني من غري البائعني وامل� ّؤجرين من تقدمي االئتمان مبا�رشة
 -51و�إن احلواجز القانونية التي متنع
ّ
يقدموا االئتمان �إال عن طريق البائع �أو
�إىل امل�شرتين� ،أو التي تقت�ضي من ه�ؤالء
املمولني الآخرين �أال ّ
ّ
امل� ّؤجر ،من خالل احل�صول على �إحالة حلق البائع يف االحتفاظ بامللكية �أو حلق امل� ّؤجر يف الإيجار
التمويلي ،ميكن �أن تكون حواجز عدمية اجلدوى من نواح �أخرى �أي�ضا .والأهم من ذلك �أن معاملة
متويل االحتياز باعتباره جمرد و�سيلة حلماية حقوق امللكية لدى البائعني وامل� ّؤجرين قد يف�ضي يف الواقع
�إىل تقلي�ص نطاق احلقوق التي ميكن بخالف ذلك �أن يطالب بها �أولئك البائعون وامل� ّؤجرون .وذلك ل ّأن
العديد من النظم احلديثة للمعامالت امل�ضمونة يتيح للدائنني امل�ضمونني عددا من احلقوق التي كثريا
ما مل تكن� ،أو مل تكن دائما ،متاحة للبائعني الذين ي�ستخدمون و�سيلة االحتفاظ بامللكية ل�ضمان الوفاء
مبطالباتهم .وت�شمل هذه احلقوق ،على �سبيل املثال ،ما يلي�( :أ) حقا تلقائيا يف املطالبة بحق �ضماين يف
�أي منتجات تُ�صنع من املوجودات التي ُمنِح فيها حق �ضماين ،ويف �أي عائدات تت�أتى من بيع املوجودات
املرهونة؛ و(ب) �إمكانية ا�ستخدام احلق ال�ضماين ل�ضمان �سداد جميع الديون التي قد ي�ستحق على
امل�شرتي �أن ي�سددها للبائع.

املقر�ض على ال�سواء
املقدم من البائع ومن ِ
(ج)  النهوج الرامية �إىل تعزيز التمويل االحتيازي َّ
 -52بغية تو�سيع نطاق اجلهات التي ميكنها �أن توفر للم�شرتين التمويل الالزم لالحتياز ،من جهة،
للمقر�ضني الذين كانوا
ولتمكني البائعني من اال�ستفادة من جمموعة كاملة من احلقوق املتاحة �سابقا
ِ
ي�أخذون حقوقا �ضمانية ،من جهة �أُخرى ،عمدت دول عديدة �إىل �إعادة ت�صميم نظمها اخلا�صة بتمويل

الف�صل التا�سع -متويل االحتيا ز

331

االحتياز لكي تعمل على ترويج التمويل االحتيازي �سواء املقدم من البائعني �أو املقدم من املقر�ضني .وقد
ا ُّتبعت نهوج خمتلفة لتحقيق هذه النتيجة.
بناء على االحتفاظ بامللكية،
 -53ففي بع�ض الدول التي تعرتف بتمتع البائعني بحقوق احتيازية خا�صة ً
�أ�صبح ب�إمكان البائعني املحتفظني بحق امللكية الآن �أن يو�سعوا نطاق حقوقهم بالتعاقد من خالل �إدراج
�رشوط �إ�ضافية يف اتفاق البيع .وكثريا ما يُ�سمح يف هذه الدول للبائعني املحتفظني بحق امللكية ب�إدراج
يو�سع نطاق حق البائع لي�شمل املوجودات امل�ص ّنعة من املوجودات املبيعة �أ�صال� ،أو
�رشط يف عقد البيع ّ
�رشط (كثريا ما يُ�شار �إليه بعبارة "�رشط جميع املبالغ") ي�سمح ب�أن يكون االحتفاظ مبلكية موجودات
معينة مبثابة �ضمان للوفاء بجميع االلتزامات التي يَدين بها امل�شرتي للبائع .ويف حاالت نادرة،
ملمو�سة ّ
يو�سع نطاق حق ذلك البائع لي�شمل
ت�سمح الدولة �أي�ضا لبائع حمتفظ بامللكية بت�ضمني عقد البيع �رشطا ّ
امل�ستحقات �أو غريها من العائدات املت�أتية من بيع ال�سلع .ومع ذلك ،ففي معظم الدول التي تُ�ؤيد متتع
البائعني بحقوق خا�صة قائمة على االحتفاظ بامللكية ،ال يُعامل �سوى االحتفاظ الب�سيط بحق امللكية
باعتباره �أداة لالحتفاظ بذلك احلق ،يف حني �أن ترتيبات االحتفاظ بامللكية الأخرى هذه الأكرث تعقيدا
�إما �أنها ال حتظى باالعرتاف ،و�إما �أنها تُعا َمل باعتبارها ترتيبات تن�ش�أ عنها حقوق �ضمانية �أو ائتمانية
�أو حقوق �أخرى .واجلدير باملالحظة �أي�ضا �أن بع�ض الدول قد ع ّززت كذلك حقوق امل�شرتين مبقت�ضى
ترتيب االحتفاظ بامللكية ،وذلك باالعرتاف باحلق املتوقّع للم�شرتي يف املوجودات املحتازة مبقت�ضى
ترتيب االحتفاظ بامللكية ،وال�سماح للم�شرتي مبنح حق �ضماين �أدنى مرتب ًة يف املوجودات (�أو ،يف حالة
املوجودات امللمو�سة املراد احتيازها يف امل�ستقبل ،توقُّع ت�سلُّم هذه املوجودات) ل�صالح دائن �آخر.
 -54وقد �أ�صلحت قلة من الدول ت�رشيعاتها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة وذلك لتمكني البائعني من
اتخاذ حقوق �ضمانية احتيازية تف�ضيلية ،ولكنها ما زالت جتيز وجود �أدوات االحتفاظ بامللكية والإيجارات
ولكن الأدوات
التمويلية وما �شابهها من الأدوات جنبا �إىل جنب كمعامالت م�ستقلة لتمويل االحتياز.
ّ
املختلفة التي ت�ستخدم بها امللكية يف تلك الدول ل�ضمان وفاء امل�شرتي بالتزامه ،تُنظمها عادة وبدرجة
كبرية جمموعة القواعد ذاتها التي ت�رسي على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية التي يتم ّتع بها البائع .وهناك
دول �أخرى حتافظ على حقوق البائعني التقليدية يف التمويل االحتيازي �إىل جانب حقوقهم ال�ضمانية
االحتيازية ،ولكنها ت�سمح �أي�ضاً
للمقر�ضني باملطالبة بحقوق �ضمانية يف املوجودات املبيعة .ولتج ّنب
ِ
املخاطرة يف ق�صور التن�سيق بني خمتلف �أنواع متويل االحتياز ،كثريا ما تذهب تلك الدول �إىل �أبعد من
ي�سجلوا �إ�شعارا بحق االحتفاظ بامللكية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية ،و�أن
ذلك فتفر�ض على البائعني �أن ّ
ي ّتبعوا يف الإنفاذ نف�س الإجراءات املنطبقة على �إنفاذ احلق ال�ضماين.
 -55وي�ستند هذا النهج الأخري �إىل قرار �سيا�ساتي باتخاذ كل ما ميكن من التدابري لكي تُعامل جميع
املعامالت التي تُ�ستخدم لتمويل احتياز املوجودات امللمو�سة معاملة متكافئة؛ �أي �أن الهدف ،يف تلك
الدول ،هو �أن يعود نظام احلقوق ال�ضمانية بالنفع على البائعني الذين يحتفظون بحق امللكية ،ويف الوقت
املقر�ضني .ويُفرت�ض �أن ي�سهم
طبق على
ِ
نف�سه �إخ�ضاع �أولئك البائعني للنظام الإجرائي نف�سه الذي يُ ّ
ال�سعي �إىل �إيجاد فر�ص متكافئة ن�سبياً جلميع مقدمي االئتمان على هذا النحو يف تعزيز التناف�س بينهم،
مما يزيد من مقدار االئتمان املتوافر ويخف�ض تكلفته ل�صالح البائعني وامل�شرتين على ال�سواء .ومن ثم
ف�إن هذه الأنواع من النظم امل ُ�صلحة تُدرج حقوق البائعني وامل� ّؤجرين يف نظام املعامالت امل�ضمونة ،مي�سرّ ة
املقر�ضني الذين
بناء على �ضمان توقّع امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،غري �أنها متنع يف الوقت نف�سه ِ
بذلك التمويل ً
يقدمون التمويل االحتيازي من التناف�س مبا�رشة من �أجل احل�صول على حق ذي مرتبة �أوىل يف املوجودات
ّ
اجلاري �رشا�ؤها .وبعبارة �أخرى ،فرغم اعتماد هذه الدول نُظما قطعت �شوطا طويال يف �سبيل حتقيق
فر�ص متكافئة من �أجل توفري االئتمان االحتيازي ،ال يزال البائعون يمُ نحون و�ضعية يف الأولوية مف�ضلة
يقدمون التمويل االحتيازي.
على ِ
املقر�ضني الذين ّ
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(د)  النهوج املرتكِ زة على املفهوم املتكامل متاما للحقوق ال�ضمانية يف "ثمن ال�رشاء"
  -56اتخذت بع�ض الدول خطوة �إ�ضافية .فلم تعتمد فح�سب نهجا يجيز ويع ّزز التمويل االحتيازي من
ممويل االحتياز معاملة
جانب البائع
ِ
واملقر�ض على ال�سواء ،و�إمنا �س ّنت �أي�ضا نظماً قانونية تُعامل جميع ّ
للمقر�ضني احل�صول على الأولوية التف�ضيلية نف�سها التي يحظى بها
متكافئة .ففي هذه الدول ،ميكن
ِ
البائعون الذين يتخذون حقوقا �ضمانية يف املوجودات التي يبيعونها .وللأغرا�ض التنظيمية ،ف�إن خمتلف
حقوق املالكني يف �إطار التمويل االحتيازي (االحتفاظ بامللكية ،والإيجارات التمويلية ،والأدوات املماثلة):
(�أ) �أُدجمت متاما يف حق �ضماين وظيفي واحد؛ و(ب) تُعامل معاملة احلقوق ال�ضمانية االحتيازية
واملقر�ضني .ويف العديد من الدول التي اعتمدت هذا النهج ،تُو�صف جميع هذه
املعيارية املتاحة للبائعني
ِ
احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املختلفة بكونها حقوقا �ضمانية يف "ثمن ال�رشاء".
همني حيثما جرى اعتماده .ف�أما
 -57ويخ�ضع تطبيق نهج احلقوق ال�ضمانية يف "ثمن ال�رشاء" ملبد�أين ُم ّ
�أولهما ،فهو �أن احلق ال�ضماين يف ثمن ال�رشاء ،الذي ي�شري �إليه الدليل بتعبري "احلق ال�ضماين احليازي"،
ُ�شرت متكينا لـه
مفهوم �شامل عام؛ مبعنى �أنه ينطبق على �أي معاملة يوفّر فيها �أحد
املمولني االئتمان مل ٍ
ّ
من �رشاء موجودات ملمو�سة ويحتفظ بحق يف املوجودات امل�شرتاة ل�ضمان �سداد ذلك القر�ض االئتماين.
و�أما الثاين ،فهو �أن احلق ال�ضماين يف ثمن ال�رشاء �صنف من احلقوق ال�ضمانية؛ �أي �أن جميع القواعد
املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية ت�رسي بوجه عام �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية ،ما مل تقت�ض
معينة على هذه احلقوق (انظر م�صطلح "احلق
الظروف اخلا�صة للتمويل االحتيازي تطبيق قاعدة ّ
ال�ضماين احليازي" املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري).
 -58وفيما يلي ال�سمات الرئي�سية لنظام احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف الدول التي اعتمدت النهج
املرتكز على املفهوم املتكامل متاما للحقوق ال�ضمانية يف ثمن ال�رشاء:
فح�سب ،بل يُتاح �أي�ضا لغريهم من مقدمي
ملوردي املوجودات امللمو�سة
ُ
(�أ) يُتاح هذا احلق ال ّ
املقر�ضون وامل� ّؤجرون التمويليون؛
التمويل االحتيازي ،مبن فيهم ِ

(ب) لأغرا�ض املعامالت امل�ضمونة ،يُعطى الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي ح ّقا �ضمانيا،
عما �إذا احتفط هذا الدائن �أم مل يحتفظ مبلكية املوجودات املراد احتيازها؛
ب�رصف النظر ّ

(ج) يجوز للم�شرتي �أن يعر�ض حقا �ضمانيا �أدنى مرتب ًة يف املوجودات نف�سها على دائنني �آخرين
ويتمكّن بذلك من ا�ستخدام كامل قيمة حقوقه يف املوجودات املحتازة للح�صول على ائتمان �إ�ضايف؛

(د) يتعينّ على الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن �سائر الدائنني
امل�ضمونني� ،أن يقوم عادة بت�سجيل �إ�شعار بحقه ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام� ،سواء ُ�س ّمي
حق �إيجار متويلي؛
حق احتفاظ بامللكية �أو َّ
االتفاق الذي ين�شئ احلق ال�ضماين احليازي حقا �ضمانيا� ،أو َّ
�سجل الإ�شعار باحلق ال�ضماين احليازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،ي�صبح هذا
(هـ) حاملا يُ َّ
احلق ال�ضماين احليازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة؛
(و) �إذا ُ�س ِّجل الإ�شعار يف غ�ضون فرتة زمنية ق�صرية بعد ت�سليم املوجودات للم�شرتي� ،أو قبل
الت�سليم يف حالة املخزون ،تكون للحق ال�ضماين االحتيازي عادة �أولوية على حقوق املطالبني املناف�سني،
مبن فيهم �أي دائن له حق �ضماين قائم من قبل يف موجودات امل�شرتي الآجلة؛
(ز) يجوز للدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي� ،سواء كان بائعا �أو م� ّؤجرا متويليا� ،أن ينفِ ذ حقه،
�ضمن �إطار �إجراءات الإع�سار �أو خارجه ،بالطريقة نف�سها التي ينفذ بها �أي دائن م�ضمون �آخر حقوقه،
ولي�س له �أي حقوق �إنفاذية قائمة على امللكية.
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 -59وخالل العقود القليلة املا�ضية من القرن الع�رشين والعقد الأول من القرن احلادي والع�رشين،
اعتمد عدد متزايد من الدول هذا النهج املتكامل متاما �إزاء متويل االحتياز .وميكن مالحظة هذا
معينة من الطائرات وغريها من
االجتاه �أي�ضا على ال�صعيد الدويل .فعلى �سبيل املثال ،يف حالة �أنواع ّ
()1
املعدات املنقولة م�س�ألة نفاذ
املعدات املتحركة املرتفعة القيمة ،تنظّ م اتفاقية ال�ضمانات الدولية على
ّ
البيع مع االحتفاظ بامللكية جتاه الأطراف الثالثة والإيجارات التمويلية بقواعد منف�صلة لكنها ت�شبه
تتوخاه
تو�سع نطاق ال�سجل الدويل الذي
ّ
جوهريا القواعد التي تنظم احلقوق ال�ضمانية .ومن ثم ،فهي ِّ
االتفاقية لي�شمل� ،إىل جانب احلقوق ال�ضمانية ،ترتيبات االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي .وعالوة
على ذلك ،تنطبق مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات( )2القواعد نف�سها على�( :أ) الإحاالت
ال�ضمانية؛ (ب) الإحاالت للأغرا�ض ال�ضمانية؛ (ج) الإحاالت الكلية (انظر الفقرة الفرعية (�أ) من
املادة  ،)2وتتجنب االتفاقية بذلك التمييز بني احلقوق ال�ضمانية والأدوات القائمة على امللكية .والواقع
�أن املادة  22من االتفاقية ،التي ت�شمل �رصاحة خمتلف النـزاعات على الأولوية ،ت�رسي �أي�ضا على نزاع
بني �شخ�ص �أُحيلت �إليه م�ستحقات ودائن ال�شخ�ص الذي �أحال تلك امل�ستحقات ،الذي متتد حقوق
احتفاظه مبلكية املوجودات امللمو�سة لت�شمل امل�ستحقات الناجمة من بيع تلك املوجودات .و�أخريا ،ي ّتبع
النهج �إزاء متويل االحتياز كل من امل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري يف قانونه النموذجي
نف�س هذا
َ
()3
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،ومنظمة الدول الأمريكية يف قانونها النموذجي للمعامالت امل�ضمونة
()5
للبلدان الأمريكية )4(،وم�رصف التنمية الآ�سيوي يف دليل �سجالت املنقوالت.

(�أ)  ا�ستعرا�ض عام

 -5االختيارات الرئي�سية يف ال�سيا�سة العامة

 -60ي�ستعر�ض الدليل ،يف الباب جيم من الف�صل الأول ،النهوج الأ�سا�سية يف جمال ال�ضمان ،ويو�صي
بنهج قد تعتمده دول ٌة ت�سعى �إىل �إ�صالح قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ضمونة .ومن امل�سائل الرئي�سية
التي يبحثها ذلك الف�صل كيفية معاجلة املعامالت التي ت�ؤدي الوظيفة االقت�صادية لأداة �ضمانية ولكنها
املمول.
تُن َّفذ من خالل ا�ستخدام احلق يف ملكية موجود ل�ضمان الوفاء الكامل باحلق الذي يطالب به
ّ
وتن�ش�أ هذه امل�س�ألة يف �سياق الإع�سار وخارج �سياقه على ال�سواء .وهناك �أربعة نهوج خمتلفة �شائعة فيما
بني الدول التي قامت م�ؤخرا ب�إ�صالح قوانينها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة.
تنوع �أ�شكال �أدوات التمويل يف كل احلاالت.
� -61أوالً ،ال يزال العديد من هذه الدول يحافظ على ّ
� ْأي �أنها تعرتف ب�أدوات ال�ضمان كما تعرتف ب�أدوات من قبيل االحتفاظ بحق امللكية والنقل االئتماين
مقرت�ض ما ل�ضمان الوفاء
للملكية والرهون والبيع مع حق اال�سرتداد حني يُ�ستخدم نقل ملكية موجودات
ٍ
بااللتزام .ويف هذه الدول ،يحكم كلَّ معاملة املنط ُق املفاهيمي املعينَّ اخلا�ص بها� ،سواء �أكانت �ضمانا �أم
بيعا �أم �إيجارا.
التنوع يف �أ�شكال �أدوات التمويل يف احلاالت غري املرتبطة
 -62ثانياً ،تُبقِ ي دول �أخرى على هذا
ّ
بالإع�سار ،ولكنها ت�صف يف نظمها اخلا�صة بالإع�سار كل املعامالت التي يُ�ستخدم فيها حق امللكية
ل�ضمان �سداد مطالبة الدائن بكونها �أدوات �ضمانية .ولأغرا�ض الإع�سار ،تُعترب يف هذه الدول كل
املعامالت التي ت�ؤدي الدور االقت�صادي لل�ضمان متكافئة وظيفيا.
( )1انظر املقدمة ،احلا�شية .8
( )2انظر املقدمة ،احلا�شية .7
( )3انظر املقدمة ،احلا�شية .3
( )4انظر املقدمة ،احلا�شية .9
( )5انظر املقدمة ،احلا�شية .6
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و�سعت دول �أخرى نطاق نهج "التعادل الوظيفي" هذا لي�شمل ال�سياقات الإع�سارية وغري
 -63ثالثاًّ ،
املميزة لكل من هذه املعامالت
الإع�سارية على ال�سواء .وتعرتف النظم املعمول بها يف تلك الدول بال�سمات ّ
املختلفة املتعلقة بحق امللكية :فال يزال م�سموحا للبائعني الدخول يف معامالت البيع مع االحتفاظ
للمقر�ضني الدخول يف معامالت
بامللكية �أو مع حق الف�سخ يف حالة عدم ال�سداد ،وما زال م�سموحا
ِ
م�ضمونة �أو معامالت البيع مع حق اال�سرتداد .بيد �أن احلر�ص على كفالة التن�سيق املحكم بني هذه
املعامالت املختلفة ،واحلر�ص كذلك على كفالة معاملتها بقدر الإمكان معاملة متكافئة  ،قد حدا بتلك
الدول �إىل �إخ�ضاع جميع هذه املعامالت ،كائنة ما كانت ت�سميتها ،لإطار تنظيمي �شامل ي�ؤدي �إىل نتائج
متعادلة وظيفيا.
ي�سمى نهجا
 -64رابعاً ،ي�صل عدد متزايد من الدول بهذا املنطق الوظيفي �إىل نهايته فيعتمد ما قد ّ
متكامال وظيفيا �أو نهجا "وحدويا" .فنظامها للمعامالت امل�ضمونة يَعترب �ضماناً جميع املعامالت
�سميها �رصاحة باحلقوق
املختلفة التي ت�ؤدي الوظيفة االقت�صادية لل�ضمان ،ب�رصف النظر عن �شكلها ،ويُ ّ
ال�ضمانية� .أي � ّأن النظام القانوين يف هذه الدول ال يعتمد فح�سب طائفة متنوعة من �آليات امللكية
عامل على �أنها متعادلة وظيفيا مع املعامالت امل�ضمونة ،بل �إنه يف الواقع يعيد تو�صيف كل
التي تُ َ
�آليات امللكية هذه باعتبارها حقوقا �ضمانية ما دامت ت�ؤدي الوظيفة االقت�صادية التي ت�ؤديها املعاملة
امل�ضمونة.
 -65ويو�صي الدليل ب�أن تعتمد الدول هذا النهج الأخري فيما يخ�ص املعامالت امل�ضمونة غري
االحتيازية .فكل املعامالت امل�ضمونة غري االحتيازية التي تُ�ستخدم فيها حقوق يف موجودات املانح،
عامل ك�أدوات
مبا فيها امللكية ،ل�ضمان التزام عادي على املقرت�ض بال�سداد ّ
ملقدم االئتمان ،ينبغي �أن تُ َ
�ضمانية ،وتحُ َّدد بكونها كذلك ،يف �سياق الإع�سار وخارج �سياقه على ال�سواء (انظر التو�صية  .)8ويطلق
الدليل على هذه الطريقة ا�سم النهج املتكامل والوظيفي وال�شامل (انظر الف�صل ب�ش�أن نطاق االنطباق،
الفقرات  .)114-110وي َّت�سم هذا النهج بثالث مزايا رئي�سية هي�( :أ) الإ�سهام على نحو �أو�ضح يف
مقدمي االئتمان على �أ�سا�س الثمن ،ومن ثم رجحان زيادة توافر االئتمان امل�ضمون؛
تعزيز املناف�سة بني ِّ
(ب) التمكني على نحو �أف�ضل من اتخاذ قرارات بخ�صو�ص ال�سيا�سة الت�رشيعية على �أ�سا�س الكفاءة
املن�شئة للحقوق ال�ضمانية
�سن هذا النظام القانوين وتطبيقه لأن جميع املعامالت ِ
املقارنة؛ و(ج) �سهولة ِّ
عامل معاملة واحدة.
تُ َ
 -66وعندما يكون االلتزام امل�ضمون هو ت�سديد ثمن �رشاء موجودات ملمو�سة (�أي عندما يكون املو�ضوع
متعلقا مبعاملة متويل احتيازي) ،تن�ش�أ م�س�ألة �أكرث تع ُّقدا من حيث املفهوم ،لأن الأطراف املعنية لي�سوا
مقر�ضني؛ بل هم �أي�ضا بائعون .و�ستحتاج الدول يف قرارها حول ما �إذا كانت �ستعتمد النهج
جميعا ِ
املتكامل وظيفيا �إىل حتديد �أحد �أمرين هما�( :أ) ما �إذا كان ينبغي �أن يعلو منطق املعامالت امل�ضمونة
على منطق قانون البيع والإيجار (�أو منطق قانون امللكية بالأخ�ص) عندما يلج�أ البائعون وامل� ّؤجرون �إىل
ا�ستخدام تلك املعامالت ل�ضمان ت�سديد �سعر �رشاء املوجودات امللمو�سة (�أو املكافئ االقت�صادي لذلك
ال�سعر) ؛ �أو (ب) ما �إذا كان ينبغي �أن يعلو منطق البيع والإيجار على منطق املعامالت امل�ضمونة باعتباره
املبد�أ التنظيمي الأ�سا�سي يف هذه احلاالت .وبغية اتخاذ قرار ب�ش�أن هذه امل�سائل ،يتعينّ على الدول �أن
تنظر� ،أوال وقبل كل �شيء ،فيما �إذا كان ينبغي اعتماد النهج الرامي �إىل حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا،
ممويل االحتياز؛ وثانيا� ،إذا كان الأمر كذلك،
باعتباره �أجنع ال�سبل لبلوغ هدف امل�ساواة اجلوهرية بني ّ
يتعينّ على الدول �أن تنظر فيما �إذا كان ينبغي اعتماد النهج املتكامل باعتباره �أجنع ال�سبل لو�ضع �إطار
من القواعد يح ّقق التعادل الوظيفي يف النتائج.

الف�صل التا�سع -متويل االحتيا ز
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(ب)  التعادل الوظيفي كمفهوم عام لتمويل االحتياز
 -67توجد �أ�سباب وجيهة من منظور ال�سيا�سة االقت�صادية لعلّها حتدو بالدول �إىل اعتماد النهج املتكامل
وظيفيا �إزاء متويل االحتياز .ففي اقت�صادات ال�سوق ،ي�ؤدي تكاف�ؤ الفر�ص �أمام جميع مقدمي االئتمان
�إىل زيادة التناف�س بينهم ،وقد يزيد بالتايل من مقدار االئتمان املتوافر ويقلل تكلفته .ولي�س ثمة من �سبب
وجيه م�ستند �إىل مبد�أ اقت�صادي يف�رس ملاذا ينبغي �أن يحتكر �صانع املوجودات امللمو�سة �أو موزعها تقدمي
االئتمان للم�شرتين .وعند القبول بوجوب متكني املمولني من التناف�س على تزويد امل�شرتين باالئتمان
زاول يف �إطاره ه�ؤالء املمولون ذلك الن�شاط �أ ّال ين�شئ حوافز
االحتيازي ،ينبغي للنظام القانوين الذي يُ ِ
لواحدة �أو �أخرى من الفئات الفرعية للممولني .و�أجنع �سبيل لكفالة ا�ستناد التناف�س على تقدمي االئتمان
جميع ه�ؤالء
�إىل الأحكام وال�رشوط التي يعر�ضها املمول دون غريها �إمنا هو �إن�شاء قواعد قانونية يُعا َمل
ُ
املمولني مبقت�ضاها معاملة ت�ؤدي �إىل نتائج متعادلة وظيفيا.
 -68وي�ستتبع ذلك �أن يكون يف مقدور امل�شرتين �أن ي�سعوا �إىل احل�صول على �أف�ضل �صفقة ممكنة
ممول
لتلبية احتياجاتهم �إىل التمويل االحتيازي .وينبغي �أن تكون لهم فر�ص متكافئة للتفاو�ض مع �أي ّ
حمتمل على مدة القر�ض �أو غريه من �أ�شكال الإقرا�ض االئتماين ،مبا يف ذلك �رشوط الت�سديد والفوائد
ولكن هذا التكاف�ؤ
على القر�ض واحلاالت التي تدخل يف باب التق�صري ونطاق ال�ضمان الذي يتيحونه.
ّ
معر�ضا للخطر �إذا كان النظام القانوين يجيز لبع�ض املمولني احل�صول
يف فر�ص التفاو�ض ي�صبح ّ
على حقوق �ضمانية �أف�ضل من احلقوق ال�ضمانية املتاحة لغريهم .وبعبارة �أُخرى ،ال يوجد من املنظور
االقت�صادي �أي �شيء فريد يف متويل االحتياز يجعل �أي دولة ت�أخذ بنهج �إزاء املناف�سة االئتمانية يختلف
عن النهج الذي تعتمده بخ�صو�ص التمويل العادي غري االحتيازي.
 -69وهناك �أي�ضا �أ�سباب مت�صلة ب�شكل امل�ؤ�س�سات القانونية جلعل الدولة ترغب يف اعتماد النهج
الهادف �إىل حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا .فمثلما ذُكر �أعاله (انظر الفقرات  ،)39-36درجت الدول
تقليديا على تنظيم االئتمان مل�شرتي املوجودات امللمو�سة ب�إتاحة ا�ستحقاقات حمددة للبائعني (رمبا على
افرتا�ض �أن البائعني يق ِّدمون اجلزء الأوفر من التمويل االحتيازي ،و�أن معظم عمليات البيع يتم يف �إطار
معينة) .ويف �ضوء ذلك االفرتا�ض ،كان ال�شاغل الأول هو بب�ساطة
معاملة واحدة ال تتكرر وتتعلق ببنود ّ
كفالة �أن يتمكّن البائع ،يف حال عدم ت�سديد امل�شرتي ثمن ال�رشاء ،من ا�ستعادة املوجود املبيع ب�رسعة
ملحق بالبيع و�أن
وفعالية وخلواً من �أي حقوق لأطراف ثالثة .وذلك يعني �أن االئتمان كان جمرد �شيء َ
االهتمام الرئي�سي للبائع كان احل�صول على قيمة املوجودات التي وفّرها للم�شرتي .وحدث خالل العقود
القليلة املا�ضية تطوران اثنان ا�ستوجبا من الدول �أن تعيد النظر يف هذا املوقف
تو�سع االقت�صادات ،منت احلاجة �إىل التمويل االحتيازي ووجد البائعون �أنهم يعجزون
� -70أوالً ،مع ّ
�أحيانا كثرية على تلبية احتياجات زبائنهم �إىل االئتمان .و�أ�صبح من ال�شائع ب�شكل متزايد ،وخا�صة عندما
يريد م�ص ّنعون وبائعون باجلملة والتجزئة �رشاء كميات كبرية من املواد اخلام واملخزون� ،أن تقوم امل�صارف
حمدد هو
و�رشكات التمويل وغريها من اجلهات ِ
املقر�ضة بتقدمي قرو�ض ائتمانية �إىل امل�شرتين لغر�ض َّ
متكينهم من احتياز تلك املواد اخلام واملخزون .ثانياً� ،أ�صبحت �أنواع املع ّدات الالزمة للت�صنيع والتوزيع
املوردون يعجزون �أحيانا كثرية عن توفري التمويل الالزم
متطورة وباهظة الثمن ب�شكل متزايد .و�أ�ضحى ّ
لزبائنهم املحتملني .وعالوة على ذلك ،ولأ�سباب �رضيبية يف الغالب ،اكت�شف امل�شرتون �أن احل�صول على
وت�سمى بهذا الإ�سم عو�ضا عن معاملة �رشاء،
املعدات املطلوبة مبعاملة تُبنى �صيغتها يف �شكل عقد �إيجار
ّ
ّ
ت�صمم بطريقة
يكون �أحيانا �أجدى من الناحية االقت�صادية .وكثريا ما كانت معامالت الإيجار هذه
َّ
جتعلها مكافئة اقت�صاديا للبيع باالئتمان.
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 -71ويف كلتا هاتني احلالتني� ،أ�صبح �شخ�ص �آخر غري بائع املوجودات املبا�رش يوفِّر التمويل االحتيازي
للم�شرتي (�أو للم�شرتي النظري ،يف حالة الإيجار) .وعندئذ وجدت الدول نف�سها م�ضطرة لأن تقرر ما
�إذا كان ثمة مربر ال�ستمرار الإ�شارة �إىل حقوق البائع باعتبارها معاملة التمويل االحتيازي النموذجي.
وكانت الأ�سباب الرئي�سية الداعية للقلق تكمن يف�( :أ) �أن البائعني كانوا قادرين تقليديا على احل�صول
ولكن ممويل االحتياز الآخرين،
على حق �ضماين مبرتبة عليا يف املوجودات ا�ستناداً �إىل امتالكهم �إياها،
ّ
�صمم
كاملقر�ضني ،كانوا ممنوعني عادة من احل�صول على حق عايل املرتبة؛ (ب) وعندما كانت املعاملة تُ َّ
يف �شكل �إيجار عو�ضا عن بيع ينقل فيه البائع امللكية �إىل امل�شرتي ويح�صل مقابل ذلك على احلق يف
�إبطال البيع يف حال عدم ت�سديد ثمن ال�رشاء ،مل يكن ب�إمكان امل�ست�أجر عموما �أن ي�ستخدم املوجودات
امل� ّؤجرة ك�ضمان للح�صول على ائتمان �آخر .وقد حملت هذه ال�شواغل الدول على �أن تنظر يف اخليار
ال�سيا�ساتي الأ ّول :ما �إذا كان من الأف�ضل لتنظيم هذا الفرع من قانون املعامالت امل�ضمونة اعتماد مفهوم
عام ملعاملة التمويل االحتيازي.
 -72وقد ا�ستنتجت دول عديدة �أن النظام القانوين �سيكون �أقل غمو�ضا و�أقل �إثارة للتقا�ضي �إذا مل مي ِّيز
قررت هذه الدول �أن
ر�سميا بني احلقوق املتاحة ملختلف موفّري االئتمان االحتيازي؛ �أي حتى عندما ّ
يظل با�ستطاعة البائعني حماية حقوقهم عن طريق االحتفاظ مبلكية املوجودات املبيعة �إىل حني ت�سديد
امل�شرتي ثمنها بكامله ،قررت تب�سيط ت�صميم هذا النظام باعتماد النهج الذي ي�ؤدي �إىل نتائج متعادلة
وظيفيا :مما يعني �أن كل املعامالت التي تُ�ستخ َدم لتمويل احتياز املوجودات امللمو�سة تعا َمل بالطريقة
نف�سها �أ�سا�سا ب�رصف النظر عن �شكلها وب�رصف النظر عن الو�ضع القانوين للدائن (�سواء كان بائعا �أم
مقر�ضا).
م� ّؤجرا �أم ِ
 -73وان�سجاما مع التو�صية ب�أن تعتمد الدول النهج املتكامل وظيفيا يف املعامالت امل�ضمونة غري
االحتيازية (انظر التو�صية  ،)8يو�صي الدليل يف هذا الف�صل ب�أن تعتمد الدول النهج املتكامل وظيفيا
فيما يخ�ص جميع معامالت متويل االحتياز� ،أيا كانت ت�سميتها (انظر التو�صية  9وبياين الغر�ض ال�سابقني
للتو�صيات يف اخليارين �ألف وباء يف نهاية هذا الف�صل) .وهذا يعني �أن الدليل يو�صي ب�أن ت�شرتع الدول
عما �إذا قررت اعتماد النهج الوحدوي �أو النهج غري
نُظما حتقق نتائج متكافئة وظيفيا ،ب�رصف النظر ّ
الوحدوي �إزاء التعادل الوظيفي ملعامالت التمويل االحتيازي وغري االحتيازي (انظر التو�صية  178فيما
يخ�ص النهج الوحدوي والتو�صية  188فيما يخ�ص النهج غري الوحدوي).

(ج)  النهجان الوحدوي وغري الوحدوي فيما يتعلق بالتعادل الوظيفي
� -74أما االختيار ال�سيا�ساتي الرئي�سي الثاين الذي تواجهه الدول فيتعلق بالطريقة التي ت�سلكها يف
ت�صميم الت�رشيعات لتحقيق نتائج متعادلة وظيفيا .ومرة �أخرى ف�إن الهدف الرئي�سي هو احلر�ص ،قدر
الإمكان ،على �أن ي�صاغ النظام القانوين الذي يح ّقق هذا التعادل الوظيفي بطريقة تُي�سرّ توفري االئتمان
على �أو�سع نطاق ممكن وب�أقل ثمن .وميكن بلوغ هذا النوع من الفعالية يف �أي نظام قانوين ب�إحدى
طريقتني.
� -75أوالً ،ميكن �أن تختار الدول �إزالة التمييز بني خمتلف �أ�شكال معامالت متويل االحتياز وتعتم َد
تو�صيفا واحدا لتلك الأدوات .وهذه هي ال�سيا�سة العامة التي يو�صي الدليل باتباعها فيما يخ�ص احلقوق
ال�ضمانية عموما .ويُ�شار يف هذا الف�صل �إىل هذه الطريقة يف حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا بو�صفها
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النهج "الوحدوي" يف متويل االحتياز .ويف النهج الوحدوي ،كل معامالت متويل االحتياز تن�شئ "حقوقا
املمولني يعتربون "دائنني م�ضمونني بحق �ضماين احتيازي".
�ضمانية احتيازية" وكل
ّ
 -76ثانياً ،ميكن �أن تختار الدول الإبقاء على �شكل معامالت متويل االحتياز احلالية ،وعلى الو�صف
تق�ض
الذي يعطيه الطرفان لالتفاق املربم بينهما (ك�أن ي�صفاه بكونه بيعا �أو ت�أجريا �أو قر�ضا) ،ما مل
ِ
معينة .بيد �أنه �سيكون لزاماً على الدول �أي�ضا ،واحلالة
حمكمة خمت�صة بزيف ذلك الو�صف ،يف ق�ضية ّ
وتب�سط قواعدها التقنية لكل معاملة من �أجل حتقيق التعادل الوظيفي يف النظام ب�أكمله.
عدل
هذه� ،أن تُ ّ
ِّ
النهج "غري الوحدوي".
وي�شري الدليل �إىل هذه الطريقة يف حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا بو�صفها
َ
ويف النهج غري الوحدوي ،ين�ش�أ عن معامالت متويل االحتياز �إما "حقوق االحتفاظ بامللكية" و"حقوق
الإيجار التمويلي" حيث تُ�ستخدم �أداة من �أدوات امللكية ،و�إما "حقوق �ضمانية احتيازية" ل�صالح الدائنني
املقر�ض �أو ل�صالح البائع الذي
امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي عند �إن�شاء حق �ضماين (�سواء ل�صالح ِ
ينقل امللكية �إىل امل�شرتي).
 -77ورهنا بقانون غري قانون املعامالت امل�ضمونة ،ميكن �أن يكون للقرار ب�ش�أن �أي هذين النهجني ينبغي
اعتماده تبعات مهمة� .إذ قد ي�ؤثّر هذا القرار ،مثال ،يف حقوق الأطراف الثالثة يف �إجراءات الإع�سار
(ترد مناق�شة امل�سائل املتعلقة بالإع�سار يف الباب �ألف� 13-أدناه ويف الف�صل الثاين
وخارجها على ال�سواء ِ
تقرر اعتماد �أحد هذين النهجني� ،أن تبُ َّت على وجه
ع�رش) .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سيكون على الدول ،بعد �أن ّ
الدقة يف كيفية ت�صميم القواعد اخلا�صة التي �ستحكم كل جوانب معامالت متويل االحتياز ،و�إدماج هذه
القواعد اخلا�صة يف القانون العام املتعلق بالبيع والإيجار.

'  '1النهج الوحدوي
 -78ي�ؤدي قرار الدول اعتماد النهج الوحدوي �إىل ثالث نتائج رئي�سية� .أوالً ،كل �أدوات متويل االحتياز
خ�ضع للقواعد ذاتها التي حتكم احلقوق ال�ضمانية
�ستُعترب ،ب�رصف النظر عن �شكلها� ،أدوات �ضمانية وتُ َ
غري االحتيازية (با�ستثناء احلاالت املتعلقة بالتنازع على الأولوية) .ثانيا ،حق الدائن يف املوجودات
امللمو�سة يف معامالت البيع مع االحتفاظ بامللكية� ،أو البيع مبقت�ضى ال�رشط الفا�سخ� ،أو اتفاق الت�أجري
مع خيار ال�رشاء� ،أو الإيجار التمويلي� ،أو �أي معاملة مماثلة� ،سيُعترب حقا �ضمانيا احتيازيا و�سيخ�ضع
مقر�ض .ثالثا� ،سيُ َع ُّد امل�شرتي يف مثل
لنف�س القواعد التي �ستحكم احلق ال�ضماين احليازي املمنوح لأي ِ
هذه احلاالت حائزا ملكية املوجود ب�رصف النظر عما �إذا كان البائع �أو امل� ّؤجر ي ّدعي احتفاظه بامللكية
مبوجب العقد.
 -79وميكن �أن ت�سلك الدول �أحد م�سلكني يف ا�شرتاع النهج الوحدوي يف احلاالت التي ي�ستخدم فيها
البائعون االحتفاظ بامللكية �أو الإيجار التمويلي .فقد تن�ص على �أن ي�صبح امل�شرتي املالكَ يف جميع
تعدل الت�رشيعات الأخرى (كالقوانني ال�رضيبية �إن كانت ترغب
الأغرا�ض ،ويكون عليها واحلالة هذه �أن ّ
يف �أن يخ�ضع البائع يف تلك املعامالت لل�رضيبة ب�صفته مالكا)� .أو قد تن�ص على � ّأن امل�شرتي ال ي�صبح
مالكا �إال لأغرا�ض قانون املعامالت امل�ضمونة وامليادين املت�صلة به (القانون املنظّ م للعالقة بني الدائن
واملدين وقانون الإع�سار ،على وجه اخل�صو�ص) .ولكن من اجلدير باملالحظة � ّأن ات�ساق النظام يقت�ضي
من الدول �أن ت�سلك فيما يتعلق مبعامالت متويل االحتياز نف�س امل�سلك الذي ت�سلكه بخ�صو�ص معامالت
التمويل غري االحتيازي.
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'  '2النهج غري الوحدوي
املقر�ضني
 -80لأن الدليل يعتمد نهجا وحدويا فيما يخ�ص التمويل غري االحتيازي ،ف�إن معامالت
ِ
التقليدية ،كالبيع مع حق اال�سرتداد والبيع مع الت�أجري للبائع والنقل االئتماين للملكية ،تُعترب جميعها
حقوقا �ضمانية عادية .وال
يتوخى الدليل �إمكانية ا ّتباع نهج غري وحدوي �إال فيما يتعلق مبعامالت
ّ
البائعني (واملعامالت "ال�شبيهة مبعامالت البائعني" مثل الإيجارات التمويلية) .وبناء عليه ،فحتى عندما
تعتمد الدول نهجا غري وحدوي فيما يتعلق مبعامالت متويل االحتياز ،ينبغي لها �أن ت�صمم نظامها بحيث
يراعي مبد�أ التعادل الوظيفي (انظر التو�صية  .)188وعلى �سبيل املثال ،ينبغي للنظام �أن يعامل جميع
مقدمي االئتمان االحتيازي معاملة متكافئة وظيفيا :البائع الذي يحتفظ بحق امللكية؛
اجلهات التالية من ّ
والبائع الذي ال يحتفظ بحق امللكية ولكنه يحتفظ باحلق يف �إبطال البيع؛ والبائع الذي ال يحتفظ بحق
امللكية ولكنه ي�أخذ حقا �ضمانيا احتيازيا عاديا يف املوجودات املبيعة؛ وامل� ّؤجر الذي يحتفظ بحق امللكية؛
وامل� ّؤجر الذي ي�أخذ حقا �ضمانيا احتيازيا عاديا يف املوجودات املبيعة �أو امل� ّؤجرة.
 -81ومن حيث املبد�أ ،ميكن للدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي �أن حت ّقق التعادل الوظيفي بني
حقوق البائع الذي يحتفظ بحق امللكية وامل� ّؤجر التمويلي من ناحية ،وحقوق الدائن امل�ضمون بحق
�ضماين احتيازي من ناحية �أخرى ،ب�إحدى طريقتني .فيمكنها �إما (�أ) �أن ت�صوغ احلقوق املمنوحة
للمطالِب املحتفظ بحق امللكية ومن ي�شبهه من املطالبني ،على منوال احلقوق املمنوحة للدائن امل�ضمون
بحق �ضماين احتيازي ،الذي ال يكون بائعا �أو م� ّؤجرا؛ و�إما (ب) �أن ت�صوغ حقوق هذا الدائن الآخر
امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي على منوال احلقوق املتاحة من قب ُل للدائن املحتفظ بحق امللكية .ففي
ممويل االحتياز معاملة واحدة (�أي ب�صفتهم دائنني م�ضمونني بحق �ضماين
احلالة الأوىل ،يُعا َمل جميع ّ
ممويل االحتياز الذين يحتفظون بامللكية �سيكون لهم عندئذ حقوق خمتلفة قليال عن
احتيازي)،
ّ
ولكن ّ
ممويل االحتياز والدائنني امل�ضمونني بحق
حقوق املالكني العاديني .ويف احلالة الثانية ،يُعا َمل جميع ّ
ولكن الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي
�ضماين احتيازي معاملة واحدة (�أي ب�صفتهم مالكني)،
ّ
والدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي �سيخ�ضعون عندئذ لقواعد خمتلفة قليال .ومع �أن هذين
اخليارين قد يبدوان من الناحية ال�شكلية مت�ساويني يف اجلدوى ،فبالنظر �إىل الهدف العام املتمثل يف
متكني الأطراف من احل�صول على ائتمان م�ضمون بطريقة ب�سيطة وناجعة ،توجد عدة �أ�سباب تدعو �إىل
تف�ضيل النهج الأول يف حتقيق التعادل الوظيفي يف النظام غري الوحدوي.
 -82وال�س�ؤال الذي ينبغي �أن ت�س�أله الدول هو � ُّأي النهجني يحتمل �أن ي�سهم �أكرث يف توافر االئتمان
ب�شفافية وب�أدنى تكلفة ،ب�رصف النظر عن م�ص َدره� .أوال� ،سيكون من ال�صعب ت�صميم جمموعة من
املقر�ض ال يكون عادة ذا خربة يف بيع �أو �صيانة
املقر�ض كمالك (وبخا�صة لأن
القواعد التي تعامل
ِ
ِ
املقر�ض �سيو�صف بكونه مالكا ،ف�إن ملكيته لن تكون مطابقة
ميولها) .ثانيا ،مع �أن هذا ِ
املوجودات التي ّ
معينة رمبا تكون قد ح�صلت
للملكية العادية مبا �أن حقوقه الإنفاذية �ستُ َّ
عدل حلماية حقوق �أطراف ثالثة ّ
على �ضمان يف احلق املتوقع للم�شرتي .ثالثا� ،سيكون من ال�صعب ت�صميم جمموعة من القواعد التي تمُ ِّيز
املقر�ضون امل�ضمونون بحق �ضماين عادي
املقر�ضني ،هما
بني احلقوق التكميلية املمنوحة لفئتني من
ِ
ِ
واملقر�ضون امل�ضمونون بحق �ضماين احتيازي .رابعا ،من الأب�سط بكثري �أن تُ�صاغ حقوق وواجبات البائع
ِ
امل�ستفيد من حق نابع من متويل احتيازي (فيما يتعلق ،مثال ،ب�إن�شاء هذا احلق ونفاذه جتاه الأطراف
املقر�ض
الثالثة و�أولويته على حقوق املطالبني املناف�سني و�إنفاذه) على منوال حقوق وواجبات البائع �أو ِ
امل�ستفيد من حق �ضماين احتيازي (الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي) .وال�سبب يف ذلك �أن هذا
النهج �سيُ�سهم يف تعزيز االت�ساق العام لنظام املعامالت امل�ضمونة� ،إ�ضافة �إىل متكني الدول من �إدخال
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التعديالت ال�رضورية للحفاظ على ات�ساق نظامها اخلا�ص بامللكية املن�صو�ص عليه يف قانون البيع
والإيجار .ولهذه الأ�سباب يو�صي الدليل ب�أن ت�سعى الدول التي تختار اعتماد نهج غري وحدوي فيما
يتعلق مبعامالت متويل االحتياز� ،إىل حتقيق التعادل الوظيفي ب�صياغة حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق
الإيجار التمويلي على منوال احلقوق ال�ضمانية االحتيازية ولي�س العك�س (انظر التو�صية  .)188وب�رصف
النظر عن النهج الذي تختاره الدولة من بني هذين النهجني� ،سيكون ال بد لها من تعديل نظامها القائم
اخلا�ص بحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي على النحو املبينّ يف هذا الف�صل لكي حتقق
التعادل الوظيفي.

'  '3املقارنة بني النهجني
 -83يو�صي الدليل ب�أن تعتمد الدول النهج الوحدوي لتحقيق التعادل الوظيفي بني معامالت التمويل
التوجه العام ،يقرتح الدليل �أن تعتمد
االحتيازي ومعامالت التمويل غري االحتيازي .وبالنظر �إىل هذا
ّ
النهج الوحدوي لتحقيق التعادل الوظيفي فيما بني �آليات متويل
الدول �أي�ضا� ،إن �أُتيحت لها الفر�صة،
َ
قر ،بالرغم من هذا االقرتاح ،ب�أن بع�ض الدول قد ت�شعر باحلاجة �إىل
االحتياز كلها .على �أن الدليل يُ ّ
املوردين
الإبقاء على �أ�سلوب �أدوات �إثبات حق امللكية لتنظيم حقوق البائعني وامل� ّؤجرين التمويليني و�سائر ّ
(انظر التو�صية  .)9ولهذا ال�سبب ،يبحث كل من الأبواب الفرعية التالية من هذا الف�صل (�ألف� 6-إىل
�ألف )13-يف امل�سائل ذات ال�صلة كما تعرفها النظم القانونية املعا�رصة .ويختتم كل من هذه الأبواب
الفرعية با�ستعرا�ض لكيفية �إ�صالح قانون التمويل االحتيازي على �أف�ضل وجه يف حال اعتماد هذا النهج
�أو ذاك (الوحدوي �أو غري الوحدوي) لتحقيق التعادل الوظيفي.
 -84وتعر�ض التو�صيات املتوازية يف �شكل اخليار �ألف واخليار باء .ويق ّدم اخليار �ألف تو�صيات ب�ش�أن
الطريقة التي ينبغي �أن تتبعها الدول يف ت�صميم تفا�صيل النهج الوحدوي واملتكامل وظيفياً يف معامالت
ب�سن ت�رشيعات لتنظيم طائفة املعامالت امل�ضمونة
متويل االحتياز .و�ستجد الدول التي تقوم لأول مرة ّ
برمتها � ّأن اخليار �ألف �أ�سهل تنفيذا ،مع � ّأن الدول التي لديها نظام �شامل للمعامالت امل�ضمونة ميكنها
بكل ت�أكيد �أن ت�ستفيد من هذا النهج �أي�ضا .ويتناول اخليار باء الطريقة التي ينبغي للدول التي تختار
االحتفاظ بالنهج غري الوحدوي �أن تتبعها يف ت�صميم قواعد تنظم متويل االحتياز من خالل �أدوات
ال�ضمان القائمة على حق امللكية ،وخ�صو�صا املعامالت القائمة على االحتفاظ بحق امللكية ومعامالت
الإيجار التمويلي ،وكذلك احلقوق ال�ضمانية االحتيازية ،لكي يت�سنى يف �إطار النهج غري الوحدوي كذلك
حتقيق املزايا االقت�صادية لنظام متكامل وظيفيا.

� -6إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)
 -85يناق�ش الدليل ،يف الف�صل الثاين املتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ،ا�شرتاطات جعل احلق ال�ضماين
نافذ املفعول بني املانح والدائن امل�ضمون .وكما ي�رشح ذلك الف�صل ،تهدف ال�سيا�سة العامة الأ�سا�سية
�إىل جعل ا�شرتاطات حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين ب�سيطة قدر الإمكان (انظر الف�صل الثاين ،الفقرة ،6
وانظر �أي�ضا التو�صية  ،1الفقرة الفرعية (ج))� .أما الطريقة الدقيقة التي ميكن �أن تن�سحب بها هذه
اال�شرتاطات على تنظيم نفاذ مفعول احلقوق النابعة من معاملة متويل احتيازي بني الطرفني فتتوقّف
على ما �إذا كانت الدولة املعنية تعتمد النهج "الوحدوي" �أو النهج "غري الوحدوي" .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه يف
الدول التي ما زالت تعرتف باملعامالت القائمة على االحتفاظ بامللكية والإيجارات التمويلية باعتبارهما
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متميزتني ،لي�س من الوا�ضح �أن كلمة "الإن�شاء" هي اللفظ الأن�سب لو�صف كيفية "ح�صول"
�أداتي �ضمان
ّ
البائع يف معاملة قائمة على االحتفاظ بامللكية وامل� ّؤجر يف معاملة �إيجار متويلي على حقوقهما .فالبائع
فح�سب تثبيت حق امللكية الذي
املحتفظ بامللكية ،مثال ،ال "ين�شئ" حقا جديدا ل�صاحله؛ بل �إنه يوا�صل
ُ
كان لديه قبل الدخول يف االتفاق مع امل�شرتي .وباملثل ،ف�إن حقوق ملكية امل� ّؤجر ال "تُن�ش�أ" مبوجب عقد
الت�أجري ،فامل� ّؤجر يكون املالك �أ�سا�سا وقت دخوله يف اتفاق الإيجار مع امل�ست�أجر .ومع ذلك ،فحر�صا على
�سهولة التعبري� ،سيُلج�أ �أحيانا �إىل و�صف االتفاقات التي جتيز للبائع وامل� ّؤجر موا�صلة تثبيت ملكيتهما
جتاه امل�شرتي �أو امل�ست�أجر الذي منحاه حيازة موجود ملمو�س ،على �أنها اتفاقات "تن�شئ" حقوق التمويل
االحتيازي مو�ضع البحث .وبالطبع ،قد يقال ردا على ذلك ب�أنه يف الدول التي يح�صل فيها امل�شرتي،
مبقت�ضى اتفاق قائم على االحتفاظ بامللكية ،على ملكية متوقّعة ،ين�ش�أ نوع جديد من امللكية الثنائية.
ومبقت�ضى هذا التحليل ،ي�صبح من املنا�سب احلديث عن "�إن�شاء" حق احتفاظ بامللكية ،لأن حق امللكية
الذي يحتفظ به البائع لي�س ملكية تقليدية بكل معنى الكلمة.
 -86والدول التي ال تعامل جميع معامالت متويل االحتياز معاملة واحدة ،تفر�ض ا�شرتاطات �شديدة
وابتداء ،قد تختلف هذه اال�شرتاطات
االختالف جلعل احلقوق االحتيازية نافذة املفعول بني الطرفني.
ً
�ضمن الدولة الواحدة تبعا لنوع معاملة متويل االحتياز (احتفاظ بامللكية� ،إيجار متويلي ،حق �ضماين)
املعنية .وميكن ،ف�ضال عن ذلك� ،أن تختلف هذه اال�شرتاطات اختالفا كبريا بني دولة و�أخرى حتى فيما
يتعلق بالنوع ذاته من معامالت متويل االحتياز .ومعنى ذلك �أن الدول ال تعترب كلها حقوق االحتفاظ
بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا واحدة ،وبناء على ذلك ال تفر�ض كلها نف�س اال�شرتاطات على
�إن�شاء هذا احلق �أو االحتفاظ به.
 -87وباعتبار االحتفاظ بامللكية حقا من حقوق التمويل االحتيازي ،فهو يُنظر �إليه عادة على �أنه حق يف
ملكية ين�ش�أ مبوجب واحد من بنود عقد البيع .وهذا يعني �أن اال�شرتاطات ال�شكلية لإن�شاء حق االحتفاظ
بامللكية تكون ،يف العديد من الدول ،هي اال�شرتاطات الواجب تطبيقها على عقود البيع عموما ،دومنا
معينة .ومن ثم� ،إذا كانت الدولة تقبل بجواز �إبرام عقد بيع موجودات
لزوم �إىل �إجراءات �شكلية �إ�ضافية ّ
ملمو�سة �شفهيا ،فمن املمكن �أن يكون بند االتفاق الذي ين�ص على احتفاظ البائع بامللكية �إىل حني ت�سديد
ثمن ال�رشاء بالكامل بندا �شفهيا �أي�ضا .ويف هذه احلاالت ،يجوز �أن يُ َّتفق على حق احتفاظ البائع بامللكية
اتفاقا �شفهيا �أو بالإ�شارة �إىل مرا�سلة بني الطرفني �أو �إىل طلبية �رشاء �أو فاتورة طبعت عليها الأحكام
ولكن امل�شرتي قد يقبل
وال�رشوط العامة .ومن اجلائز حتى �أال حتمل تلك امل�ستندات توقيع امل�شرتي،
ّ
�ضمنا بالأحكام وال�رشوط التي تن�ص عليها تلك امل�ستندات من خالل ت�سلّمه املوجودات وت�سديد جزء من
ثمن ال�رشاء املبينّ يف طلبية ال�رشاء �أو الفاتورة مثال .وقد تُ�شرتط يف دول �أخرى ،رغم جواز �إبرام عقد
يل �أو حتى الت�سجيل ،لكي ي�صبح
عادي �شفهيا ،الكتابة (ولو بحد �أدنى) �أو تاريخا معينا �أو التوثيق العد ّ
بند االحتفاظ بامللكية يف عقد البيع نافذ املفعول حتى بني الطرفني.
ومقدمو االئتمانات الذين ي�ستخدمون الإيجارات التمويلية واتفاقات الت�أجري مع خيار ال�رشاء وما
-88
ِّ
يت�صل بذلك من �أنواع املعامالت يحتفظون �أي�ضا بامللكية ب�سبب طبيعة تلك العقود .فنفاذ مفعول حق
امل� ّؤجر بني الطرفني ،مثال ،يتوقف على امتثالهما للإجراءات ال�شكلية العادية الواجب تطبيقها بالذات
على اتفاق الإيجار التمويلي �أو الت�أجري مع خيار ال�رشاء مو�ضع البحث.
 -89ويف معظم الدول ،ال يجوز �أن ي�ستفيد من حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي �إال البائع
الفعلي �أو امل� ّؤجر التمويلي الفعلي ،ويكون لزاماً عليه ا ّتباع الإجراءات ال�شكلية املرتبطة بهذا احلق .ولكن
املقر�ضني ،احل�صول مبا�رشة �سواء على
مقدمي التمويل االحتيازي الآخرين ،مثل
ِ
قد ال يجوز لبع�ض ِّ
حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي .بل لكي يت�أتى لهم ذلك يجب �أن يح�صلوا على �إحالة
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لعقد البيع من البائع �أو على �إحالة لعقد الإيجار من امل� ّؤجر .ومن ثم ف�إن الإجراءات ال�شكلية لنفاذ
املقر�ض هي� ،أوالً ،الإجراءات املنطبقة على املعاملة الأ�صلية مع امل�شرتي
مفعول احلق الذي يُطالب به ِ
�أو امل�ست�أجر ،وهي ،ثانيا ،الإجراءات املنطبقة على �إحالة ذلك النوع من العقود.
 -90ويف العديد من الدول التي ت�سمح بف�صل حقوق االحتفاظ بامللكية عن حقوق الإيجار التمويلي ،من
يقدمون التمويل االحتيازي �أن ي�أخذوا حقا �ضمانيا
املمكن �أي�ضاً للبائعني وامل� ّؤجرين
ِ
واملقر�ضني الذين ّ
يف املوجودات امل�شرتاة �أو امل� ّؤجرة .وهذه الدول متنح البائع الذي ي�أخذ ذلك احلق ال�ضماين ،عادة ،حقا
يوفرون التمويل االحتيازي باملطالبة
للمقر�ضني الذين
يف الأولوية يعادل حق البائع .غري �أنها ال ت�سمح
ِ
ّ
املف�ضلة التي يحظى بها بائع يحتفظ بامللكية �أو ي�أخذ حقا �ضمانيا يف املوجودات امل�شرتاة.
باحلقوق
ّ
 -91وخمتلف الدول التي ال تعامل البيع املقرتن ب�رشط االحتفاظ بامللكية �أو الإيجار التمويلي باعتبارهما
حقوقا �ضمانية ت�سلك �أي�ضاً نهوجاً متباينة �إزاء امتداد تلك احلقوق �إىل �أنواع �أخرى من املوجودات.
ففي بع�ض تلك الدول� ،إذا امتزجت املوجودات اخلا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية مبوجودات �أخرى،
ولكن حق االحتفاظ بامللكية يظل نافذا بني الطرفني يف ب�ضع دول �أخرى؛
بَطُ ل حق االحتفاظ بامللكية.
ّ
ففي هذه الدول ،على �سبيل اال�ستثناء من املبادئ العامة لقانون امللكية ،ال يحتاج البائع �إىل اتخاذ �أي
�إجراء �شكلي �إ�ضايف لالحتفاظ بحقه يف امللكية ،ما دامت يف يد امل�شرتي موجودات مماثلة .وعلى غرار
ذلك ،ف� ّإن حق االحتفاظ بامللكية يف معظم الدول ال ميتد �إىل موجودات عوجلت �أو ُح ِّولت �صناعياً �إىل
منتوجات جديدة ،يف حني � ّأن هذا احلق يُحفظ تلقائيا يف عدد قليل من الدول الأخرى عندما تحُ ّول
املوجودات �صناعيا �إىل منتوج جديد .ويف بع�ض الدول التي ت�أخذ بالنهج الأخري ،يحق تلقائياً للبائع �أن
يطالب بحق احتفاظه بامللكية يف املنتوج اجلديد ،بينما ي�صبح البائع يف دول �أخرى جمرد دائن م�ضمون
عادي ال يتمتع بالأولوية اخلا�صة التي ميكن �أن يطالب بها بائع حمتفظ بحق امللكية .وجتيز بع�ض الدول
�أي�ضا للم� ّؤجرين موا�صلة املطالبة مبلكية املوجودات امل� ّؤجرة التي مت تعديلها قلي ً
ال �أو ،رهنا ب�أحكام عقد
الإيجار ،مبلكية عائدات الت�رصف امل�أذون يف تلك املوجودات .ويف هذه احلاالت كذلك ،ال يلزم عادة
املعدلة
اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية يف �سبيل احلفاظ على نفاذ احلق ال�ضماين بني الطرفني يف املوجودات ّ
�أو يف العائدات.
 -92ويوجد ت�شابه �أكرب بني خمتلف الدول التي اعتمدت نهجا متكام ً
ال متاماً ،وذلك يف املبادئ التي
حتكم ا�شرتاطات نفاذ احلقوق ال�ضمانية االحتيازية بني الطرفني .والواقع �أنه يكاد ال يوجد �أي اختالف
يف هذه اال�شرتاطات .وعالوة على ذلك ،ف�إن اال�شرتاطات ال�شكلية جلعل احلق ال�ضماين احليازي نافذا
عما �إذا كان التمويل مقدما من بائع �أو م� ّؤجر
بني الطرفني متطابقة �ضمن كل دولة ب�رصف النظر ّ
مقر�ض �أو �أي �شخ�ص �آخر .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مبا � ّأن االئتمان امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي
متويلي �أو ِ
يعامل باعتباره جمرد فئة خا�صة من فئات احلق ال�ضماين ،ف�إن هذه اال�شرتاطات ال�شكلية �ستكون نف�س
ال�شكليات القليلة ن�سبيا املطلوبة يف املعامالت امل�ضمونة غري االحتيازية .ومثلما ذُكر من قب ُل (انظر
الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  ،)29-26ف�إن هذه ال�شكليات هي جمرد اتفاق
ويت�ضمن و�صفا معقوال للموجودات املبيعة وثمنها� ،أو اتفاق �شفهي
مكتوب وموقّع يبينّ هوية الطرفني
ّ
م�شفوع بنقل حيازة املوجودات �إىل الدائن امل�ضمون (انظر التو�صيات  .)15-13و�أخريا ،مبا � ّأن احلق
ال�ضماين احليازي هو حق �ضماين ،ف�سيُح َفظ تلقائيا يف امللحقات واملوجودات امل�ص ّنعة ويف عائدات
الت�رصف فيها (انظر التو�صيات .)22-19
ّ
 -93ونادرا ما يكون االختالف بني هذين النهجني وفيما بني النظم القانونية املح ّددة امل�رشوحة �آنفا
كامنا يف ا�شرتاط ال�شكل الكتابي .ذلك �أن معظمها يقبل املرا�سلة �أو الفاتورة �أو طلبية ال�رشاء� ،أو ما
�شابهها ،بالأحكام وال�رشوط العامة� ،سواء كانت يف �شكل ورقي �أو �إلكرتوين ،باعتبارها تفي با�شرتاط
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ال�شكل الكتابي .وهذا هو ،ف�ضال عن ذلك ،املوقف العام الذي يو�صي به الدليل فيما يتعلق با�شرتاط
الكتابة (انظر التو�صيتني  11و .)12ولكن يبدو � ّأن االختالف يكمن �أكرث فيما �إذا كان التوقيع مطلوبا
لنفاذ املفعول بني الطرفني .ففي بع�ض الدول ال يكون التوقيع �رضوريا ما دام بو�سع البائع املحتفظ
بحق امللكية �أو الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �أو امل� ّؤجر التمويلي �أن يربهن ب�أدلة �إثبات �أخرى
تتكون تلك الأدلة الإثباتية من جمرد
� ّأن امل�شرتي �أو امل�ست�أجر التمويلي قد قبل �أحكام االتفاق .وميكن �أن ّ
احتياز امل�شرتي �أو امل�ست�أجر التمويلي املوجودات وا�ستخدامه �إياها من دون �أي احتجاج عقب ت�سلّمه
الن�ص املكتوب .وي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه امل�س�ألة نادرا ما تن�ش�أ ،لأن العديد من املعامالت املتعلقة ب�رشاء
موجودات ملمو�سة تكون يف الواقع موثّقة توثيقا جيدا لأ�سباب �أخرى.
 -94ويف النهج الوحدوي ،تكون ا�شــرتاطات نفاذ املفعول بني الطرفني هي اال�شرتاطات نف�سها
املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية ،ب�رصف النظر عن ال�شكل القانوين للمعاملة (انظر
التو�صية .)178
� -95أما يف حال اعتماد النهج غري الوحدوي ،ف�سيكون على الدول ال�ساعية �إىل حتقيق منافع نظام
قانوين يحدِ ث تناف�سا متكافئا على توفري االئتمان� ،أن ت�ضع نظاما لإن�شاء حق ال�ضمان االحتيازي ي�سمح
املف�ضل املمنوح للبائعني املحتفظني بحق امللكية وامل� ّؤجرين
للمقر�ضني ب�أن يح�صلوا على نف�س الو�ضع
ّ
ِ
التمويليني .وحتقيقاً لهذه النتيجة �سيكون على هذه الدول �أن تكفل �أن تكون القواعد التي حتكم
وظيفياً ،ب�رصف النظر عن �شك ــل معاملة مت ــويل االح ــتياز (انظر
نفاذ املفعول بني الطـ ــرفني متعادلة
ّ
بد خ�صو�صاً من �أن تُن�سق ب�صفة وثيقة القواعد الناظمة للم�سائل التي مت�س ما يلي:
التو�صية  .)188وال ّ
املحددة لاللتزام امل�ضمون وطرائقه؛ و(ج) املوجودات التي ميكن
(�أ) �أهلية طريف العقد؛ و(ب) ال�صفة
ّ
امللزمة مثل الكتابة والتوقيع؛ و(هـ) وقت
�أن ي�ؤخذ فيها حق التمويل االحتيازي؛ و(د) الأدلة الإثباتية ِ
نفاذ مفعول االتفاق بني الطرفني ،وذلك منعا لتحبيذ نوع من معامالت متويل االحتياز على نوع �آخر.

 -7النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
مييز الدليل بني نفاذ احلق ال�ضماين بني املانح والدائن امل�ضمون ،ونفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف
ّ -96
الثالثة (انظر الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،الفقرات  ،7-1والف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات  .)8-6ولهذه امل�س�ألة �أهمية خا�صة فيما يتعلق بحقوق متويل
االحتياز ،تبعا ملا �إذا كان النهج املعتمد وحدويا �أو غري وحدوي ،لأن التمييز بني هذين النوعني من النفاذ
قد ال يوجد يف واقع الأمر.
 -97ومعظم الدول التي ال تعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقاً
�ضمانية ال ت�شرتط ت�سجيل هذه املعامالت .كما �أنها ال ت�شرتط على البائع �أو امل� ّؤجر �أن يتخذ ،لكي يكفل
�شكلية �أخرى عدا ما هو �رضوري جلعله نافذا بني الطرفني.
نفاذ احلق جتاه الأطراف الثالثةّ � ،أي خطوة
ّ
بل على العك�س ،ففي هذه الدول ،عندما يدخل البائع وامل�شرتي يف اتفاق احتفاظ بامللكية ،يكون حق
البائع يف ملكية املوجودات امللمو�سة التي بيعت نافذا جتاه جميع الأطراف.
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 -98ويف املقابل ،يُ�شرتط يف بع�ض الدول ت�سجيل حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي� ،إما
معينة من املوجودات امللمو�سة .ويف هذه الدول ،كثريا ما يكون الت�سجيل مطلوبا ملجرد
عموماً و�إما لأنواع ّ
جعل حق البائع يف االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ومع ذلك،
فقد ال يمُ َّيز �أحيانا بني نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي بني الطرفني ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة� .أي � ّأن ت�سجيل هذه احلقوق يُعترب يف بع�ض الدول �رشطا لنفاذها حتى بني الطرفني.
 -99ومبقت�ضى كل �أنظمة االحتفاظ بحق امللكية هذه ،يحتفظ البائع مبلكية املوجودات املبيعة وامل�سلَّمة
�إىل امل�شرتي .ونتيجة لذلك ،ال يكون للم�شرتي يف العادة � ّأي حقوق ملكية يف املوجودات امل�شرتاة �إىل �أن
تنتقل �إليه ملكيتها ،وهذا ما يحدث عادة عندما يُ�سدد ثمن ال�رشاء بكامله .وهذا يعني �أ ْن ال دائن �آخر من
دائني امل�شرتي ميكنه �أن يطالب بحقوق يف املوجودات امللمو�سة امل�شرتاة ما دام البائع حمتفظا مبلكيتها،
�إال يف النظم القانونية التي يكون فيها للم�شرتي حق ملكية متوقّع يجوز له رهنه .وتنطبق هذه احلالة
حتى لو وفّر دائن �آخر ائتمانا للم�شرتي البتياع املوجودات وكانت قيمة موجودات امل�شرتي اخلا�ضعة
حلق االحتفاظ بامللكية �أعلى من مبلغ ثمن ال�رشاء الذي ما زال يدين به للبائع .ويف مثل هذه احلاالت،
تكون موجودات امل�شرتي الوحيدة التي ميكن لدائن �آخر �أن يطالب بحقوق �ضمانية فيها هي موجودات
غري ملمو�سة (حق امل�شرتي يف قيمة ثمن ال�رشاء املدفوع) .وتت�أتي النتيجة ذاتها �أي�ضا يف حالة الإيجار
ين�ص عقد الإيجار على حق امل�ست�أجر يف �رشاء املوجود امل� ّؤجر يف نهاية مدة الإيجار ومن
التمويلي .فما مل ّ
ثم مينح امل�ست�أجر حق ملكية متوقّع يجوز له رهنه ،كان املوجود الوحيد لدى امل�ست�أجر الذي ميكن لدائنيه
�أن يطالبوا بحقوق �ضمانية فيه موجودا غري ملمو�س (وهو حق امل�ست�أجر يف ا�ستخدام املوجود امل�ست�أجر
خالل الفرتة املتبقية من عقد الإيجار).
� -100أما يف الدول التي ال تعرتف بحق امل�شرتي الذي يح�صل على موجودات مبقت�ضى معاملة قائمة
على االحتفاظ بامللكية� ،أو بحق امل�ست�أجر مبقت�ضى �إيجار متويلي ،يف �أن مينح حقا �ضمانيا يف املوجودات
امل�شرتاة �أو امل�ست�أجرة ،ف�إن عدم اعرتافها هذا ي�ؤدي �إما �إىل منع املقرت�ضني من ا�ستخدام القيمة الكاملة
للح�صة التي ميكن �أن يكونوا اكت�سبوها يف ملكية موجوداتهم امللمو�سة اخلا�ضعة حلقوق االحتفاظ
بامللكية �أو حقوق الإيجار التمويلي ،و�إما �إىل جعل ا�ستخدام هذه القيمة �صعبا عليهم� .أي � ّأن املنطق
املفاهيمي التفاق االحتفاظ بامللكية �أو اتفاق الإيجار التمويلي يحول دون متكّن امل�شرتي من منح حق
�ضماين غري حيازي يف املوجودات امل�شرتاة �أو امل� ّؤجرة .ولكن من املثري لالهتمام � ّأن هذه الدول ذاتها
جتيز عموما للم�شرتي �أن مينح رهوناً متع ّددة على املوجودات غري املنقولة (رهون عقارية �أو رهون غري
حيازية �أو رهون �أخرى) تكون الأولوية فيها مرتكزة على وقت الت�سجيل ،حتى عندما تكون املمتلكات غري
املنقولة قد بيعت مبوجب معاملة قائمة على االحتفاظ بحق امللكية ومل ي�س ّدد ثمن ال�رشاء بكامله بعد .ويف
الدول التي تتبع الآن نهجاً متكام ً
ال متاما ،يخ�ضع االحتفاظ بحق امللكية ومعادالته االقت�صادية لت�سجيل
�إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام� ،أو لإجراء �شكلي �آخر جلعل احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة،
يتحول حق
بالطريقة نف�سها امل ّتبعة ب�ش�أن � ّأي حق �ضماين �آخر .وي�ضاف �إىل ذلك �أنه مبقت�ضى هذا النهج
ّ
البائع الذي يحتفظ بامللكية مبوجب عقد �أو امل� ّؤجر الذي يظل مالكا بحكم طبيعة الإيجار� ،إىل حق دائن
م�ضمون بحق �ضماين احتيازي .ونتيجة لذلك ،يكون يف مقدور امل�شرتي �أو امل�ست�أجر �أن ي�ستخدم احل�صة
التي ميتلكها يف املوجودات امل�شرتاة �أو امل�ست�أجرة ك�ضمان للح�صول على ائتمان �إ�ضايف .وهذا يعني ،يف
هذه الدول� ،أن حق البائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي الذي يُجعل نافذاً جتاه الأطراف الثالثة،
لي�س حق ملكية؛ بل هو حق �ضماين نافذ جتاه الأطراف الثالثة نف�س النفاذ الذي ين�ش�أ يف حالة البائع
الذي يبيع املوجودات امللمو�سة بيعا تاما وي�أخذ حقا �ضمانيا يف هذه املوجودات املبيعة.
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -101ويف �إطار النهج الوحدوي ،تكون ا�شرتاطات نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة (با�ستثناء
ما يتعلق باحتياز ال�سلع اال�ستهالكية؛ انظر التو�صية  ،179والفقرات � 115-112أدناه) هي ال�رشوط
نف�سها املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية وتكون واحدة ب�رصف النظر عن ال�صيغة القانونية
للمعاملة (انظر التو�صية .)178
� -102أما يف حال اعتماد نهج غري وحدوي ،ف�سيكون على الدول �أن تكفل عدم وجود اختالفات
جوهرية يف ا�شرتاطات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بني الأنواع املختلفة من معامالت متويل االحتياز
حبذ �شكل من
(انظر التو�صيتني  188و .)192و�سيتعني تن�سيق عدد من القواعد تن�سيقا دقيقا بحيث ال يُ َّ
املعامالت على �آخر ،وخ�صو�صاً القواعد التي حتكم ما يلي�( :أ) الطرائق التي ميكن �أن يُح ّقق بها النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة؛ و(ب) توقيت النفاذ جتاه الأطراف الثالثة عند ا�ستيفاء اال�شرتاطات؛ و(ج) تبعات
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على حق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف منح حقوق يف املوجودات؛ و(د) النظام
القانوين الذي يحكم ال�سلع اال�ستهالكية .وعلى وجه التحديد ،من �أجل تعظيم قدرة امل�شرتي �أو امل�ست�أجر
على اال�ستفادة من املوجودات امللمو�سة املحتازة يف �إطار النهج غري الوحدوي� ،سيتعني على الدول �أن
تن�ص يف ت�رشيعاتها على �أن لهما �صالحية منح حق �ضماين يف املوجودات اخلا�ضعة حلق االحتفاظ
بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي (انظر التو�صية .)190

(ب) نفاذ املفعول جتاه الأطراف الثالثة يف �إطار معامالت متويل االحتياز عموماً
 -103مثلما ذُكر من قب ُل (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات
 ،)46-29ف�إن الآلية العامة التي ميكن بوا�سطتها جعل احلقوق ال�ضمانية العادية نافذة جتاه الأطراف
الثالثة هي الت�سجيل (انظر التو�صية  .)32وكما هي احلال فيما يخ�ص ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية العادية
غري االحتيازية ،فاملق�صود من ت�سجيل احلق ال�ضماين احليازي �إمنا هو �إ�شعار الأطراف الثالثة باحتمال
وجود مثل هذا احلق وتوفري �أ�سا�س لت�أكيد الأولوية بني دائن م�ضمون ومطالب مناف�س .وي�سهم الت�سجيل
عموماً يف تعزيز املناف�سة يف �سوق توفري االئتمان وذلك بتوفري معلومات متكّن املمولني من تقييم املخاطر
التي تواجههم تقييما �أف�ضل.
 -104ولهذا ال�سبب ،يو�صي الدليل ب�أن يكون نفاذ مفعول جميع �أنواع معامالت متويل االحتياز
جتاه الأطراف الثالثة متوقّفا عادة على ت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وحيثما
يو�صي الدليل �أي�ضا ب�آليات �أخرى لتحقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية العادية جتاه الأطراف الثالثة (مثل
متخ�ص�ص ،والت�أ�شري على �شهادة امللكية) ،ينبغي �أن تكون هذه الآليات
احليازة ،والت�سجيل يف �سجل
ّ
متاحة كو�سيلة بديلة من �أجل حتقيق نفاذ احلقوق ال�ضمانية االحتيازية جتاه الأطراف الثالثة (انظر
التو�صيتني  178و.)188
 -105ويف �إطار النهج الوحدوي� ،سيكون تن�سيق ت�سجيل الإ�شعارات املت�صلة باحلقوق ال�ضمانية
االحتيازية وغري االحتيازية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �رضوريا لتعزيز اليقني بخ�صو�ص الأولوية
الن�سبية للمطالبني املناف�سني (لالطالع على املناق�شة التي تتناول الأولوية يف �إطار متويل االحتياز ،انظر
الفقرات � 182-116أدناه والتو�صيات  .)185-180ومن �أجل حتقيق �أكرب قدر من الكفاءة ال بد عموما
من �أن يقف املمولون املوجودون الذين يعتزمون �رصف قرو�ض م�ستقبال ،على ما �إذا كان هناك دائن
م�ضمون �آخر يطالب بحق �ضماين احتيازي .ويحدث ذلك �أحيانا لأنّه يجب على الدائن املطالب بحق
�ضماين احتيازي �أن يقوم ،قبل الت�سليم ،ب�إ�شعار الدائنني امل�ضمونني املوجودين (انظر التو�صية ،180
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البديل �ألف ،الفقرة الفرعية (ب) ' '2ب ،يف حالة املخزون) .ولكن قد ال يكون من ال�رضوري �أحيانا
�إ�شعار الدائنني امل�ضمونني املوجودين (انظر التو�صية  ،180البديل �ألف ،يف حالة املوجودات امللمو�سة
غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية ،والتو�صية  ،180البديل باء ،يف حالة جميع املوجودات امللمو�سة غري
ال�سلع اال�ستهالكية) .ويف هذه احلاالت ،وخ�صو�صا يف حالة اعتماد البديل باء من التو�صية  ،180لع ّل
يبينوا يف الإ�شعار الذي
الدول تود النظر يف اال�شرتاط على الدائنني املطالبني بحق �ضماين احتيازي �أن ّ
ي�سجلونه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أنهم يطالبون بحق �ضماين احتيازي.
 -106ويف �إطار النهج غري الوحدوي ،كذلك� ،سيكون ال بد من تن�سيق القواعد الناظمة لت�سجيل �إ�شعار
فيما يتعلق بحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي واحلقوق ال�ضمانية االحتيازية مع القواعد
العامة املتعلقة بت�سجيل �إ�شعار بخ�صو�ص احلقوق ال�ضمانية .والقيام بذلك يتطلب �إما تعديل القواعد
املت�صلة بحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي لتت�سق مع القواعد الناظمة لت�سجيل احلقوق
ال�ضمانية عموما ،و�إما  -وهذا احتمال �أ�ضعف  -تعديل القواعد الناظمة لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية
عموما لتت�سق مع القواعد املت�صلة بت�سجيل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي ،و�إن�شاء
�سجل فيه الإ�شعارات املتعلقة بكل هذه احلقوق .و�ستكفل هاتان
�سجل عام للحقوق ال�ضمانية ميكن �أن تُ ّ
اخلطوتان معاً اليقني بخ�صو�ص الأولوية الن�سبية للمطالبني املتناف�سني احلا�صلني على �أنواع خمتلفة من
حقوق متويل االحتياز (انظر الفقرات � 182-116أدناه ،والتو�صيات  193-191و 195و .)198وي�ضاف
�إىل ذلك �أنه يف احلالة التي يطالب فيها دائن بحق احتفاظ بامللكية �أو بحق ت�أجري متويلي� ،سيكون من
الوا�ضح دائما للدائنني الآخرين ،من ا�ستخدام م�صطلحي "االحتفاظ بامللكية" �أو "الإيجار التمويلي"ّ � ،أن
احلق املعني �إمنا يُطالب به بخ�صو�ص احتياز موجود ملمو�س ،ب�رصف النظر عما �إذا كانت الدولة قد
اختارت البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية  .192و�أخريا ،يف حال مطالبة دائن ،يف �إطار النهج غري
الوحدوي ،بحق �ضماين احتيازي عادي ،تنطبق التو�صيتني املتعلقتني مبحتوى الإ�شعار باحلق ال�ضماين
احليازي يف �إطار النهج الوحدوي (التو�صية  ،180البديل �ألف والبديل باء) (انظر التو�صية  ،187الفقرة
الفرعية (�أ)) .ويف هذه احلاالت ،وخ�صو�صا يف حالة اعتماد البديل باء من التو�صية  ،180لع ّل الدول
يبينوا يف الإ�شعار
تود النظر كذلك يف اال�شرتاط على املمولني الذين يطالبون بحق �ضماين احتيازي �أن ّ
الذي ي�سجلونه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أنهم يطالبون بحق �ضماين احتيازي.
 -107ويناق�ش الباب �ألف� 8-أدناه املبادئ التي ينبغي �أن حتكم حتديد �أنواع التنازع التي �ستُعترب
تنازعات على الأولوية يف �إطار النهج الوحــدوي ،مبا يف ذلك التنازعات على الأولوية يف احلاالت
التي تكون قــد ا�س ــتخدمت فيها طرائق خمتلفة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صيات
 ،)185-180والأمور التي كثريا ما تكون من م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف �إطار النهج غري
الوحدوي (انظر التو�صيات  193-191و 195و.)198

بع�ض من معامالت متويل االحتياز
(ج) مهلة ت�سجيل ٍ
 -108مل يكن العديد من الدول فيما م�ضى ي�شرتط على البائعني اتخاذ خطوات �إ�ضافية جلعل حقوقهم
نافذة جتاه الأطراف الثالثة .وكذلك يف احلاالت التي كان يحتفظ فيها البائع بحق امللكية ،مل يكن من
ال�رضوري عادة �أن ي�سجل حق االحتفاظ بامللكية هذا .لك ْن يف املقابل ،ومتا�شياً مع النهج الذي اعتمدته
معظم الدول التي قامت م�ؤخراً بتحديث قوانينها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة ،يو�صي الدليل ب�أن يعمد
املقر�ضون الذين يق ّدمون متويال احتيازيا �إىل ت�سجيل حقوقهم �أو
البائعون �أو امل� ّؤجرون التمويليون �أو
ِ
اتخاذ �أي خطوة �أخرى لتحقيق نفاذها جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صيتني  178و.)192

 346

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -109وحيثما ت�شرتط الدول الت�سجيل يف �سياق التمويل االحتيازي ،ي�سعى معظمها �إىل تعزيز فعالية
عملية الت�سجيل ب�إعطاء البائعني وغريهم من مق ّدمي التمويل االحتيازي مهلة ق�صرية (� 20أو  30يوماً،
على �سبيل املثال) ،بعد ت�سليم املوجودات املبيعة �أو امل� ّؤجرة ،من �أجل ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن معاملة متويل
املعنية .وتُعطى مثل هذه املهلة يف الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار
االحتياز
ّ
التمويلي حقوقاً �ضمانية ،كما تُعطى يف النظم التي تُعترب تلك احلقوق كلها حقوقاً �ضمانية احتيازية.
ومن بني مزايا ا�ستخدام هذه املهلة �أنها تي�سرّ تدفق املوجودات امللمو�سة بفعالية� ،إذ ت�سمح للبائعني
ي�سجل � ّأي طرف �آخر من
ي�سجلوا �أو
بت�سليم املوجودات �إىل امل�شرتي دون �أن ي�ضطروا لالنتظار حتى
ّ
ّ
مقدمي التمويل االحتيازي الإ�شعار الالزم.
ّ
 -110ويف �إطار النهج الوحدوي� ،إذا ُ�س ِّجل الإ�شعار يف غ�ضون املهلة املتاحة ،يكون حلق الدائن امل�ضمون
بحق �ضماين احتيازي يف موجودات غري املخزون جتاه املطالبني الآخرين الأولوية نف�سها التي كان
وقت الت�سليم �أو قبله .وهذه القاعدة قد تكون مق�صورة
يثبتها لو �أنه قام بت�سجيل ذلك احلق َ
مبقدوره �أن ّ
ممويل املخزون
على املوجودات غري املخزون ،لأنه يف حالة املخزون ،يجب �أن يتم الت�سجيل و�إ�شعار ّ
املعلن عنهم قبل ت�سليم املوجودات امللمو�سة ،بغية حماية الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي
املوجودين من قبل (انظر التو�صية  ،180البديلني �ألف وباء).
 -111و�إذا اعتمدت الدولة النهج غري الوحدوي ،ينبغي عندئذ �أن تنطبق على جميع معامالت متويل
االحتياز القواعد نف�سها املتعلقة مبهلة الت�سجيل و�آثارها ب�رصف النظر عن ال�صيغة القانونية للمعاملة
(انظر التو�صية  ،192البديلني �ألف وباء).

(د)  ا�ستثناء معامالت ال�سلع اال�ستهالكية من الت�سجيل
 -112يف بع�ض الدول التي يكون ت�سجيل �إ�شعار مت�صل مبعامالت متويل االحتياز مطلوبا فيها ،تُ�ستثنى
من ذلك الت�سجيل املعامالت املتعلقة بال�سلع اال�ستهالكية .وهذا يعني �أن البائع� ،أو غريه من مقدمي
التمويل االحتيازي املت�صل مبوجودات ملمو�سة م�شرتاة لأغرا�ض امل�شرتي ال�شخ�صية �أو املنـزلية �أو الأ�رسية
ال يخ�ضع لعبء ا�شرتاط الت�سجيل؛ كما �أنه ال يجب ،عموما ،ال على البائع وال على مق ّدم االئتمان
التمويلي يف هذه احلاالت ا ِّتباع � ّأي من اخلطوات الأخرى التي يتح ّقق بها النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
يف العادة .فهذه املعامالت ت�صبح نافذة جتاه الأطراف الثالثة يف الوقت نف�سه الذي ت�صبح فيه نافذة
املمولني املحتملني
بني الطرفني .والفكرة هي �أن احلاجة يف هذه احلاالت �إىل تنبيه الأطراف الثالثة من
ّ
حدة ،خا�صة عندما تكون ال�سلع اال�ستهالكية منخف�ضة القيمة .ويف النظم القانونية الأخرى
تكون �أقل ّ
التي ت�شرتط الت�سجيل عموما ،ال يُعفى من �رشط الت�سجيل �سوى معامالت ال�سلع اال�ستهالكية املنخف�ضة
القيمة ن�سبيا (كمعامالت ال�سلع اال�ستهالكية التي ال تتعدى قيمتها  3 000يورو �أو ما يعادلها �أو املعامالت
التي تخ�ضع الخت�صا�ص حماكم املطالبات ال�صغرية ،على �سبيل املثال).
 -113ويف كال النوعني من النظم ،تخ�ضع ال�سوق الكبرية القائمة على تقدمي االئتمان التمويلي
للم�ستهلكني الراغبني يف �رشاء �سيارات لنظام يقت�ضي الت�سجيل عادة ال يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
متخ�ص�ص� ،أو لنظام يقت�ضي الت�أ�شري ب�ش�أن احلق ال�ضماين على �شهادة امللكية.
العام بل يف �سجل
ّ
واجلدير باملالحظة عالوة على ذلك �أنه يف الدول التي تُعفي ال�سلع اال�ستهالكية من الت�سجيل ،ال ي�رسي
اال�ستثناء �إال على معامالت ال�سلع اال�ستهالكية .وبعبارة �أخرى ،ال ي�رسي هذا اال�ستثناء على نوع معينّ
من املوجودات بحد ذاته (�أي ال�سلع اال�ستهالكية) ،و�إمنا ي�رسي فقط على نوع من املعامالت يت�صل بتلك
املوجودات (�أي بيع موجودات ملمو�سة لأغر�ض امل�شرتي ال�شخ�صية �أو املنزلية �أو الأ�رسية) .ومع ذلك ،ال

الف�صل التا�سع -متويل االحتيا ز

347

بد فيما يتعلق باملوجودات التي تُباع عادة للم�ستهلكني من ت�سجيل �إ�شعار لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة ،وذلك يف حالة بيع تلك املوجودات كمخزون لبائع باجلملة �أو بالتجزئة.
 -114وينطبق الإعفاءُ من الت�سجيل على املوجودات امللمو�سة امل�شرتاة بقر�ض ائتماين لأغرا�ض امل�شرتي
ال�شخ�صية �أو الأ�رسية �أو املنـزلية .غري �أنه يف حال حتديد مهلة لت�سجيل الإ�شعار مبعاملة لتمويل احتياز
معدات يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،يجوز �أن تكون تلك املهلة بحد ذاتها مبثابة �إعفاء للمعامالت
ّ
االئتمانية الق�صرية الأمد التي يجري ت�سديدها بالكامل يف غ�ضون املهلة املحددة ،لأنه ،من الناحية
ممول االحتياز م�ضطرا للت�سجيل قبل انق�ضاء تلك املهلة� .أما فيما يتعلق مبعامالت
العملية ،لن يكون ّ
املعدات التي تكون مدة ت�سديد ثمنها طويلة ن�سبيا ،واملعامالت املت�صلة باملخزون عموما،
متويل احتياز
ّ
ملمول االحتياز �أن ي�سجل �إ�شعارا واحدا يف �سجل املعامالت
فقد ال يكون الإعفاء �رضوريا �إذا كان يحق ّ
امل�ضمونة ي�شمل �سل�سلة من املعامالت الق�صرية الأمد ،تقع خالل فرتة زمنية �أطول (خم�س �سنوات ،مثال)
(انظر التو�صيتني  178و .)193وترد مناق�شة كاملة لهذه امل�سائل يف الباب �ألف� 8-أدناه.
 -115ويف �إطار النهج الوحدوي ،ي�رسي �إعفاء ال�سلع اال�ستهالكية من الت�سجيل (�أو من �أي طريقة �أخرى
عما �إذا كان الدائن امل�ضمون بحق
من طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة) ،ب�رصف النظر ّ
مقر�ضا لأن جميع ه�ؤالء �سيطالبون بحقوق متطابقة .و�أما يف حال
�ضماين احتيازي بائعا �أو م� ّؤجرا �أو ِ
اعتماد نهج غري وحدوي ،فينبغي �أن ت�سفر القواعد املت�صلة ب�إعفاء املعامالت املتعلقة بال�سلع اال�ستهالكية
من الت�سجيل (�أو من �أي طريقة من طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة) ،عن نف�س النتائج �أيا
كان ال�شكل القانوين للمعاملة (انظر التو�صيتني  179و.)191

 -8الأولوية
(�أ)  ا�ستعرا�ض عام
 -116يعتمد الدليل امل�صطلح "الأولوية" لتناول حاالت التناف�س بني دائن م�ضمون و�أي �شخ�ص �آخر
قد تكون له حقوق يف موجودات خا�ضعة حلق �ضماين .ومن ثم ي�شمل مفهوم الأولوية حاالت تناف�س
دائن م�ضمون بحق �ضماين احتيازي مع الدائنني الآخرين (مبن فيهم الدائنون امل�ضمونون� ،سواء كانوا
�أو مل يكونوا م�ضمونني بحق �ضماين احتيازي ،والدائنون الذين يجوز لهم اال�ستفادة من �أف�ضلية قانونية،
والدائنون بحكم الق�ضاء) ،ومع املطالبني الآخرين (مبن فيهم املالكون ال�سابقون وامل�شرتون وامل�ست�أجرون،
واملرخ�ص لهم ،وممثّل الإع�سار) .غري �أن بع�ض الدول ،وبخا�صة بع�ض الدول التي ال تعترب حقوق
ّ
تقيد مفهوم
االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية احتيازية ،يعتمد وجهة نظر ّ
الأولوية بدرجة �أكرب .ذلك �أن املناف�سات بني الدائن امل�ضمون ودائن �آخر غريه هي وحدها التي تعترب
يف هذه الدول مناف�سات ت�شتمل على مطالبات بالأولوية .و�أما النزاعات الأخرى املحتملة (وال �سيما
�سوى بالرجوع �إىل حق امللكية .ومع ذلك ،وكيفما ُو�صف
املتعلّق منها مبالكني �سابقني وم�شرتين الحقني) فتُ ّ
التناف�س بني خمتلف املطالبني املحتملني ،يجب �أن حتدد احلقوق الن�سبية لكل منهم بعناية.

(ب) مرتبة مق ّدمي متويل االحتياز من حيث الأولوية
 -117يو�صي الدليل يف الف�صل الثاين املتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ب�أن يكون من اجلائز للدائن
احل�صول على حق �ضماين عادي يف املوجودات احلالية والآجلة على ال�سواء (انظر التو�صية .)13
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ويو�صي �أي�ضا يف الف�صل اخلام�س ب�أن تحُ ّدد الأولوية عموما ا�ستنادا �إىل تاريخ ت�سجيل الإ�شعار بخ�صو�ص
احلق ال�ضماين ،حتى فيما يتعلق باملوجودات الآجلة (انظر التو�صيتني  76و .)99ونتيجة لذلك ،من
ال�رضوري� ،إذا ما �أريد الت�شجيع على تقدمي ائتمان جديد الحتياز موجودات� ،إر�ساء قواعد خا�صة
ت�رسي على التناف�س بني البائعني املحتفظني بحق امللكية وامل� ّؤجرين التمويليني والدائنني امل�ضمونني
بحق �ضماين احتيازي من ناحية ،وبني الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي قائم من قبل يف
موجودات �آجلة خا�صة باملانح ،من ناحية �أخرى.
 -118ويف الدول التي ال تُعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجارات التمويلية على �أنها حقوق
بت يف الأولوية الن�سبية للحقوق بالرجوع �إىل حق البائع �أو امل� ّؤجر يف امللكية .وتكون الغلبة،
�ضمانية ،يُ ّ
فيما يتعلق باملوجودات املبيعة ،للبائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي على جميع املطالبني
املناف�سني الآخرين امل�ستمدة حقوقهم من امل�شرتي �أو امل�ست�أجر (با�ستثناء بع�ض امل�شرتين بح�سن نية).
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،من غري اجلائز يف معظم هذه النظم لأي دائن �آخر للم�شرتي �أو امل�ست�أجر �أن
يطالب بحقوق يف املوجودات امل�شرتاة �أو امل� ّؤجرة ،حتى يح�صل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حق امللكية
معينة .وعلى
يف املوجودات بت�سديد ثمن ال�رشاء بكامله� ،أو بدفع ق�سط اال�ستئجار الأخري ،يف حاالت ّ
اخل�صو�ص ،ال ي�ستطيع دائن م�ضمون له حق �ضماين يف موجودات �آجلة وال مقر�ض ق ّدم متويال احتيازيا
�أن يطالب بحق �ضماين يف املوجودات امل�شرتاة .ويف �أف�ضل الأحوال ،ي�ستطيع ه�ؤالء الدائنون امل�ضمونون
�أن يطالبوا بحق يف القيمة امل�سددة من امل�شرتي �أو امل�ست�أجر� ،رشيطة �أن يكونوا قد �أدرجوا ذلك النوع
من املوجودات غري امللمو�سة يف و�صف املوجودات امل�شمولة بالإ�شعار الذي �سجلوه .وكذلك يجوز للدائنني
بحكم الق�ضاء وممثل الإع�سار تثبيت حقوق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،ولكن ال ي�ستطيع �سواء هم �أو الدائنون
املمول ب�أن
امل�ضمونون �أن ي�ستولوا على املوجود نف�سه ،ما مل ي�سمح النظام القانوين للم�شرتي �أو امل�ست�أجر
َّ
ينقل �أو يرهن حقه املتوقّع يف امللكية.
 -119و�أخريا ،يف معظم هذه الدول ال ميكن �أن تكون هناك مناف�سة بني مقر�ض مطالب ب�صفته مقدم
املبينة �أعاله ،لي�س لدى
متويل احتيازي وبائع حمتفظ بحق امللكية �أو م� ّؤجر متويلي� .أوالً ،وللأ�سباب ّ
املقر�ض تثبيت حق �ضماين احتيازي فيها .وثانياً،
امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف الواقع �أي موجودات ي�ستطيع ِ
املقر�ض احل�صول على احلق املتوقّع للم�شرتي �أو امل�ست�أجر (ب�أن ي�أخذ ،مثال� ،إحالة
نادرا ما ي�ستطيع
ِ
م�رشوطة للحق اخلا�ضع اللتزام ب�إعادة نقله �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر عند �سداد القر�ض بالكامل)؛ بل
حتى �إذا ا�ستطاع املقر�ض �أن ي�أخذ مثل هذا احلق ،ف�إن ذلك احلق يُعترب عادة نوعا من الرهنية� ،أو بيعا
مع حق اال�سرتداد ،ولي�س حقا نا�شئا يف معاملة متويل احتيازي .ويف حال �سماح �أي نظام قانوين مبثل
املقر�ض الذي ح�صل على حق امللكية املتوقّع يكون لـه حق ميكن �إعماله
هذا النوع من املعامالت ،ف�إن ِ
م�ستمدة من حقوق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،مبن يف
جتاه �أي مطالبني �آخرين ي�سعون �إىل تثبيت حقوق لهم
ّ
لكن هذا احلق �سيكون
ذلك امل�شرتون والدائنون امل�ضمونون والدائنون بحكم الق�ضاء وممثلو الإع�سارّ .
دائما �أدنى مرتبة من حقوق البائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي .وبعبارة �أخرى ،ميكن القول
مف�ضال
املقر�ض ،يف هذه النظم القانونية� ،أن يكت�سب و�ضعا
ّ
ب�أن الطريقة الرئي�سية التي ي�ستطيع بها ِ
جتاه الدائنني واملطالبني الآخرين ،هي �أن ي�شرتي حق البائع �أو امل�ست�أجر يف االحتفاظ بامللكية �أو حق
الإيجار التمويلي.
 -120ويف الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما ،حتظى حقوق �أولوية البائع �أو امل� ّؤجر الذي يق ّدم
متويال احتيازيا باحلماية بنف�س القدر .وتكون للبائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو لأي من
املطالبني الآخرين بحق امللكية امل�شابهني لهما� ،أولوية على جميع املطالبني الآخرين (با�ستثناء بع�ض
ي�سجل �إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف غ�ضون مدة وجيزة
امل�شرتين بح�سن نية)� ،رشيطة �أن ّ
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معينة �أخرى ترد مناق�شتها �أدناه .و�إ�ضافة �إىل
بعد ت�سليم املوجودات ويتخذ ،يف حالة املخزون ،خطوات ّ
يقدم متويال لتمكني امل�شرتي من �رشاء موجودات �أي�ضا دائنا
ذلك ،يكون املقر�ض يف هذه الدول الذي ّ
م�ضمونا بحق �ضماين احتيازي لـه �أولوية على املطالبني الآخرين ،مثله يف ذلك مثل البائع �أو امل� ّؤجر.
وهذا يعني �أنه ،خالفا للحال يف الدول التي ال تتبع النهج املتكامل متاما ،ميكن �أن يكون هناك �أكرث
من دائن واحد يطالب بحق �ضماين احتيازي .ونتيجة لذلك ،يلزم يف النهج املتكامل متاما وجود قاعدة
�إ�ضافية ب�ش�أن الأولوية من �أجل معاجلة هذه احلاالت .ومن ثم ف�إن هذه الدول تن�ص يف قوانينها دون
يدعي االحتفاظ بامللكية وامل� ّؤجر التمويلي والبائع الذي ينقل ملكية
ا�ستثناء على �أن يكون للبائع الذي ّ
مقدم متويل احتيازي �آخر ،كامل�رصف مثالً ،حتى
لكنه ي�أخذ حقا �ضمانيا احتيازيا عاديا �أولوية على �أي ّ
املمول الآخر قد جعل حقه ال�ضماين االحتيازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن يقوم
و�إن كان ذلك
ّ
وبناء عليه ،ميكن يف الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما� ،أن يح�صل البائع
البائع �أو امل� ّؤجر بذلك.
ً
وامل�ؤجر على نف�س مرتبة الأولوية التف�ضيلية جتاه جميع املطالبني الآخرين التي يح�صل عليها البائع
الذي يحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي يف النظم التي ال تعترب هذه املعامالت معامالت م�ضمونة.
 -121ومع �أن احلقوق يف �إطار معامالت متويل االحتياز تجُ عل عادة نافذة جتاه الأطراف الثالثة
تتوخى �أي�ضا طرائق �أخرى لتحقيق النفاذ
بت�سجيلها يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،ف�إن دوالً كثرية
ّ
جتاه الأطراف الثالثة .و�إحدى هذه الطرائق (� ْأي احليازة من قِ َبل الدائن امل�ضمون) ،يف تلك الدول،
حت ّقق عموما نف�س النتائج التي يح ّققها الت�سجيل ،وميكن اعتبارها بديال عن الت�سجيل .ونتيجة لذلك،
مقدم التمويل االحتيازي ،كالبائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر
يكون مبد�أ الأولوية العام �ساريا �إذا جعل ّ
التمويلي �أو البائع الذي ي�أخذ حقا �ضمانيا احتيازيا ،حقوقه نافذة جتاه الأطراف الثالثة باحليازة يف
املمول باحليازة هي،
املحددة .ونظرا لأغرا�ض التمويل االحتيازي ،ف�إن فكرة احتفاظ
غ�ضون املهلة
ّ
ّ
للمقر�ضني باحل�صول
بالطبع ،فكرة م�ستبعدة جدا و�إن تكن ممكنة نظريا .وحيثما ت�سمح الدول �أي�ضا
ِ
على حقوق �ضمانية احتيازية ،تكون النتيجة مماثلة.
 -122وبخ�صو�ص احلاالت التي يجعل فيها الدائن امل�ضمون بحق �ضماين غري احتيازي حقه ال�ضماين
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيله يف �سجل متخ�ص�ص ،تق�ضي الدول عادة ب�أن مينح الت�سجيل يف
امل�سجل �أولوي ًة حتى على الت�سجيالت ال�سابقة يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
ال�سجل املتخ�ص�ص الدائ َن
ِّ
�أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة الذي حت ّقق بحيازة �سابقة .وبغية تعزيز فائدة ال�سجالت املتخ�ص�صة،
تعتمد هذه الدول قاعدة مماثلة فيما يتعلق مبق ّدمي التمويل االحتيازي .ويرتتب على ذلك ،ا�ستنتاجيا،
�سجل يف ال�سجل املتخ�ص�ص لن تكون له �أولوية على حق �ضماين غري
�أن احلق ال�ضماين احليازي الذي يُ ّ
احتيازي �سبق ت�سجيله يف ذلك ال�سجل املتخ�ص�ص.
 -123ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،يخ�ضع جميع الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين
مقر�ضني ،لنف�س نظام الأولوية وعليهم �أن يتخذوا نف�س
احتيازي� ،سواء �أكانوا بائعني �أم م� ّؤجرين �أم ِ
اخلطوات الإجرائية ل�ضمان مرتبتهم على �سلّم الأولوية (انظر التو�صية  .)178وعند قيامهم بذلك،
يحق لهم املطالبة بالأولوية حتى على الدائنني ال�سابقني الذين لهم حقوق �ضمانية غري احتيازية يف
موجودات املانح الآجلة .ولأن احلق ال�ضماين احليازي ال يخ�ضع للقاعدة العامة التي حت ّدد الأولوية
ا�ستنادا �إىل وقت الت�سجيل ،ف�إن هذه املرتبة التف�ضيلية للحق ال�ضماين االحتيازي كثريا ما يُ�شار �إليها
بالتعبري "الأولوية العليا" .ويف املناف�سة بني الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي الذين اتخذوا
جميعا اخلطوات ال�رضورية جلعل حقوقهم نافذة جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن وقت الت�سجيل هو الذي
طبق على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية
ّ
يحدد عموما �أولويتهم الن�سبية مبقت�ضى املبادئ نف�سها التي تُ ّ
(انظر التو�صيتني  178و .)180والفرق الوحيد القائم بني خمتلف فئات الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين
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مورد (بائع �أو م� ّؤجر) ودائن �آخر ي�سعى كالهما �إىل
احتيازي هو �أنه عندما تكون هناك مناف�سة بني ّ
�سجل ك ّل منهما
تثبيت حق �ضماين احتيازي ،تكون الأولوية دائما
للمورد ،ب�رصف النظر عن التاريخ الذي ّ
ّ
حقه فيه (انظر التو�صية  .)182وعندما يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيله
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،ف�إن ذلك الت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو
يف �سجل
ّ
امل�سجل �أولوية على مق ّدمي التمويل االحتيازي الذين
ذلك الت�أ�شري �سي�ؤ ّدي ،مع ذلك� ،إىل اكت�ساب الدائن
ِّ
�سجلوا حقوقهم يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو �أخذوا احليازة يف غ�ضون املهلة املح ّددة (انظر
ّ
�سجل يف ال�سجل
ي
الذي
احليازي
ال�ضماين
احلق
أن
�
على
الن�ص
املمكن
من
أن
�
حني
ويف
.)181
التو�صية
ُ َّ
املتخ�ص�ص،
م�سجل يف ذلك ال�سجل
املتخ�ص�ص تكون له �أولوية حتى على حق �ضماين غري احتيازي �سابق
ّ
ّ
ّ
يقدم الدليل �أي تو�صية ب�ش�أن هذه اجلزئية ويرتك امل�س�ألة لقانون
فمنعا لأي ّ
تدخل يف هذين ال�سجلني ال ّ
�آخر يف هذا اخل�صو�ص.
 -124ويف حال اعتماد النهج غري الوحدوي �سيكون على الدول يف الأرجح ،بغية حتقيق التعادل
الوظيفي� ،أن جتري تعديالت طفيفة يف نظمها القانونية القائمة� .أوال� ،سيكون من ال�رضوري لها �أن
ت�سمح ملقدمي التمويل االحتيازي ،غري البائعني املحتفظني بحق امللكية وامل� ّؤجرين التمويليني ،باحل�صول
على مرتبة الأولوية التف�ضيلية التي يتم ّتع بها البائعون وامل� ّؤجرون ،وذلك عن طريق �أخذ حق �ضماين
احتيازي .ويف هذه احلاالت ،من املهم �إر�ساء قواعد معادلة تت�صل ب�أولوية حقوق البائع �أو امل� ّؤجر ب�رصف
النظر عن ال�صيغة القانونية للمعاملة (انظر التو�صيتني  187و .)188ثانيا ،ويف الوقت نف�سه� ،سيكون
من الالزم ،يف �أي مناف�سة بني بائع حمتفظ بحق امللكية �أو م� ّؤجر متويلي �أو بائع يح�صل على حق
�ضماين احتيازي ،من ناحية ،ومق ّدم التمويل االحتيازي الذي لي�س بائعا وال م� ّؤجرا ،من ناحية �أخرى،
كفالة ذهاب الأولوية �إىل البائع �أو امل� ّؤجر ،ب�رصف النظر عن الزمن الذي ُ�س ّجل فيه �إ�شعار مبختلف
حقوق متويل االحتياز واحلقوق ال�ضمانية االحتيازية هذه (انظر التو�صية  ،187الفقرة الفرعية (�أ)،
والتو�صية  .)192ويت�أ ّتى ذلك عادة يف احلاالت املتعلقة ببائع حمتفظ بحق امللكية �أو م� ّؤجر متويلي ،ولكن
يف احلاالت التي ينقل فيها البائع حق امللكية �إىل امل�شرتي ويح�صل على حق �ضماين احتيازي� ،سيكون
من ال�رضوري الن�ص على �أن احلق ال�ضماين احليازي الذي يتمتع به البائع يكون لـه دائما الأولوية على
املتخ�ص�صة ،ف�إن البائع املحتفظ بحق امللكية �أو
�أي حق �ضماين احتيازي �آخر .وفيما يتعلق بال�سجالت
ّ
املتخ�ص�ص .وال ميكن لأي دائن �آخر للم�شرتي
�سجل ب�صفته املالك يف ال�سجل
امل� ّؤجر التمويلي هو الذي يُ َّ
ّ
ي�سجل حقاً �ضمانياً يف ذلك ال�سجل ،وبذلك ف�إن البائع �أو امل� ّؤجر يكت�سب الأولوية بحكم
�أو م� ّؤجر �آخر �أن ّ
املتخ�ص�صة �إال يف
امل�سجل فح�سب .وال ينطبق املبد�أ املتعلق ب�أولوية الت�سجيل يف ال�سجالت
حق ملكيته
ّ
ّ
احلاالت التي ينقل فيها البائع حق امللكية �إىل امل�شرتي وي�أخذ حقاً �ضمانياً احتيازياً.

(ج) �أولوية حقوق التمويل االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية
للتو �إطارا لتنظيم حقوق مق ّدمي التمويل االحتيازي عندما
 -125تن�شئ مبادئ الأولوية العامة املذكورة ّ
يتناف�س �أكرث من واحد منهم على املوجود امللمو�س ذاته .ولكن ال تفي كل املوجودات امللمو�سة بنف�س
متيز دول كثرية بني �أنواع
الغر�ض االقت�صادي وال تخ�ضع كلها لنف�س التعامالت التجارية.
وبناء عليهّ ،
ً
هذه املوجودات (وخ�صو�صا بني املعدات واملخزون ،ولكن �أحيانا كثرية بني املوجودات التجارية وال�سلع
اال�ستهالكية �أي�ضا) يف �سياق التمويل غري االحتيازي .ففي بع�ض الدول ،مثال ،تُتاح �أدوات �ضمان حتمل
ت�سميات خمتلفة تبعا لنوع املوجودات (كالرهن الزراعي �أو الرهن التجاري يف حالة املعدات ،ونقل
املمتلكات والرهن العائم يف حالة املخزون ،على �سبيل املثال) .وقد اختفت هذه الأنواع املختلفة من
�أدوات ال�ضمان يف الدول التي لديها نظم متكاملة متاما تعتمد مفهوما عاما للحق ال�ضماين .ولكن حتى
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يف هذه الدول يظل التمييز بني خمتلف �أنواع املوجودات قائما عندما تثار م�س�ألة احلقوق ال�ضمانية
االحتيازية .لذا ،من املفيد بحث الكيفية التي عاجلت بها الدول التمويل االحتيازي فيما يتعلق مبختلف
فئات املوجودات.
 -126وتن�ص دول عديدة على قواعد خا�صة فيما يتعلق بال�سلع اال�ستهالكية� ،سواء كانت �أو مل تكن قد
اعتمدت نهجاً متكام ً
ال متاماً �إزاء احلقوق ال�ضمانية يف �إطار املعامالت امل�ضمونة .ويف هذه الدول،
مقدمي التمويل االحتيازي يف جمال ال�سلع اال�ستهالكية نافذة جتاه الأطراف الثالثة من دون
تكون حقوق ّ
ت�سجيلها يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أو حيازة الدائن لها ،وذلك على �سبيل اال�ستثناء من املبد�أ
العام .ونتيجة لذلك ،ف�إن الوقت الذي يع ّتد به لتحديد النفاذ جتاه الأطراف الثالثة هو الوقت الذي
املقر�ض واملقرت�ض ،تبعا للحالة .ومن
�أ�صبح فيه االتفاق نافذا بني البائع وامل�شرتي �أو امل� ّؤجر وامل�ست�أجر �أو ِ
ثم ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين احليازي �أو حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي على �أي حق
كت�سب تلقائيا من اللحظة التي
�ضماين غري احتيازي ين�شئه امل�شرتي �أو امل�ست�أجر �أو املقرت�ض ينبغي �أن تُ َ
ي�صبح فيها هذا احلق نافذا بني الطرفني.
 -127ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،ي�ستطيع مق ّدمو التمويل االحتيازي يف جمال ال�سلع
اال�ستهالكية املطالب َة بالأولوية على الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي دومنا حاجة �إىل جعل
هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل �أو احليازة .وبا�ستثناء احلاالت التي تخ�ضع فيها ال�سلع
املمول االحتيازي
اال�ستهالكية للت�سجيل يف �سجل
ّ
متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنها على �شهادة امللكية ،يكت�سب ّ
مرتبة الأولوية مبجرد �إن�شاء احلق ال�ضماين احليازي (انظر التو�صية .)179
 -128وعلى الدول التي تعتمد نهجا غري وحدوي �أن ت�ضع قواعد معادلة تعطي �أولوية حلقوق البائع
�أو امل� ّؤجر على احلقوق ال�ضمانية التي يحتمل �أن يكون م�شرتي ال�سلع اال�ستهالكية منحها �سابقا يف
املوجودات الآجلة ،دومنا حاجة �إىل جعل هذه احلقوق نافذة جتاه الأطراف الثالثة �سواء بالت�سجيل
�أو باحليازة .وقد تنبع هذه الأولوية �إما من ملكية البائع املحتفظ بحق امللكية و�إما من ملكية امل� ّؤجر
املقر�ض حقا �ضمانيا احتيازيا ،من املبد�أ العام املنطبق
التمويلي و�إما ،يف احلالة التي ي�أخذ فيها البائع �أو ِ
على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف ال�سلع اال�ستهالكية (انظر التو�صية .)191

(د)  �أولوية حقوق التمويل االحتيازي يف املوجودات امللمو�سة غري املخزون
�أو ال�سلع اال�ستهالكية
 -129يف معظم الدول التي ال تعترب حق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية،
مقدمي التمويل االحتيازي وبني مقدمي التمويل االحتيازي
ال تُثار عادة م�س�ألة التناف�س فيما بني
ّ
ومقدمي التمويل غري االحتيازي .ونادرا ما يُ�سمح للدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي قائم
للمقر�ضني
من قب ُل باحل�صول على حقوق يف موجودات مل ي�صبح املانح مالكا لها بع ُد ،وال يحق عموما
ِ
ميولون احتياز امل�شرتي موجودات ملمو�سة .وحتى عندما يكون
الآخرين املطالبة ب�أولوية خا�صة عندما ّ
من املمكن �أن ي�ؤخذ حق �ضماين يف امللكية املتوقعة ،ف�إن هذه امللكية املتوقعة ال تتح ّقق �إال عندما يتقا�ضى
البائع �أو امل� ّؤجر الثمن كامالً .وعند ذلك فقط ميكن �أن يكون هناك تناف�س حقيقي بني املطالبني الذي
ي�ستمدون حقوقهم من امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،مثل الدائنني امل�ضمونني والدائنني بحكم ق�ضائي وممثل
ّ
الإع�سار وامل�شرتين من الباطن وامل�ست�أجرين من الباطن .ولكن من ال�رضوري �أن توفّر للحالة التي يح�صل
فيها البائع نف�سه على حق �ضماين احتيازي بدل االحتفاظ بحق امللكية ويكون حقه هذا متناف�سا مع
حق �ضماين غري احتيازي قائم من قبلُ ،قواعد يُحدد مبقت�ضاها متى تعطى الأولوية للحق ال�ضماين
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االحتيازي الذي ميتلكه البائع .وعندما يتعلق املو�ضوع باملعدات ،يكون هناك عادة موجود وحيد� ،أو
على الأكرث عدد قليل ن�سبيا من املوجودات التي ميكن التمييز بينها ،يجري بيعه �أو �إيجاره .ي�ضاف �إىل
ذلك �أنه عادة ما ال يتوخى �إعادة بيع هذه املوجودات يف الأمد الق�صري .ولهذا ال�سبب ،ال تطلب معظم
الدول من بائعي املعدات املحتفظني بحق امللكية �أو م� ّؤجريها التمويليني اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية عدا
اخلطوات الالزمة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ك�رشط لتثبيت ملكيتهم.
 -130ويف الدول التي تتبع نهجا متكامال متاما ،يُ�شرتط على جميع الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين
�سجل احلق ال�ضماين
احتيازي اتخاذ اخلطوات نف�سها متاما لكي يطالبوا ب�أولويتهم اخلا�صة .فحاملا يُ ّ
احليازي يف املعدات اجلديدة� ،سواء قبل ت�سليم املوجودات امللمو�سة للمانح �أو يف غ�ضون املهلة التي تلي
ت�سليمها ،تُ�صبح له �أولوية على احلقوق ال�ضمانية القائمة من قب ُل يف معدات املانح الآجلة .وعالوة على
ذلك ،مبا � ّأن متويل املعدات يتعلق عادة مبوجود وحيد (�أو بعدد قليل ن�سبيا من املوجودات التي ميكن
التمييز بينها) ال يُتوخى عادة �أن يعاد بيعه يف الأجل الق�صري ،فال يُطلب عادة يف هذه الدول �أي�ضا من
الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي اتخاذ �أي خطوات �إ�ضافية غري تلك الالزمة لتحقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،ك�رشط لتثبيت حقهم ال�ضماين االحتيازي.
 -131ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،ي�ستطيع جميع الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين
احتيازي يف املعدات �أن يطالبوا ب�أولوية على الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي بخ�صو�ص
�سجلوا �إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف غ�ضون املهلة
حقهم ال�ضماين االحتيازي� ،رشيطة �أن يُ ّ
املن�صو�ص عليها (انظر التو�صية  ،180البديل �ألف ،الفقرة (�أ) ،والبديل باء).
 -132ويكون على الدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي �أن توفّر قواعد معادلة بخ�صو�ص �أولوية
حقوق البائع �أو امل� ّؤجر على احلقوق القائمة من قب ُل يف املعدات الآجلة ،ب�رصف النظر عن ال�صيغة
خموال مبنح حق �ضماين يف
القانونية للمعاملة .وهذا يعني �أنه على الرغم من كون امل�شرتي �أو امل�ست�أجر َّ
معدات لن يكون له فيها �سوى حق متوقّع �إىل حني �سداد ثمن ال�رشاء كامال �أو انتهاء مدة اتفاق الإيجار
وجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ
التمويلي ،وحتى لو �شمل ذلك احلق ال�ضماين معدات �آجلة ُ
�سجل �إ�شعارا بحقوقه يف
البيع ،ف�ستكون الأولوية للبائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل�ؤجر التمويلي �إذا ّ
ممول احتيازي .ويف �إطار هذا النهج كذلك ،تكون الأولوية �أي�ضا للبائع
غ�ضون املهلة نف�سها املتاحة لأي ّ
املقر�ض الذي يق ّدم متويال احتيازيا ويح�صل
الذي ينقل امللكية لكنه يحتفظ بحق �ضماين احتيازي �أو ِ
املبينة (انظر التو�صية  ،192البديل �ألف،
على حق �ضماين احتيازي� ،إذا �سجل �إ�شعارا يف غ�ضون املهلة َّ
الفقرة (�أ) ،والبديل باء).

(هـ) �أولوية حقوق متويل االحتياز يف املخزون
مقدم التمويل االحتيازي وحق �ضماين غري احتيازي فيما يتعلق
 -133كثريا ما تن�ش�أ املناف�سة بني حقوق ّ
باملخزون .ويف هذه احلاالت ،يتعلق الأمر باعتبارات �سيا�ساتية خمتلفة عن االعتبارات املنطبقة على
ممولو املخزون االئتمان عادة باالعتماد على ر�صيد
ممويل املعدات ،يُقدِ م ّ
احتياز املعدات .فعلى عك�س ّ
من املخزونات القائمة �أو الآجلة على �أ�سا�س فرتات ق�صرية بل رمبا على �أ�سا�س يومي .وقد يتغيرّ هذا
الر�صيد من املخزونات با�ستمرار نتيجة بيع بع�ض هذه املخزونات وت�صنيع �أو اقتناء خمزونات جديدة.
املقر�ض عادة
ومن �أجل احل�صول على كل دفعة جديدة من االئتمان بخ�صو�ص املخزون ،يق ّدم املانح �إىل ِ
فواتري �أو �شهادة تبينّ احلالة الراهنة للمخزون امل�ستخدم ك�ضمان للدفعة اجلديدة من االئتمان.
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 -134ويف الدول التي ال تعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي على �أنها حقوق �ضمانية،
بت يف الأولوية الن�سبية للحقوق بالرجوع �إىل حق البائع �أو امل� ّؤجر يف امللكية .ولي�س من املعقول �أن تحُ تاز
يُ ّ
موجه للبيع .ويف احلاالت
املخزونات يف �إطار الإيجار التمويلي لأن ال�سمة الرئي�سية للمخزون هي �أنه ّ
املقر�ض الذي مي ّول احتياز خمزونات ه�شا بوجه خا�ص.
املتعلقة بحقوق االحتفاظ بامللكية يكون و�ضع
ِ
فعادة ما تُقدم ال�سلف الآجلة على افرتا�ض �أن جميع املخزونات اجلديدة �ستُحتاز يف �إطار معاملة قائمة
على االحتفاظ بامللكية .وعندئذ يغدو من ال�رضوري �أن يتبينّ الدائن ما هي املخزونات التي ُ�سدد ثمنها
ت�سديدا كامال بالفعل .وهذا ما ي�ؤدي �إىل عرقلة جهود املقرت�ض للح�صول على �سلف �آجلة م�ضمونة بر�صيد
املخزونات .ومع ذلك� ،ستكون للبائع الأولوية بنا ًء على ملكيته للمخزونات التي مل ي�س ّدد ثمنها بع ُد؛ وال يجوز
للدائنني الآخرين تثبيت حقوق �ضمانية يف املخزونات �إال عندما ي�س ّدد امل�شرتي ثمن تلك املخزونات.
� -135أما يف الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما ،فتكون حقوق مم ِّول املخزونات العامة م�ضمونة
بقدر �أكرب .فحيثما تكون املوجودات الإ�ضافية التي يحتازها املانح خمزونات ،يكون للحق ال�ضماين
االحتيازي �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي يف املخزونات الآجلة �إذا مت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أنه يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�سليم املخزونات للمانح .ويُ�ضاف �إىل ذلك �أنّه يف بع�ض الدول التي
�سجلوا حقوقهم �إ�شعارا
ممويل املخزونات املوجودين من قبل الذين ّ
تتبع النهج املتكامل متاما يجب �إ�شعار ّ
مبا�رشا بوجود مطالبة بحق �ضماين احتيازي �أعلى مرتبة يف املخزونات اجلديدة اجلاري توريدها.
ممول املخزون غري االحتيازي البحث يف
وال�سبب يف هذه القاعدة �أنه من غري الناجع �أن يفر�ض على ّ
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام كل مرة يقدم فيها ائتمانا باالعتماد على ر�صيد من املخزونات املتغرية
با�ستمرار .ولكن لتفادي �إلقاء عبء ال داعي له على الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي ،يجوز
ممويل املخزون غري االحتيازيني املعروف �أنهم موجودون من قبلُ ،ي�رسي
توجيه �إ�شعار عام وحيد �إىل ّ
املر�سلة �إىل امل�شرتي نف�سه يف غ�ضون فرتة زمنية طويلة (خم�س �سنوات مثال
مفعوله على جميع ال�شحنات
َ
�أو فرتة �صالحية الت�سجيل نف�سها الالزمة جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة) .ويعني
ممويل املخزون غري االحتيازيني املوجودين من قبلُ ،لن يكون من
ذلك �أنه
مبجرد �أن ّ
يوجه �إ�شعار �إىل ّ
ّ
يوجه يف غ�ضون الفرتة الزمنية املحددة �إ�شعار جديد بخ�صو�ص كل معاملة من معامالت
ال�رضوري �أن َّ
املخزون املتعددة املربمة بني الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي وم�شرتي املخزون.
املقت�ضيات
 -136ويف �إطار النهج الوحدوي ،تُعتمد بخ�صو�ص احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف املخزون
ُ
الإ�ضافية التي توجد عادة يف الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما .ومعنى ذلك � ّأن الدائنني امل�ضمونني
ممويل املخزون غري االحتيازيني فيما
بحق �ضماين احتيازي ال ي�ستطيعون املطالبة بالأولوية العليا على ّ
�سجلوا �إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ووجهوا �إ�شعارا
يتعلق بحقهم ال�ضماين االحتيازي� ،إال �إذا ّ
املمولني غري االحتيازيني ال�سابقي الت�سجيل قبل ت�سليم املخزونات �إىل املانح (انظر
كتابيا �أي�ضا �إىل
ّ
التو�صية  ،180البديل �ألف ،الفقرتني (ب) و(ج)) .ويف �إطار هذا النهج ،ال يمُ نح الدائنون امل�ضمونون
بحق �ضماين احتيازي مهلة بعد ح�صول امل�شرتي على حيازة املوجودات ي�ستطيعون يف غ�ضونها ت�سجيل
�إ�شعار بحقهم ال�ضماين.
 -137ويف حني �أن جميع الدول التي اعتمدت النهج املتكامل متاما ت�أخذ بالر�أي املبينّ �أعاله ،فمن
مييز بني املخزون واملوجودات غري التمييز بني املخزون وال�سلع اال�ستهالكية .ولو
املمكن
ت�صور نظام ال ّ
ّ
كانت هذه هي احلالة ،النطبقت املبادئ التي حتكم املوجودات غري املخزون على احلقوق ال�ضمانية
االحتيازية يف املخزون �أي�ضا .وتنطبق هذه القاعدة نف�سها على جميع املوجودات امللمو�سة� .أي � ّأن ت�سجيل
معينة بعد ت�سليم املوجودات امللمو�سة �سيكون كافيا (انظر التو�صية ،180
�إ�شعار يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
البديل باء).
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 -138ولو اعتمدت الدولة نهجا غري وحدوي ،ف�ستواجه خيارا م�شابها� .إذ ينبغي ،من ناحية� ،أن تو�ضع
قواعد معادلة تتعلق ب�أولوية حقوق البائع على احلقوق القائمة من قب ُل يف املخزون الآجلة ،ب�رصف
النظر عن ال�صيغة القانونية للمعاملة .وهذا يعني �أنه حتى و�إن ظل البائع املحتفظ بحق امللكية مالكَ
تعدل القواعد التي حتكم بيع املخزونات بحيث ال يكون حلق البائع يف
املوجودات التي ُ�سلّمت ،ينبغي �أن َّ
امللكية �أولوية على احلقوق القائمة من قب ُل يف املخزونات الآجلة �إال وفق ال�رشوط ذاتها التي تمُ نح حقوقُه
الأولوي َة مبقت�ضاها �إذا ن�ش�أت مبوجب حق �ضماين احتيازي ح�صل عليه ذلك البائع (انظر التو�صية ،192
البديل �ألف ،الفقرتني (ب) و(ج)) .وبعبارة �أخرى ،يُ�شرتط يف هذا النهج على البائع املحتفظ بامللكية �أو
ي�سجل ،قبل ت�سليم املخزونات
امل�ؤجر التمويلي� ،أو البائع �أو ِ
املقر�ض املطالب بحق �ضماين احتيازي� ،أن ّ
�إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر� ،إ�شعارا يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام بحق احتفاظه بامللكية �أو بحقه
املمولني غري االحتيازيني ال�سابقي الت�سجيل.
يوجه �إ�شعارا كتابيا �أي�ضا �إىل
ال�ضماين ،تبعا للحالة ،و�أن ّ
ّ
مييز بني املعدات واملخزون .ويف تلك
 -139ومن ناحية �أخرى ،قد تعتمد الدول �أي�ضا املوقف الذي ال ّ
املقر�ض املطا ِلِب
احلالة ،ال يكون مطلوبا من البائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي� ،أو البائع �أو ِ
بحق �ضماين احتيازي يف املخزون� ،سوى �أن ي�سجل �إ�شعارا بحقه ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام �إما قبل ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة املوجودات و�إما يف غ�ضون املهلة املحددة التي تلي
ذلك (انظر التو�صية  ،192البديل باء).

(و) معامالت متويل االحتياز املتع ّددة
يقدم البائع� ،أو غريه من مق ِّدمي التمويل االحتيازي ،التمويل للتمكني من
 -140يف العديد من احلاالتّ ،
احتياز عدة موجودات .وميكن �أن ي�شمل ذلك التمويل مثال عمليات بيع وت�سليم متعددة للمخزونات� ،أو
البت ،من منطلق ال�سيا�سة
عمليات بيع متعددة لعدة قطع من املعدات .ومن ال�رضوري يف هذه احلاالت ّ
العامة ،فيما �إذا كان ينبغي �أن متتد الأولوية اخلا�صة املمنوحة ملق ّدم التمويل االحتيازي لت�شمل جميع
ميولها ،دومنا حاجة �إىل حتديد ثمن ال�رشاء امل�ستحق يف كل عملية بيع على
املعدات �أو املخزونات التي ّ
حدة .و�إذا كان الأمر كذلك ،يُقال �إن النظام القانوين املعني يُجيز "تقاطع ال�ضمانات".
 -141ويف العديد من الدول التي ال تعترب معامالت االحتفاظ بحق امللكية والإيجارات التمويلية �أدوات
�ضمانية ،ال تُثار عادة م�س�ألة تقاطع ال�ضمانات .ويف املعاملة العادية من املعامالت القائمة على االحتفاظ
طبق عقد البيع �أو الإيجار �إال
بامللكية �أو ما �شابهها من املعامالت التي ي�ستخدم فيها حق امللكية ،ال يُ ّ
على املوجودات املحددة املبيعة �أو امل� ّؤجرة مبقت�ضى ذلك العقد .ومن ثم ،فمع �أن االتفاق نف�سه ميكن
�أن ي�شمل عمليات ت�سليم متعددة ،فهو ال ي�شمل عمليات بيع متعددة .ذلك �أن مطالبة البائع �أو امل� ّؤجر
ولكن بع�ض هذه الدول يُجيز تو�سيع
بالأولوية باعتباره مالكا تت�صل بتفا�صيل كل عملية بيع �أو �إيجار.
ّ
حق االحتفاظ بامللكية بالن�ص ،مثال ،على جواز اتفاق الطرفني على �رشط "جميع الأموال" �أو �رشط
"احل�ساب اجلاري" يف حالة بيع خمزونات .ومتى ا�ستخدمت �رشوط من هذا القبيل ،ف�إن البائع يحتفظ
ي�سدد امل�شرتي للبائع جميع الديون امل�ستحقة عليه ولي�س فقط
مبلكية املوجودات التي بيعت �إىل �أن
ّ
ولكن حماكم بع�ض الدول كثريا ما ت�صف عمليات البيع مع االحتفاظ
الديون النا�شئة عن عقد البيع ذاته.
ّ
بحق امللكية ب�رشط "جميع الأموال" �أو �رشط "احل�ساب اجلاري" ،على �أنها �أدوات �ضمانية.
 -142ويف الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما ،ف�إن القاعدة امل�ألوفة هي � ّأن الأولوية العليا التي حتظى
بها احلقوق ال�ضمانية االحتيازية ،يف املخزون على الأقل ،ال تت�أثر بتقاطع ال�ضمانات .وهذا يعني �أنه
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املمول من
يجوز للدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �أن يطالب ب�أولويته اخلا�صة فيما يتعلق باملخزون
ّ
معينة �أو مبوجود
دون �أن يكون م�ضطرا لأن يلج�أ حتديدا �إىل ربط �أي دين م�ستحق مبعاملة بيع �أو �إيجار ّ
مرهون معينّ  .ومع ذلك ،ال متتد الأولوية اخلا�صة يف هذه احلاالت �إىل املخزون �أو املوجودات الأخرى
التي مل يمُ ّول احتيازها ذلك الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي.
 -143ويف النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،يتمثل الهدف يف �إتاحة �أكرب قدر ممكن من املرونة
يقدمون التمويل الحتياز املخزون ،والتقليل ما �أمكن من
للدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي الذين ّ
ميولها نف�س الدائن امل�ضمون بحق �ضماين
الإجراءات الورقية املرتبطة مبعامالت االحتياز املتعددة التي ّ
احتيازي .ولهذا ال�سبب ،يكفي ت�سجيل واحد لي�شمل معامالت متعددة ،كما �أن �إ�شعارا واحدا ير�سل �إىل
الدائنني ذوي احلقوق ال�ضمانية يف املخزونات الآجلة من النوع الذي يجري توريده قد ي�شمل احلقوق
ال�ضمانية االحتيازية يف �إطار املعامالت املتعددة بني الأطراف نف�سها دومنا حاجة �إىل حتديد كل معاملة
قررت دولة عدم
على حدة (انظر التو�صيات  68و 178و ،180البديل �ألف ،الفقرة الفرعية (ج)) .و�إذا ّ
ممول خمزونات
التمييز بني املخزون واملعدات ،كان ت�سجيل واحد كافيا وانتفت �رضورة �إر�سال �إ�شعار �إىل ّ
م�سجل من قب ُل (انظر التو�صيات  68و 178و ،180البديل باء ،الفقرة (ب)).
عامة
ّ
� -144أما يف النهج غري الوحدوي املطروح يف الدليل ،فل ّأن عقد البيع �أو الإيجار ال ينطبق عادة
�إ ّ
ال على املوجودات بعينها التي بيعت �أو �أُ ِّجرت� ،سيكون من ال�رضوري تعديل القواعد املت�صلة بحقوق
االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي لل�سماح بتقاطع ال�ضمانات .وعالوة على ذلك� ،إذا ح�صل
البائع �أو �أي دائن م�ضمون بحق �ضماين احتيازي من غري البائعني ،على حق �ضماين احتيازي يف
املمول الآخر من ممار�سة حق تقاطع ال�ضمانات بالطريقة نف�سها
املوجودات ،وجب متكني البائع �أو
ّ
التي ميار�س بها هذا احلق يف �إطار النهج الوحدوي (انظر التو�صية  ،192البديل �ألف ،الفقرة (ج)،
قررت دولة عدم التمييز بني املخزون واملعدات ،كان ت�سجيل واحد كافيا وانتفت
والتو�صية  .)193و�إذا ّ
م�سجل من قب ُل (انظر التو�صية  ،192البديل باء ،الفقرة
ممول خمزونات عامة
ّ
�رضورة �إر�سال �إ�شعار �إىل ّ
(ب) ،والتو�صية .)193

(ز) �أولوية حقوق مق ّدمي متويل احتيازي على حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء
 -145يو�صي الدليل يف الف�صل اخلام�س املتعلق ب�أولوية احلق ال�ضماين ،ب�أن تكون حلقوق الدائنني
الذين يح�صلون على حكم ق�ضائي ويتخذون الإجراءات الالزمة للح�صول على حقوق يف موجودات
بال�سل َف
املدين بحكم الق�ضاء ،الأولوية عموما على احلقوق ال�ضمانية املوجودة من قبل فيما يتعلق
ُّ
املق ّدمة بعد �إعالم الدائنني امل�ضمونني املوجودين بحقوق الدائن بحكم الق�ضاء (انظر التو�صية .)84
وعندما يكون احلق املناف�س املعني حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو حقا �ضمانيا احتيازيا،
وجب مراعاة جمموعة اعتبارات خمتلفة اختالفا طفيفا ،ح�سب نوع املوجودات امللمو�سة املعنية .ف�إذا
كانت املوجودات امللمو�سة �سلعا ا�ستهالكية ،على �سبيل املثال ،ال ي�شرتط على مق ّدم التمويل االحتيازي
�سجل �إ�شعارا بحقوقه �أو �أن ي�أخذ املوجودات يف حيازته لكي يجعل حقوقه نافذة جتاه الأطراف
�أن يُ ِّ
الثالثة .ومن ثم ،ف�إن حقوق ملكية البائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي� ،ستكون نافذة جتاه
الأطراف الثالثة من بداية املعاملة ،وال ميكن �أن تن�ش�أ مناف�سة على الأولوية مع الدائن بحكم الق�ضاء� .إذ
ال ميكن للدائن بحكم الق�ضاء �أن يحجز على موجودات �شخ�ص غري املدين له .وباملثل ،يف حالة ال�سلع
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

اال�ستهالكية ،يندر وقوع تنازع بني الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي والدائن بحكم الق�ضاء لأن
معامالت ال�سلع اال�ستهالكية قلّما ت�شتمل على تقدمي قرو�ض ائتمانية يف امل�ستقبل.
مقدم التمويل االحتيازي يف حيازته
 -146و�إذا كانت املوجودات يف �شكل خمزون ،وجب �أن ي�أخذها ّ
�سجل حقوقه ووجه (يف حال اعتماد البديل �ألف من التو�صيتني  180و� )192إ�شعارا
�أو �أن يكون قد ّ
وبناء عليه،
بها �إىل الدائنني امل�ضمونني ال�سابقي الت�سجيل ،قبل ح�صول امل�شرتي على حيازة املخزون.
ً
ال يح�صل الدائن بحكم الق�ضاء الذي ال ي�ستطيع �أن ي�سجل حكمه الق�ضائي �أو مل يقم بت�سجيله على
ملقدم متويل االحتياز �أو للدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي.
�إ�شعار يخطره باحلقوق املحتملة ّ
ي�سجل �إ�شعارا بهذا احلكم يف �سجل احلقوق
وحيثما ت�سمح الدول لذلك الدائن بحكم الق�ضاء ب�أن
ّ
ال�ضمانية العام وتُعامِ ل الدائنني بحكم الق�ضاء الذين �سجلوا �إ�شعارات من هذا القبيل معاملة الدائنني
امل�ضمونني� ،سيتلقى ه�ؤالء الدائنون بحكم الق�ضاء عندئذ �إ�شعارا من الدائن امل�ضمون بحق �ضماين
مقدم التمويل االحتيازي يُعطى ،يف بع�ض احلاالت (كتلك املتعلقة ب�رشاء معدات،
احتيازي الحق.
ولكن ّ
ّ
يف �إطار البديل �ألف من التو�صيتني  180و� ،192أو ب�رشاء خمزون ومعدات ،يف �إطار البديل باء من
التو�صيتني  180و ،)192مهلة لكي يُ�سجل يف غ�ضونها حقوقه .ومثلما هي احلال يف ال�سلع اال�ستهالكية،
مقدم التمويل االحتيازي ل�رشاء معدات� ،إىل تقدمي قر�ض ائتماين يف امل�ستقبل.
قلّما يحدث �أن يعمد ّ
ومع ذلك ،عندما ي�سعى الدائن بحكم الق�ضاء �إىل �إنفاذ احلكم ال�صادر ل�صاحله على موجودات مدينه،
مقدم التمويل االحتيازي الذي يُ�ضيف قيمة جديدة �إىل
ينبغي �أال يكون بو�سعه عموما �أن يبطل حقوق ّ
حوزة املدين بحكم الق�ضاء.
 -147ويف النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،ما دام الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي قد جعل
حقوقه نافذة جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون املهلة املحددة ،ف�ستكون له الأولوية حتى على الدائنني
�سجلوا حكمهم خالل تلك املهلة (انظر التو�صية .)183
بحكم الق�ضاء الذين ّ
� -148أما يف النهج غري الوحدوي ،فينبغي توفري حماية مماثلة للبائعني املحتفظني بحق امللكية
�سجلوا �إ�شعارا بحقهم يف غ�ضون
وامل� ّؤجرين التمويليني والدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي الذين ّ
املهلة املحددة .والداعي �إىل ذلك يف احلالتني الأوليني ،هو �أن البائع املحتفظ بحق امللكية وامل� ّؤجر
مقر�ضاً مطالِبا بحق �ضماين
ممول االحتياز بائعاً �أو ِ
التمويلي يحتفظان مبلكية املوجودات� .أما �إذا كان ّ
ي�سجل ذلك احلق يف
احتيازي ،فلن يحظى بالأولوية اخلا�صة امل�سندة �إىل احلق ال�ضماين احليازي ما مل ّ
املحددة (انظر التو�صية  ،187الفقرة الفرعية (�أ) ،والتو�صية .)183
غ�ضون املهلة
ّ

(ح) �أولوية حقوق مق ّدمي متويل االحتياز يف امللحقات مبمتلكات منقولة وال ُكتَل �أو املنتجات
 -149يو�صي الدليل يف الف�صل اخلام�س املتعلق ب�أولوية احلق ال�ضماين ب�أن يكون للحق ال�ضماين يف
ملحق مبوجودات منقولةُ ،جعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيله يف �سجل متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري
ي�سجل الحقا يف �سجل
ب�ش�أنه على �شهادة ملكية� ،أولوية على �أي حق �ضماين يف املوجودات ذات ال�صلة ّ
احلقوق ال�ضمانية العام �أو ي�ؤ�شرَّ ب�ش�أنه يف �شهاة امللكية (انظر التو�صية  .)89وت�ستند هذه التو�صية �إىل
كون احلقوق ال�ضمانية النافذة جتاه الأطراف الثالثة تظل نافذة حتى بعد �أن تُ�صبح املوجودات املرهونة
بها ُملحقة مبوجودات �أخرى .ويف هذه احلاالت� ،إذا كانت املوجودات مرهونة بحقني �ضمانيني اثنني
�أو �أكرث وقت �إحلاقها ،احتفظت هذه احلقوق ب�أولويتها الن�سبية بعد الإحلاق .وفيما يتعلق بالكتل �أو
املنتجات (�أو ،بعبارات �أخرى ،املوجودات املمزوجة) ،يو�صي الدليل ب�أن تظل احلقوق ال�ضمانية قائمة يف
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ّ
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الكتلة �أو املنتج ،و�إذا كان هناك حقان �ضمانيان اثنان �أو �أكرث ،ف�إنها حتتفظ ب�أولويتها الن�سبية يف الكتلة
�أو املنتج (انظر التو�صية .)90
 -150على �أنه من ال�رضوري �أي�ضا ،يف حالة فئتي امللحقات واملوجودات املمزوجة كلتيهما ،حتديد
الأولوية الن�سبية للحقوق امل�أخوذة يف خمتلف املوجودات امللمو�سة املمزوجة �أو املوحدة بالإحلاق .وين�ص
الدليل على تطبيق قواعد الأولوية العادية لكي تتحدد الأولوية بتاريخ الت�سجيل يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام ،ما مل يكن �أحد احلقوق ال�ضمانية حقا �ضمانيا احتيازيا .فاحلق ال�ضماين احليازي
امل�أخوذ يف جزء من موجودات ممزوجة تكون له �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي ال�سابق
الت�سجيل (بل رمبا حتى على احلق ال�ضماين احليازي) الذي منحه نف�س املانح يف كل الكتلة �أو املنتج
ولكن الدليل ال يتخذ موقفا ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن تكون للحق ال�ضماين
(انظر التو�صية .)92
ّ
االحتيازي يف ملحق �أولوية على حق �ضماين غري احتيازي �سابق الت�سجيل (�أو حتى على حق �ضماين
احتيازي) منحه نف�س املانح يف املوجودات امللمو�سة التي �أُل�صق بها امللحق.
 -151ويف الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية،
ال تنطبق قواعد الأولوية العامة املن�صو�ص عليها يف الف�صل اخلام�س املتعلّق ب�أولوية احلق ال�ضماين
انطباقا مبا�رشا على متويل االحتياز .ويتناول ذلك الف�صل الأحوال التي تُعامل فيها جميع �أ�شكال
ولكن حقوق
املعامالت امل�ضمونة على �أنها حقوق �ضمانية مبقت�ضى النهج الوحدوي والوظيفي العام.
ّ
الأطراف الن�سبية ،يف �سياق متويل االحتياز ،تتوقف على القواعد العامة من قانون امللكية التي حتكم
امللحقات .ف�إذا كان من املمكن �أن يُف�صل املوجود امل ُلحق دون الإ�رضار باملوجودات التي �أحلق بها ،ف�إن
البائع املحتفظ بحق امللكية ي�ستطيع ،عادة� ،أن يحتفظ مبلكيته يف هذا امللحقّ � .أما �إذا ا�ستحال ف�صل
ذلك امللحق دون الإ�رضار باملوجودات التي �أُحلق بها ،فيكون من ال�رضوري عندئذ حتديد � ّأي االثنني �أكرث
قيم ًة من الآخر .ف�إذا كان املوجود امللمو�س الذي احتفظ البائع مبلكيته �أكرث قيمة� ،آلت ملكية االثنني
ي�سدد قيمة املوجود الآخر .والعك�س �صحيح ،ف�إذا كان
معا �إىل البائع املحتفظ بحق امللكية� ،رشيطة �أن ّ
املوجود امللمو�س الذي احتفظ البائع مبلكيته �أقل قيمة ،ف�إن هذا البائع يفقد عندئذ ملكيته لهذا املوجود
وال يبقى لديه �سوى مطالبة جتاه املالك اجلديد بقيمة املوجود ال�سابق.
 -152ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،ي�ستطيع الدائنون امل�ضمونون بحق �ضماين احتيازي
الذين لهم حقوق يف ملحقات �أو موجودات ممزوجة املطالب َة عموما ب�أولوية خا�صة على الدائنني
امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازيْ � .أي �أنه �سيكون لهم �أولوية على الدائنني امل�ضمونني الآخرين
املطالبني بحق يف امللحق �أو يف املوجودات امللمو�سة املمزوجة �أو امل�ص ّنعة .و�ستكون لهم �أي�ضا �أولوية �أي�ضا
�ض ّم �إليها امللحق ،وذلك على
على الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري احتيازي يف املوجودات التي ُ
الأقل فيما يتعلق بقيمة هذا امللحق ،كما �ستكون لهم �أولوية على الدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين غري
احتيازي الذين لهم حق �ضماين يف كل الكتلة �أو املنتج (انظر التو�صيات .)92-90
 -153ويف حال اعتماد الدولة النهج غري الوحدوي ،ينبغي �إر�ساء قواعد معادلة تتعلق ب�أولوية حقوق
البائع على احلقوق الأخرى يف امللحق �أو املوجودات امللمو�سة املراد مزجها �أو ت�صنيعها ،ب�رصف النظر
عن ال�صيغة القانونية للمعاملة .وبعبارة �أخرى ،رغم �أن البائع املحتفظ مبلكية ملحق مبيع ميكن �أن يفقد
ملكيته عند الإحلاق ،ينبغي �أن يكون با�ستطاعته املطالبة ب�أولويته �إما يف ح�صة الكتلة �أو املنتج الذي باعه
و�إما يف امللحق الذي باعه .وتتوقف الآلية الدقيقة التي �سيتعينّ �أن تع ّدل بها قواعد امللحقات مبوجودات
منقولة على تفا�صيل القانون يف كل واحدة من الدول التي تختار اعتماد النهج غري الوحدوي .ويو�صي
الدليل مببد�أ عام ميكّن البائعني املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني من املطالبة بحق �ضماين
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احتيازي يف احلاالت التي ال تكون فيها حقوقهم يف امللكية نافذة جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية
ليطبق على احلاالت التي ي�سقط فيها ،بحكم القانون ،حق البائع �أو
 .)194وميكن تطويع هذا املبد�أ
َّ
امل� ّؤجر يف امللكية.

ُلحقات مبمتلكات غري منقولة
(ط) �أولوية حقوق مق ّدمي متويل االحتياز يف امل َ
 -154يو�صي الدليل ،يف الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ،ب�أن يكون ،بعد الإحلاق ،للحق
ال�ضماين يف امللحقات مبمتلكات غري منقولة ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون
املمتلكات غري املنقولة� ،أولوية على احلق ال�ضماين يف تلك امللحقات الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة .ومن الناحية الأخرى� ،إذا ُجعل احلق ال�ضماين يف موجودات
و�سجل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،فينبغي �أن
ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل الإحلاق ُ
تكون لـه �أولوية على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات غري املنقولة ،امل�سجلة الحقا (انظر التو�صيتني 87
و .)88وينبغي �أن ي�رسي الأ�سا�س املنطقي لهذه الأحكام كذلك على حقوق االحتفاظ بامللكية ،وحقوق
الإيجار التمويلي واحلقوق ال�ضمانية االحتيازية.
 -155وينبغي �أن تكون حلقوق مق ّدم التمويل االحتيازي يف موجود ملمو�س �سي�صبح ملحقا الأولوي ُة على
مقدم متويل االحتياز يف �سجل
الرهون القائمة يف املمتلكات غري املنقولة� ،رشيطة ت�سجيل �إ�شعار بحق ّ
يثبت
املمتلكات غري املنقولة يف غ�ضون فرتة معقولة تلي الإحلاق .ويف هذه احلالة ،يكون ال�شخ�ص الذي ّ
رهنا قائما على املمتلكات غري املنقولة قد �رصف مبلغ االئتمان ا�ستنادا �إىل قيمة املمتلكات غري املنقولة
وقت �رصف مبلغ االئتمان هذا ويُفرت�ض �أنه مل تكن لديه حينذاك �أي توقعات �سابقة ب� ّأن امللحق �سيكون
ي�صح يف احلاالت التي يكون فيها الرهن القائم من
ولكن هذا االفرتا�ض نف�سه ال
متاحا للوفاء مبطالبته.
ّ
ّ
قب ُل يف املمتلكات غري املنقولة �ضامنا لقر�ض يراد به متويل بناء ،وي�صبح امل�س ِّوغ املنطقي للحفاظ على
ملقدم متويل االحتياز عندئذ �أقل وجاهة.
الأولوية التف�ضيلية ّ
 -156ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،من املمكن اعتماد قاعدة واحدة حتكم هذه
احلاالت املختلفة لأن مطالبة الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �ستكون دائما حقا �ضمانيا .وتكون
الأولوية للدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي الذي يقوم باخلطوات الالزمة جلعل حقه نافذا جتاه
الأطراف الثالثة� ،إال جتاه قر�ض البناء امل�ضمون باملمتلكات غري املنقولة (انظر التو�صية  .)184وبالطبع،
�إذا تخلّف الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي عن ت�سجيل حقه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف
غ�ضون املهلة املحددة ،كان له جمرد حق �ضماين غري احتيازي خا�ضع للتو�صيات املنطبقة عموما على
احلقوق ال�ضمانية.
 -157ولكن� ،إذا اعتمدت الدولة النهج غري الوحدوي ،ف�سيكون من ال�رضوري تعديل القواعد املتعلقة
بامللحقات لكي تف�ضي �إىل نتيجة يتحقق فيها التعادل الوظيفي ب�رصف النظر عن �صيغة املعاملة� .أي
�أنه من ال�رضوري الن�ص على �أن حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي يظالن عادة نافذين جتاه
�سجل البائع �أو امل�ؤجر
الأطراف الثالثة ذات احلقوق القائمة يف املمتلكات غري املنقولة� ،رشيطة �أن يُ ّ
حقوقه يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف غ�ضون فرتة ق�صرية بعد �أن ي�صبح املوجود ملحقا باملمتلكات
ممول
غري املنقولة .ويف املقابل ،يفقد البائع املحتفظ بحق امللكية وامل� ّؤجر التمويلي �أولويتهما ل�صالح ّ
البناء حتى و�إن مل تنتقل ملكية املوجودات امللحقة مبا�رشة �إىل �صاحب املمتلكات غري املنقولة (كما يحدث
يف حالة املوجودات املبيعة يف �إطار ترتيبات االحتفاظ بامللكية �أو امل� ّؤجرة يف �إطار �إيجار متويلي وتُدمج
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املقر�ض الذي لديه حق
كلية يف املمتلكات غري املنقولة) (انظر التو�صية  .)195وباملثل ،تكون للبائع �أو ِ
�ضماين احتيازي الأولوية �إذا �أعاد ت�سجيل حقوقه يف �سجل املمتلكات غري املنقولة خالل الفرتة الق�صرية
نف�سها .و�أخريا� ،سيكون من ال�رضوري الن�ص على �أنه �إذا ق�صرّ البائع �أو امل� ّؤجر يف ت�سجيل حقوقه يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف غ�ضون املهلة املحددة (انظر التو�صية  ،)195ف�إن ذلك البائع �أو امل� ّؤجر
�سيكون له جمرد حق �ضماين غري احتيازي رهناً بالتو�صيات املنطّ قة عموما على احلقوق ال�ضمانية (انظر
التو�صية .)196

(ي) �أولوية متويل االحتياز يف العائدات عموما
مقدم التمويل االحتيازي يف العديد من احلاالت �أن امل�شرتي �سيعيد بيع ما يحتازه من
 -158يعرف ّ
ولكن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية �أو املن�ش�آت التجارية الأخرى
موجودات .وهذا ينطبق بداهة على املخزون،
ّ
تبيع �أحيانا معداتها احلالية من �أجل احتياز معدات متطورة .وكما جاء يف الف�صل الثاين املتعلق ب�إن�شاء
احلق ال�ضماين ،عادة ما ميتد احلق ال�ضماين العادي يف املوجودات امللمو�سة �إىل عائدات الت�رصف فيها
(انظر التو�صية  .)19ويف حالة متويل االحتياز ،يثري امتداد احلق ال�ضماين �إىل العائدات ثالثة م�سائل
�سيا�ساتية متميزة ،تتعلق امل�س�ألة الأوىل منها مبا �إذا كان مثل هذا االمتداد �إىل العائدات ممكنا حيثما
يكون متويل االحتياز عن طريق حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي .وتتعلق امل�س�ألة الثانية
مبا �إذا كان ينبغي للأولوية اخلا�صة لتمويل االحتياز �أن ت�رسي على العائدات �أي�ضا� .أما امل�س�ألة الثالثة
فتتعلّق مبا �إذا كانت قواعد تقدمي مثل هذه املطالبة ينبغي �أن تكون واحدة ب�رصف النظر عما �إذا كانت
املوجودات امل�شرتاة معدات �أو خمزون.
 -159وبع�ض الدول التي ال تعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي على �أنها حقوق
يو�سع مطالبته يف امللكية
�ضمانية ت�سمح للبائع �أو امل� ّؤجر التمويلي ،و�إن يكن يف حاالت نادرة جدا ،ب�أن ّ
لت�شمل العائدات املت�أتية من بيع املوجودات عندما تكون هذه العائدات موجودات ملمو�سة من النوع املبيع
نف�سه ،ك�أن تكون ،مثال ،مركبة ت�سلمها البائع على �سبيل املقاي�ضة عند �رشاء مركبة جديدة� .أما عندما
الت�رصف يف املوجود على �شكل م�ستحقات ،فيبطل حق امللكية يف كل احلاالت .ومع ذلك،
تكون عائدات
ّ
حوالن يف بع�ض الدول �إىل
ف� ّإن حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي يف املوجودات املرهونة يُ َّ
حقوق �ضمانية يف العائدات غري امللمو�سة ،و�إن مل يكن ذلك �أي�ضا املمار�سة ال�شائعة.
 -160ويو�صي الدليل ب�أن ي�سمح حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي للبائع �أو امل� ّؤجر التمويلي
باملطالبة بحق يف العائدات وب�أن يكون هذا احلق دائما حقا �ضمانيا ولي�س ا�ستمرارا حلق امللكية ،ا ّت�ساقاً
مع املوقف املتخذ يف ما يكاد يكون جميع الدول القليلة التي تق�ضي بامتداد حق االحتفاظ بامللكية �إىل
العائدات (انظر التو�صية  .)197وترد يف البابني الفرعيني التاليني مناق�شة للم�س�ألتني الثانية والثالثة
املت�صلتني بعائدات املوجودات املبيعة على �أ�سا�س االحتفاظ بامللكية �أو رهن �إيجار متويلي.

(ك)  �أولوية متويل االحتياز يف عائدات املوجودات امللمو�سة غري املخزون
�أو ال�سلع اال�ستهالكية
 -161يف الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية ،قلما
تن�ش�أ م�س�ألة مطالبة البائع �أو امل� ّؤجر بحقوق خا�صة يف العائدات املت�أتية من بيع املعدات ،و�إن كان ذلك
ممكنا من الناحية النظرية .وال�سبب يف هذا هو �أن قانون البيع �أو الإيجار يق�رص عادة حق امللكية الذي
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يحتفظ به البائع �أو ملكية امل� ّؤجر التمويلي على املوجودات املبيعة �أو امل� ّؤجرة فح�سب .وقد ي�ستطيع البائع
�أو امل� ّؤجر التمويلي ا�سرتداد املوجودات عينيا من ال�شخ�ص الذي نقلت �إليه ،يف حالة الت�رصف فيها بدون
�إذن .غري �أنه يتعذر يف بع�ض الأحيان العثور على املوجودات ،حتى و�إن كان من املمكن ا�ستبانة املوجودات
�أو النقود املتقا�ضاة فيما يت�صل بالت�رصف فيها .وعالوة على ذلك ،ي�سمح البائع �أو امل� ّؤجر �أحيانا ببيع
املوجودات ب�رشط �أن ي�رسي حق البائع �أو امل� ّؤجر يف امللكية على عائدات البيع .ويف هاتني احلالتني،
ال يجيز �سوى عدد قليل جدا من الدول للبائع �أو امل� ّؤجر املطالبة بامللكية ا�ستنادا �إىل مبد�أ احللول يف
حقوق ملكية عائدات املوجودات املبيعة مبوجب معاملة قائمة على االحتفاظ بامللكية �أو معاملة �إيجار
متويلي ،ما دامت هذه العائدات موجودات ملمو�سة من نف�س نوع املوجودات املرهونة الأ�صلية .ومن
ال�شائع ،عندما يكون العقد عقد بيع� ،أن يُ�شار �إىل حقوق البائع بو�صفها "احتفاظا ممتدا بامللكية" .ولكن،
يف معظم احلاالت التي يكون فيها هذا االمتداد ممكنا ،ال يظ ّل حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار
حول �إىل حق �ضماين يف العائدات.
التمويلي حقا يف امللكية بل يُ ّ
 -162ويف بع�ض الدول التي تتبع النهج املتكامل متاما ،ال متتد الأولوية اخلا�صة للحق ال�ضماين
املمول احتيازها ولي�س �إىل عائدات الت�رصف يف هذه املوجودات .وهذا يعني
االحتيازي �إال �إىل املوجودات َّ
ممول االحتياز بحق �ضماين يف املوجودات بحكم املبد�أ العام ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن
�أنه يف حني يحتفظ ّ
يطالب بالأولوية اخلا�صة حلق متويلي احتيازي .ولكن يجوز يف دول �أخرى �أن متتد هذه الأولوية اخلا�صة
�إىل العائدات القابلة للتحديد كذلك ،على الأقل يف حالة املعامالت املت�صلة باملعدات .فبما � ّأن املانح
ال يحتاز عادة املعدات ليعيد بيعها مبا�رشة ،فال يخ�شى كثريا من الإ�رضار باملدينني امل�ضمونني الآخرين
�إذا امتدت الأولوية اخلا�صة للحق ال�ضماين االحتيازي يف املعدات �إىل العائدات املت�أتية من الت�رصف
فيها .و�إذا �أ�صبحت املعدات عتيقة �أو مل يعد املانح يف حاجة �إليها ،ثم قام الحقا ببيعها �أو الت�رصف فيها
ب�شكل �آخر ،ف�إن املانح غالبا ما يلتم�س من الدائن امل�ضمون حترير املعدات من احلق ال�ضماين حتى
يتمكن من الت�رصف فيها وهي خال�صة من ذلك احلق .ف�إذا مل يتحقق هذا التحرير ،يخ�ضع الت�رصف
يف تلك املعدات للحق ال�ضماين ،ويكون من امل�ستبعد عندئذ �أن يدفع م�شرتيها� ،أو �أي �شخ�ص �آخر تُنقل
�إليه ،القيمة الكاملة حليازتها .ومقابل هذا التحرير ،ي�أخذ الدائن امل�ضمون عادة بزمام ال�سيطرة على
عملية ت�سديد العائدات في�شرتط ،على �سبيل املثال� ،أن تدفع عائدات الت�رصف فيها �إليه مبا�رشة على
�سبيل �سداد االلتزامات امل�ضمونة .ومن امل�ستبعد يف هذه الظروف �أن يعتمد دائن �آخر على حق �ضماين
الت�رصف يف املعدات التي كانت خا�ضعة يف الأ�صل
م�أخوذ مبا�رشة يف موجودات للمانح متثّل عائدات
ّ
حلق �ضماين احتيازي.
 -163ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،يُفرت�ض � ّأن املعدات ،خالفا للمخزون ،ال تخ�ضع
عادة للتبديل امل�ستمر .و�سيطرة الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي على الت�رصف يف املوجودات ت�ؤيد
اال�ستنتاج ب� ّأن الأولوية اخلا�صة املمنوحة للدائنني امل�ضمونني بحقوق �ضمانية احتيازية ينبغي �أن متت ّد �إىل
عائدات الت�رصف يف املوجودات امل�شمولة باحلق ال�ضماين احليازي و�إىل منتجات هذه املوجودات (انظر
قررت �إحدى الدول عدم التمييز بني املخزون واملع ّدات،
التو�صية  ،185البديل �ألف ،الفقرة (�أ)) .و�إذا ّ
قرر ما �إذا كان ينبغي �أن حت ّدد �أولوية احلق ال�ضماين احليازي لت�شمل
ف�سيكون من ال�رضوري عندئذ �أن تُ ّ
العائدات .ول ّأن معظم املبيعات التي ت�أتي بالعائدات �سيكون من مبيعات املخزون ،ف� ّإن الدليل يو�صي
ب�أن يكون للحق ال�ضماين يف العائدات ،يف حالة املعدات� ،أولوية احلق ال�ضماين غري االحتيازي (انظر
الفقرتني  169و� 170أدناه والتو�صية  ،185البديل باء).
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 -164و�إذا ما �أخذت دولة بالنهج غري الوحدوي ،ف�إن القواعد املت�صلة باالحتفاظ بالأولوية اخلا�صة يف
عائدات املعدات ينبغي �أن ت�ؤدي �إىل التبعات نف�سها جتاه املطالبني الآخرين ب�رصف النظر عن ال�صيغة
القانونية ملعاملة متويل االحتيازْ � .أي �أنه ينبغي �أن يكون مب�ستطاع بائع املعدات املحتفظ بحق امللكية �أو
م� ّؤجرها التمويلي �أن يطالب ب�أولويته اخلا�صة يف عائدات الت�رصف يف تلك املعدات� ،إما بامتداد حق
كل منهما يف امللكية �إىل العائدات و�إما ب�إعطائه حقا �ضمانيا بديال مينحه حق املطالبة بالأولوية التي
املقر�ض الذي يح�صل على حق �ضماين احتيازي .ول ّـما كان من النادر �أن جتيز الدول
يحظى بها البائع �أو ِ
للبائعني وامل� ّؤجرين تثبيت حقوق ملكيتهم يف العائدات غري امللمو�سة ،ف�إن الدليل يو�صي ،بغية احلفاظ
على اال ّت�ساق بخ�صو�ص جميع �أ�شكال العائدات ،بتحويل احلقوق ال�ضمانية االحتيازية للبائع وللم� ّؤجر يف
املوجودات املرهونة الأ�صلية �إىل حق �ضماين يف العائدات (انظر التو�صية .)197
 -165و�سيكون من ال�رضوري �أي�ضا ت�أمني نفاذ هذا احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة
من خالل قواعد تتعلق بت�سجيل �إ�شعار �أو ب� ّأي طريقة �أخرى لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
الن�ص على �أن يكون لهذا احلق ،يف مثل
(انظر التو�صية  .)198و�أخرياً� ،سيكون من ال�رضوري كذلك
ّ
هذه احلاالت ،الأولوية نف�سها جتاه املطالبني الآخرين كما لو كان حقا �ضمانيا احتيازيا �أخذه بائع �أو
قررت دولة ما وجوب التمييز بني املخزون واملعدات ،ف�إن �سيطرة البائع املحتفظ بحق
مقر�ض .و�إذا ّ
الت�رصف يف املوجودات تقيم الدليل ،يف حالة املعدات ،على متتعه
امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي على
ّ
بالأولوية اخلا�صة املمنوحة للدائنني امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي (انظر التو�صية  ،199البديل
قررت الدولة عدم التمييز بني املخزون واملعدات ،ف�سيكون من ال�رضوري
�ألف ،الفقرة (�أ))� .أما �إذا ّ
تقرير ما �إذا كان ينبغي �أن تكون �أولوية حق االحتفاظ بامللكية �أم �أولوية حق الإيجار التمويلي قابلة
لأ ْن يُطالب بها يف العائدات .ول ّأن معظم املبيعات التي ت�أتي بالعائدات �سيكون من مبيعات املخزون،
ف�إن الدليل يو�صي ب�أن يكون للحق ال�ضماين يف العائدات �أولوية احلق ال�ضماين غري االحتيازي (انظر
الفقرتني  171و� 172أدناه والتو�صية  ،199البديل باء ،اجلملة الأوىل) .ولل�سبب ذاته ،ينبغي �أن ي�رسي
مبد�أ ممــاثل على عائ ــدات احلق ال�ض ــماين احل ــيازي يف جميع �أنواع املوجودات املرهونة (انظر
التو�صية  ،199البديل باء ،اجلملة الثانية).

(ل) �أولوية متويل االحتياز يف عائدات املخزون
 -166يختلف الو�ضع بالن�سبة لعائدات املخزون عن الو�ضع بالن�سبة لعائدات املعدات وذلك لثالثة
�أ�سباب� :أولها �أنه من املتوقّع �أن يُباع املخزون يف �سياق العمل املعتاد للمن�ش�أة التجارية ،وثانيها �أن
عائدات بيع املخزون �ستكون يف معظمها من امل�ستحقات ال من مزيج ما من املقاي�ضة وامل�ستحقات .وعلى
�سبيل املثال ،ال يحدث عادة �أن ي�سرت ّد بائع الأثاث ما لدى امل�شرتي من �أثاث م�ستعمل لت�سديد جزء من
ثمن ال�رشاء .وثالثها �أنه كثريا ما يعمد الدائن امل�ضمون املوجود من قبلُ ،يف تقدميه االئتمان �إىل املانح
لي�ستخدمه كر�أ�س مال عامل� ،إىل �رصف مبلغ االئتمان للمانح على �أ�سا�س دوري �أو حتى يومي ،مع ِّوال
يف ذلك على حقه ال�ضماين املتفوق يف ر�صيد دائم التغري من امل�ستحقات القائمة والآجلة باعتبارها
موجودات مرهونة �أ�صلية .ورمبا ال يكون من املمكن �أو العملي للمانح �أن يف�صل امل�ستحقات التي هي
عائدات املخزون اخلا�ضع حلق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي �أو حلق �ضماين احتيازي ،عن
امل�ستحقات الأخرى التي �أخذ دائن موجود من قب ُل حقا �ضمانيا فيها .وحتى لو كان من املمكن �أو العملي
املمولَني
للمانح �أن يُجري هذا الف�صل ،ف�سيكون عليه عندئذ �أن يجريه على نحو يوفر ال�شفافية لكال
ّ
ويقلل ما �أمكن من قيامهما بالر�صد.
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املمولَني ويقلل ما �أمكن من الر�صد،
 -167وبدون هذا الف�صل ال�رسيع الذي يوفّر ال�شفافية لكال
ّ
يكون هناك احتمال كبري يف �أن يفرت�ض الدائن امل�ضمون املوجود من قبل ،الذي يقدم ائتمانا ب�ضمان
امل�ستحقات ،افرتا�ضا خاطئا ب�أن له حقا �ضمانيا �أعلى مرتبة يف جميع م�ستحقات املانح .ويحتمل كذلك
�أن ين�شب نزاع بني الدائن امل�ضمون املوجود من قبل والبائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو
ممول منهم له حق الأولوية ويف �أي عائدات .وقد ت�ؤدي
الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حول � ّأي ّ
كل تلك االحتماالت وما يرت ّتب عليها من تكاليف الر�صد �إىل التوقف عن توفري االئتمان �أو �إىل �إتاحته
مقدم التمويل االحتيازي يف املخزون ال متتد �إىل العائدات ،ف�إن مق ّدم
بتكلفة �أعلى .و�إذا كانت �أولوية حق ّ
التمويل االحتيازي نف�سه قد يتوقف عن توفري االئتمان �أو ال يتيحه �إال بتكلفة �أعلى.
 -168ولكن ميكن التخفيف من ذلك االحتمال ب�شكل ملمو�س .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كانت �أولوية حق
االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي �أو احلق ال�ضماين احليازي يف املخزون ال متتد �إىل العائدات
املمول ب�ضمان امل�ستحقات املوجود من قبل ولـه حق �ضماين
املت�أتية يف �صورة م�ستحقات ،كان با�ستطاعة
ّ
يقدم االئتمان باال�ستناد �إىل هذه امل�ستحقات علما منه ب� ّأن له حقا
م�سبق يف م�ستحقات املانح الآجلة� ،أن ّ
ممول احتياز املخزون .وهذا ما يعود بالفائدة �أي�ضا
�ضمانيا يف هذه امل�ستحقات �أعلى مرتبة من حق ّ
املمول ب�ضمان امل�ستحقات ميكن �أن تعطي املانح القدرة
ممول االحتياز ل ّأن املبالغ التي ي�رصفها
ّ
على ّ
على �سداد ثمن املوجودات التي ا�شرتاها .وينبغي �أن يكون مبلغ ال�سلفة املق ّدمة من الدائن امل�ضمون
املوجود من قب ُل كافيا لتمكني املانح من �سداد ثمن �رشاء املخزون لبائعه يف حينه .وذلك ل ّأن �أ�سعار ال�سلف
املقدمة ب�ضمان امل�ستحقات تكون عادة �أعلى بكثري من �أ�سعار ال�سلف املق ّدمة ب�ضمان املخزون ،ولأن مبلغ
ّ
حتملها البائع.
التي
املخزون
تكلفة
على
كثريا
يزيد
املخزون
�رشاء
يف
بيع
إعادة
�
�سعر
ميثل
امل�ستحقات
ّ
ثم ف� ّإن ح ّل م�س�ألة الأولوية هذه على هذا النحو يعمل على تعزيز التمويل االحتيازي يف املخزون
ومن ّ
كما يعمل على تعزيز التمويل ب�ضمان امل�ستحقات.
 -169ويف �إطار النهج الوحدوي ،ت�شكّل �صعوبة ا�ستبانة امل�ستحقات النا�شئة من الت�رصف يف املوجودات
التي يوجد حق �ضماين احتيازي فيها و�شيوع ا�ستخدام امل�ستحقات كموجودات تخ�ضع حلق �ضماين
م�ستقل� ،سببني وجيهني يف�سرّان ملاذا ينبغي ق�رص الأولوية اخلا�صة املمنوحة للحقوق ال�ضمانية االحتيازية
يف املخزون على عائدات الت�رصف فيها ،عدا امل�ستحقات وغريها من حقوق ال�سداد ،مثل ال�صكوك
القابلة للتداول وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف وحقوق احل�صول على العائدات
متيز فيها الدول بني عائدات
املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل .ويرتتب على ذلك �أنه يف احلاالت التي ّ
متيز يف العادة �أي�ضا بني �أنواع العائدات .ويف هذه الدول� ،إذا ا ّتخذت
املعدات وعائدات املخزون ف�إنها ّ
عائدات املخزون �شكل امل�ستحقات وغريها من حقوق ال�سداد ،كان للحق ال�ضماين �أولوية احلق ال�ضماين
غري االحتيازي� .أما �إذا ا ّتخذت العائدات �أي �شكل �آخر ،ف�سيظل للحق ال�ضماين �أولوية احلق ال�ضماين
وجه �إ�شعاراً ب�ش�أن حقه �إىل الدائنني
احليازي ،ولكن �رشيطة �أن يكون الدائن امل�ضمون بحق احتيازي قد ّ
�سجلوا �إ�شعاراً بحق �ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات قبل ن�شوء تلك
امل�ضمونني الذين ّ
العائدات (انظر التو�صية  ،185البديل �ألف ،الفقرة (ب)).
 -170ومع �أن جميع الدول التي اعتمدت حتى الآن النهج املتكامل متاما ت�أخذ بوجهة النظر املذكورة
ت�صور عدم وجوب التمييز بني عائدات املخزون وعائدات املوجودات غري املخزون
�أعاله ،فمن املمكن
ّ
وال�سلع اال�ستهالكية .و�إذا كانت هذه هي احلالة ،ف�إن من اجلائز �أن تن�ص الدول يف ت�رشيعاتها على �أن
تكون املبادئ التي حتكم املوجودات غري املخزون وال�سلع اال�ستهالكية �سارية �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية
االحتيازية يف املخزون .ولكن لأن احلق يف العائدات من �ش�أنه �أن ميتد �أي�ضا �إىل امل�ستحقات وغريها من
املمولني ب�ضمان امل�ستحقات �أمرا م�ألوفا،
حقوق ال�سداد فيما يتعلق باملخزون ،حيثما تكون املناف�سة مع
ّ
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ف�إن الدليل يو�صي ب�أ ّال تكون للحق ال�ضماين يف جميع �أنواع العائدات الأولوية اخلا�صة التي يحظى بها
احلق ال�ضماين احليازي ،بل �أن تكون لـه �أولوية فح�سب وفقا للقواعد العامة املنطبقة على احلقوق
ال�ضمانية غري االحتيازية (انظر التو�صية  ،185البديل باء).
 -171و�إذا اعتمدت الدولة النهج غري الوحدوي وفقا ملا يو�صي به الدليل ،ف�إنها �ستواجه اخليار نف�سه.
ففي حال التمييز بني املعدات واملخزون ،ال ينبغي �أن تن�سحب الأولوية اخلا�صة املمنوحة للبائعني
ميولون
املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني والدائنني امل�ضمونني بحقوق �ضمانية احتيازية الذين ّ
احتياز املخزون على عائدات الت�رصف التي ت�أخذ �شكل م�ستحقات وغريها من حقوق ال�سداد ،ب�رصف
النظر عن ال�صيغة القانونية ملعامالت متويل االحتياز .غري �أن الدول قد تختار �أن حتتفظ بالأولوية
اخلا�صة التي يحظى بها البائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو الدائن امل�ضمون بحق �ضماين
يوجه
احتيازي يف عائدات املخزون التي تكون يف �شكل عائدات املوجودات امللمو�سة الأخرى� ،رشيطة �أن ّ
البائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �إ�شعاراً ب�ش�أن حقه
�سجلوا �إ�شعاراً بحق �ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات قبل ن�شوء
�إىل الدائنني امل�ضمونني الذين ّ
العائدات هذه (انظر التو�صية  ،199البديل �ألف ،الفقرة (ب)).
ت�صور وجوب عدم التمييز بني عائدات املخزون وعائدات املوجودات
 -172وميكن من الناحية الأخرى
ّ
تن�ص الدول يف ت�رشيعاتها على
غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية .ويف �إطار هذه الفر�ضية ،ميكن �أن ّ
�أن تكون املبادئ التي حتكم املوجودات غري املخزون منطبقة �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية
يف املخزون .ولك ْن ل ّأن احلق يف العائدات من �ش�أنه �أن ميتد �أي�ضا �إىل امل�ستحقات وغريها من حقوق
املمولني ب�ضمان امل�ستحقات �أمرا م�ألوفا ،ف�إن
ال�سداد فيما يتعلق باملخزون ،حيثما تكون املناف�سة مع
ّ
الدليل يو�صي ب�أ ّال يكون للحق ال�ضماين يف جميع �أنواع العائدات الأولوية اخلا�صة التي يحظى بها احلق
ال�ضماين احليازي ،بل �أن تكون له �أولوية فح�سب وفقا للقواعد العامة املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية
غري االحتيازية (انظر التو�صية  ،199البديل باء).

(م)  الأولوية فيما بني حقوق مق ّدمي متويل االحتياز املتناف�سني
 -173يف خمتلف النزاعات على الأولوية التي �سبق �رشحها يف هذا الباب ،ي�سعى املمولون املتناف�سون �إىل
تثبيت حقوق خمتلفة يف املوجودات امللمو�سة .وهذا يعني �أن النزاعات هي بني حقوق البائع املحتفظ بحق
امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي ،من جهة ،والدائن امل�ضمون بحق
�ضماين غري احتيازي ب�صفة رئي�سية ،من اجلهة الأخرى .بيد �أنه من املمكن ،يف حاالت قليلة� ،أن تكون
مطالبني اثنني ،ي�سعى كل منهما �إىل تثبيت حقوق له نا�شئة من معاملة متويل احتيازي .وتبعا
املناف�سة بني
َ
مقر�ض
للقانون
معينة ،ف� ّإن الظروف املعتادة التي قد يحدث فيها ذلك هي عندما يق ّدم ِ
املطبق يف دولة ّ
ّ
ائتمانا �إىل م�شرت لكي يتمكّن امل�شرتي من دفع مبلغ �أويل من ثمن املوجود الذي يعتزم �رشاءه ،ويق ّدم البائع
بدوره �رشوطا ائتمانية �إىل امل�شرتي بخ�صو�ص املبلغ املتبقي من ثمن �رشاء املوجود.
 -174ويف الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية،
يُح�سم �أمر الأولوية الن�سبية للمطالبات بالرجوع �إىل حق البائع �أو امل� ّؤجر يف امللكية .وما مل ي�سمح ذلك
النظام للدائنني الآخرين باحل�صول على حق �ضماين يف حق امللكية املتوقع للم�شرتي ،فلن تن�ش�أ مناف�سة
بني املالكني والدائنني امل�ضمونني .وي�ضاف �إىل ذلك �أنه حتى لو كان من اجلائز للدائن احل�صول على
حق �ضماين يف حق امللكية املتوقع للم�شرتي �أو امل�ست�أجر ،ف�إن هذا احلق املتوقع يف امللكية ال يُ�ستحق �إال
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تطبق
عندما يُ َّ
�سدد للبائع �أو امل� ّؤجر الثمن بالكامل .وبعبارة �أخرى ،ال ميكن �أبدا يف معظم الدول التي ّ
مقر�ض يطالب بحقوق يف �إطار معاملة لتمويل االحتياز
نظما من هذا القبيل �أن تن�ش�أ مناف�سة مبا�رشة بني ِ
املقر�ض على حق نابع من متويل االحتياز هو ح�صوله على
وبائع �أو م� ّؤجر .وال�سبيل الوحيد لكي يح�صل ِ
�إحالة لاللتزام امل�ضمون من البائع املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي.
 -175وعالوة على ذلك ،ففي الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي
حقوقا �ضمانية ،كثريا ما يكون من املمكن للبائع (ولكن لي�س للم� ّؤجر) �أن ينقل ملكية املوجودات املبيعة
�إىل امل�شرتي وي�أخذ مقابل ذلك حقا �ضمانيا .وتن�ش�أ حقوق البائع هذه �أحيانا بحكم القانون ،ولكنها
كثريا ما تن�ش�أ من اتفاق بني البائع وامل�شرتي .ويف هذه احلاالت ،يجوز للم�شرتي �أن مينح حقوقا �ضمانية
متناف�سة يف املوجودات املراد احتيازها .وتكون هذه احلقوق �أحيانا حقوقا �ضمانية ُمنحت بعد �رشاء
املوجودات .بيد �أنها قد تن�ش�أ ،يف حاالت �أقل �شيوعا ،قبل ذلك �أي�ضا ،بحكم حق �ضماين عام ي�شمل
املقر�ض ائتمانا لتمكني امل�شرتي من احتياز
املوجودات احلا�رضة والآجلة .ورغم ذلك ،وحتى عندما يقدم ِ
املوجودات ،ف�إن احلق ال�ضماين الذي يح�صل عليه يف تلك املوجودات يعترب دائما حقا �ضمانيا غري
للمقر�ضني ،يف معظم الدول التي ال تعترب حقوق االحتفاظ بامللكية �أو
احتيازي� .أي �أنه لي�س من املمكن
ِ
حقوق الإيجار التمويلي حقوقا �ضمانية� ،أن يح�صلوا مبا�رشة على مرتبة الأولوية اخلا�صة التي تُعطى
للبائع الذي ينقل امللكية �إىل م�شرت وي�أخذ مقابل ذلك حقا �ضمانيا احتيازيا .ومرة �أخرى ،يف معظم
املقر�ض من احل�صول على الأولوية اخلا�صة التي يحظى
هذه الدول يكون ال�سبيل الوحيد �إىل متكّن
ِ
بها احلق ال�ضماين احليازي هو ح�صوله على �إحالة لاللتزام امل�ضمون من البائع الذي ح�صل على ذلك
احلق ال�ضماين.
 -176ويف الدول التي ت�أخذ بالنهج املتكامل متاما ،حتظى حقوق البائع وامل� ّؤجر يف الأولوية باحلماية
تو�صف على �أنها حقوق �ضمانية احتيازية
لأن احلقوق التي ميكن بخالف ذلك �أن يطالبان بها كمالكَني ّ
وحتظى مبرتبة الأولوية التف�ضيلية نف�سها تبعا ملفهوم الأولوية اخلا�صة "للم�صلحة ال�ضمانية يف ثمن
ال�رشاء" .وتمُ نح مرتبة الأولوية التف�ضيلية هذه كذلك للبائعني الذين يكتفون باحل�صول على حق �ضماين
وللمقر�ضني الذين يقدمون �أمواال �إىل املقرت�ضني لتمكينهم من �رشاء تلك
يف املوجودات املزمع توريدها،
ِ
املوجودات .وبعبارة �أخرى ،ميكن يف �إطار النهج املتكامل متاما �أن ين�ش�أ تنازع حقيقي بني �أكرث من حقني
اثنني من احلقوق ال�ضمانية االحتيازية .ووفقا للقاعدة املعتادة لتقرير الأولوية يف هذه الدول ،تكون
امل�سجل �أوال ،وتكون يف حالة ا�ستخدام طريقة
الغلبة بني حقني �ضمانيني متناف�سني من النوع نف�سه للحق
ّ
ثم،
�أخرى لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة للحق الذي �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة �أوال .ومن ّ
مقر�ضني اثنني يجوز �أن يطالب كالهما بحق �ضماين احتيازي ،ملن
تكون الأولوية ،على �سبيل املثال ،بني ِ
�سبق الآخر يف الت�سجيل .ولكن قد ي�صادف �أن يقوم بائع يطالب بحق �ضماين احتيازي بت�سجيل �إ�شعاره
قدم متويل االحتياز قد فعل ذلك .ويف هذه احلالة وحدها ،تتجاوز هذه
بعد �أن يكون ِ
املقر�ض الذي ّ
النظم قاعدة الأولوية املعتادة كي حتمي بائع ملوجودات اجلاري بيعها .ويحظى البائع الذي يجعل حقه
املقر�ضني الذين توجد لديهم حقوق
ال�ضماين االحتيازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالأولوية حتى على ِ
�ضمانية احتيازية من قبلُ.
 -177ويف �إطار النهج الوحدوي املطروح يف الدليل ،تكون الأولوية ،يف �أي مناف�سة بني بائع يطالب بحق
ومقر�ض يطالب كذلك بحق �ضماين احتيازي ،للحق ال�ضماين االحتيازي الذي يطالب
�ضماين احتيازي
ِ
به البائع ب�رصف النظر عن التاريخ الذي ُجعل به كل من هذين احلقني ال�ضمانيني االحتيازيني نافذا
جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  .)182وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف حال املناف�سة بني مقر�ضني اثنني
حا�صلني على حق �ضماين احتيازي ،تنطبق قواعد الأولوية املعتادة� .أي �أن الوقت الذي ُ�س ِّجل فيه حق
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كل من هذه املقر�ضني �أو �أ�صبح فيه نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أيهما جاء �أوال ،يح�سم الأولوية الن�سبية
لكل منهما (انظر التو�صية  ،76الفقرة الفرعية (ج)).
� -178أما الدول التي تختار اعتماد النهج غري الوحدوي فمن امل�سائل ال�سيا�ساتية الأولية التي يتعينّ
للممولني غري البائعني �أو امل� ّؤجرين ب�أن ي�أخذوا حقوقا
عليها البت فيها هي م�س�ألة ما �إذا كان �ست�سمح
ّ
�ضمانية يف املوجودات التي يريد املقرت�ض منهم احتيازها ميكن �أن حتظى مبرتبة الأولوية التف�ضيلية
التي يحظى بها احلق ال�ضماين احليازي .ف�إذا قررت �أ ّال ت�سمح بذلك ،لن تكون هناك �أبدا �أي مناف�سة
بني حقني �ضمانيني احتيازيني �أو �أكرث .ويو�صي الدليل ب�أن يكون البائع قادرا ،حتى يف حالة بيع
املوجودات مبوجب ترتيب االحتفاظ بامللكية� ،أو يف حالة خ�ضوعها لإيجار متويلي� ،أن مينح حقا �ضمانيا
يف املوجودات اجلاري بيعها �أو ت�أجريها (انظر التو�صية  ،190اجلملة الأوىل) .ويو�صي الدليل ف�ضال عن
يقدمون التمويل االحتيازي للم�شرتين ب�أن يطالبوا بحق �ضماين احتيازي
ذلك بال�سماح
ِ
للمقر�ضني الذين ّ
(انظر التو�صيتني  187و .)188ونتيجة لذلك� ،ستواجه الدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي �أي�ضا
احتمال التناف�س بني مق ّدمي التمويل االحتيازي .و�إذا حدث هذا التناف�س بني بائع يحتفظ بحق امللكية
ومقر�ض ،كانت الأولوية دائما للبائع �أو امل� ّؤجر بحكم حقه يف امللكية .وت�أتي حقوق
�أو م� ّؤجر متويلي
ِ
يقدم متويال احتيازيا ،بال�رضورة ،يف مرتبة �أدنى من حقوق امللكية التي يتمتع بها البائع �أو
ِ
املقر�ض الذي ّ
املقر�ض مبقت�ضى حقه ال�ضماين االحتيازي �إمنا هو
ثم ،ف�إن �أكرب مبلغ ميكن �أن يطالب به ِ
امل� ّؤجر .ومن ّ
قيمة املوجود الزائدة عن املبلغ امل�ستحق للبائع �أو امل� ّؤجر التمويلي (انظر التو�صية  ،190اجلملة الثانية).
ومقر�ض مطالِب بذلك
و�إذا كانت املناف�سة بني البائع �أو امل� ّؤجر الذي يطالب بحق �ضماين احتيازي
ِ
احلق من �أجل حتقيق النتيجة ذاتها ،كان على الدول �أن تعتمد قاعدة تن�ص على �أولوية احلق ال�ضماين
احليازي للبائع �أو امل� ّؤجر� ،أياً كان تاريخ بدء نفاذ كل منهما جتاه الأطراف الثالثة .و�سيتعينّ على الدول
ممولون
ف�ضال عن ذلك �أن تو�ضح حتديدا � ّأن الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية التي ي�أخذها ّ
غري البائعني �أو امل� ّؤجرين حت�سم بناء على الوقت الذي ُ�س ّجلت فيه هذه احلقوق �أو �أ�صبحت فيه نافذة
جتاه الأطراف الثالثة� ،أيهما جاء �أوال ،ب�رصف النظر عن �صيغة املعاملة .وهذا هو املوقف الذي يو�صي به
الدليلْ � ،أي �أن نظام احلقوق ال�ضمانية االحتيازية الواجب التطبيق يف �سياق النهج غري الوحدوي ينبغي
�أن يكون مطابقا للنظام املعتمد يف �سياق النهج الوحدوي (انظر التو�صية  ،187الفقرة الفرعية (�أ) ،التي
ُج�سد يف التو�صية .)182
تراعي املبد�أ امل ّ

(ن) �أثر تخلّف مق ّدم متويل االحتياز عن جعل حقوقه االحتيازية نافذة جتاه الأطراف الثالثة
املقر�ض ،الذي يح�صل
 -179عاد ًة ما يحر�ص البائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي �أو البائع �أو ِ
على حق �ضماين يف موجودات يريد م�شرت احتيازها ،على اتخاذ كل اخلطوات الالزمة جلعل حقوقه
نافذة جتاه الأطراف الثالثة .ويعني ذلك يف حالة حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي اتباع
�إحدى طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ويف احلاالت التي يتحقق فيها هذا النفاذ بالت�سجيل
يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،القيام بهذا الت�سجيل يف غ�ضون املدة املحددة ( انظر التو�صية .)192
�أما يف حالة احلق ال�ضماين احليازي� ،سواء يف �إطار النهج الوحدوي �أو النهج غري الوحدوي ،فيجب �أن
يتخذ الدائن امل�ضمون اخلطوات الالزمة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،و�إذا كانت تلك اخلطوة
هي الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام  ،فعليه �أن يفعل ذلك يف غ�ضون املدة املحددة (انظر
التو�صيتني  180و.)192
 -180وي�ؤدي عدم حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون املدة الزمنية املحددة �إىل تبعات ذات
مقدمي متويل االحتياز .و�إذا تخلف الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي عن الت�سجيل
�ش�أن جلميع ّ
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يف الوقت املنا�سب (انظر الفقرات � 111-108أعاله) ،ال يعني ذلك �أن يخ�رس حقه ال�ضماين .فهذا احلق
ال�ضماين يظل مع ذلك نافذا بني الطرفني .وما مل يقم الدائن امل�ضمون باخلطوات الالزمة لتحقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة حتى بعد انق�ضاء املهلة املحددة ،ف�إن هذا الدائن امل�ضمون �سيكون عندئذ دائنا
عاديا م�ضمونا بحق غري احتيازي يخ�ضع لقواعد الأولوية العامة املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية� ،أي
�أنه لن يكون مب�ستطاعه املطالبة بحق �ضماين احتيازي �أو تثبيت الأولوية اخلا�صة امل�صاحبة لذلك احلق.
 -181ويختلف الو�ضع اختالفا طفيفا عندما يتخلّف البائع املحتفظ بحق امللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي
عن جعل حقوقه نافذة جتاه الأطراف الثالثة يف الوقت املنا�سب .ففي هذه احلاالت ،يخ�رس البائع �أو
امل� ّؤجر التمويلي ميزة ملكيته ،وفيما يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة ،تنتقل ملكية املوجودات اجلاري بيعها
�أو ت�أجريها �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر .وخ�سارة احلقوق بكاملها تبعة قا�سية لتكون مرتتبة على التخلف
عن اتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .ومن �أجل التخفيف من ق�سوة هذه
تو�صل �إليها فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية ،ال بد من
التبعات وجعلها مماثلة للنتيجة التي يُ ّ
حتويل حق البائع �أو امل� ّؤجر الذي ال ي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف الوقت املنا�سب �إىل حق �ضماين
املطبقة على احلقوق ال�ضمانية (انظر التو�صية .)194
عادي خا�ضع لقواعد الأولوية العامة
ّ
 -182وينبغي التو�صل �إىل ا�ستنتاج مماثل يف احلاالت الأخرى التي يحرم فيها البائع املحتفظ بامللكية �أو
امل�ؤجر التمويلي من حقوقه يف امللكية .وعلى �سبيل املثال� ،إذا تخلّف البائع �أو امل� ّؤجر عن ت�سجيل �إ�شعار
بحق احتفاظه مبلكية موجود ملمو�س ي�صبح ملحقا مبمتلكات غري منقولة �أو حقه الإيجاري التمويلي
يف ذلك املوجود ،بعد الإحلاق ويف غ�ضون املدة الزمنية املن�صو�ص عليها يف التو�صية َ ،195ف َق َد هذا
البائع �أو امل� ّؤجر حق ملكيته لذلك امللحق .ولكن مبجرد �أن يتحقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،ي�صبح
من اجلائز للبائع �أو امل� ّؤجر �أن يطالب بحق �ضماين عادي (انظر التو�صية .)196

 -9حقوق الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري
 -183مثلما ذُكر �آنفا (انظر الف�صل ال�ساد�س املتعلّق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ،الفقرات ،)13-8
ال يوجد يف معظم الدول �سوى قلة قليلة من القواعد الإلزامية التي حتدد حقوق الطرفني والتزاماتها
ال�سابقة للتق�صري .والغالبية العظمى من القواعد واملبادئ املنطبقة يف هذا ال�صدد هي قواعد ومبادئ
بحرية .وي�ضاف �إىل ذلك �أن حقوق الطرفني والتزاماتهما
غري �إلزامية وميكن للطرفني التحلّل منها ّ
معينة �إىل الطبيعة القانونية
ال�سابقة للتق�صري تتوقف يف معظمها على الطريقة التي تنظر بها � ّأي دولة ّ
للمعاملة التي يوفّر بوا�سطتها التمويل االحتيازي.
 -184ويف الدول التي ال تعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة احلقوق
ال�ضمانية ،ال ميكن بكل ب�ساطة حتويل النظام الذي يحكم احلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري ال�ساري
على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية �إىل النظام الذي يحكم متويل االحتياز .و�ستكون القواعد ال�سارية
املقر�ض ،مطابقة للقواعد ال�سارية على
على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية� ،سواء ح�صل عليها البائع �أو ِ
احلقوق ال�ضمانية االحتيازية .ولكن متى تعلّق الأمر بحق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي �أو
�أي حق م�شابه ،ف�سيلزم تعديل �أ�سلوب التعبري عن هذه القواعد.
 -185وملا كان الهدف هو حتقيق التعادل الوظيفي بني جميع معامالت متويل االحتياز ،ف�سيلزم
�أحيانا كثرية �أن تُعكَ�س افرتا�ضات التق�صري فيما يتعلق بحقوق امللكيةْ � .أي عادة ما يكون املالك (البائع
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املحتفظ بامللكية �أو امل� ّؤجر التمويلي) هو �صاحب احلق يف ا�ستخدام املوجودات وجني الثمار املدنية
يتحمل عاد ًة خماطر هالك تلك املوجودات ،ولذلك فهو امللزم
والطبيعية التي تنتجها .واملالك هو الذي
ّ
الأول بالعناية بها و�صيانتها و�إبقائها بحالة جيدة والت�أمني عليها ،وهو من يحق له عادة معاودة رهنها
والت�رصف فيها .ومن ثم ،فلكي حتقق هذه الدول النتائج املن�شودة املتعادلة وظيفيا� ،سيتعني عليها �أن
توفر مزيجاً من القواعد الإلزامية وغري الإلزامية ت�سند �إىل امل�شرتي ،ال �إىل البائع �أو امل� ّؤجر ،كل واحد
من هذه احلقوق وااللتزامات.
 -186والدول التي ت�أخذ بالنهج الوحدوي ال حتتاج �إىل االهتمام مبا�رش ًة بهذه امل�س�ألة لأن احلق ال�ضماين
احليازي هو جمرد فئة من فئات احلقوق ال�ضمانية .وبناء على ذلك ،لن يلزم �سوى تطبيق القواعد
العادية املتعلقة باحلقوق وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري على كل معامالت التمويل االحتيازي ،ب�رصف
النظر عن �صيغة املعاملة املعنية� .أي �أنه ال يوجد �سبب لالفرتا�ض ب� ّأن االلتزامات املت�صلة با�ستخدام
املوجودات املرهونة ،وااللتزام باحلفاظ على قيمتها ،وجني ثمارها املدنية والطبيعية �أو �إيرادتها ،واحلق
يف رهن املوجودات �أو احلق يف الت�رصف فيها ،ينبغي �أن تكون خمتلف ٌة �أميا اختالف ملجرد � ّأن احلق
ال�ضماين املعني هو حق �ضماين احتيازي .و�إذا رغب الدائنون امل�ضمونون بحقوق �ضمانية احتيازية
الن�ص على توزيع خمتلف للحقوق وااللتزامات ،فينبغي ال�سماح لهم بذلك �ضمن الإطار
واملانحون يف
ّ
املطبق على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية (انظر التو�صيات .)113-110
نف�سه متاما
ّ
 -187ولكن �إذا اعتمدت الدولة النهج غري الوحدوي ،ف�سيلزم الن�ص مبزيد من التف�صيل على حقوق
الطرفني والتزاماتهما ال�سابقة للتق�صري حتديدا من �أجل حتقيق التعادل الوظيفي .وفيما يتعلق بالبائعني
املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني� ،سيلزم يف كثري من الأحيان ا�شرتاع هذه القواعد باعتبارها
ا�ستثناءات من النظام العادي حلقوق امللكية .ومثلما ذُكر من قبل (انظر الف�صل ال�ساد�س املتعلق بحقوق
الطرفني والتزاماتهما ،الفقرتني  14و ،)15ف�إن معظم القواعد ال�سابقة للتق�صري لن يكون �إلزاميا،
ولكن مبا �أن نظام قواعد التق�صري غري الإلزامية ينبغي �أن ي�ضع جمموعة من الأحكام ب�ش�أن احلقوق
امل�رشع �أن الأطراف �ستختارها لكي يتحقق الغر�ض من الأداة
وااللتزامات ال�سابقة للتق�صري التي يعتقد
ّ
�سن قواعد
ال�ضمانية على �أجنع وجه ،فعلى الدول التي تعتمد بالفعل النهج غري الوحدوي �أن تكفل ّ
غري �إلزامية حتاكي القواعد التي ت�س ّنها لتنظيم احلقوق ال�ضمانية االحتيازية التي ي�أخذها البائعون
املقر�ضون .وللقيام بذلك مزية �إ�ضافية ،وهي التحديد الوا�ضح حلق امل�شرتي يف منح �ضمان يف حقه
�أو ِ
املتوقع يف امللكية وت�أكيد حقه يف ا�ستخدام املوجودات �أو حتويلها �أو جتهيزها على نحو معقول يتفق مع
طبيعتها والغر�ض منها (انظر التو�صيات .)113-110

 -10الإنفاذ
 -188تو�ضح املناق�شة الواردة يف الف�صل الثامن املتعلّق ب�إنفاذ احلق ال�ضماين � ّأن القواعد املت�صلة
ب�إنفاذ احلقوق الالحقة للتق�صري يف معظم النظم القانونية تنبع مبا�رشة من طريقة تو�صيف تلك النظم
القانونية للحق اجلوهري قيد النظر .ومثال ذلك � ّأن الكثري من النظم تعترب بع�ض احلقوق "حقوق
و�صف حقوق �أخرى على �أنها
ملكية" وتن�ص على ُ�سبل انت�صاف خا�صة ل�ضمان �إنفاذها �إنفاذا ّ
فعاال .وتُ ّ
"حقوق �شخ�صية" ،ويجري �إنفاذها عاد ًة برفع دعوى عادية على �شخ�ص ما .ويف هذه النظم ،يُنظر �إىل
كل من حق امللكية واحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة باعتبارها فئة من "حقوق امللكية" القابلة
للإنفاذ من خالل دعوى عينية (� ْأي "دعوى تُقام ب�ش�أن املوجودات") .ومع �أن تفا�صيل �إنفاذ حقوق امللكية
بينا تبعاً حلق امللكية املعينّ الذي يجري �إنفاذه
من خالل الدعاوى العينية ميكن �أن تختلف اختالفا ّ
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وال َّن�س َق املحدد للقوانني الإجرائية يف الدولة ،ف�إن اجلانب الأكرب من هذه القواعد التي حتكم �إنفاذ
احلقوق الالحقة للتق�صري �إلزامي .ومن ثم ،ال ميكن �أن يتحلّل منها الطرفان يف معاملة من معامالت
متويل االحتياز.
 -189ويف الدول التي ال تعامل حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجارات التمويلية على �أنها حقوق
�ضمانية ،تكون �إجراءات �إنفاذ حقوق البائع �أو امل� ّؤجر عادة هي الإجراءات املتاحة لأي �شخ�ص يطالب
مبلكية يف املوجودات امللمو�سة .وعليه ،يجوز مثال للبائع املحتفظ بامللكية �أن ينهي اتفاق البيع ،لدى
طالب
تق�صري امل�شرتي ،ويطالب با�ستعادة املوجودات التي ميتلكها .ومن املعتاد �أي�ضا يف تلك احلالة �أن يُ َ
البائع برد جزء على الأقل من الثمن الذي دفعه امل�شرتي ،ما مل توجد �رشوط خمالفة لذلك يف االتفاق.
ح�سب مقدار املبلغ امل�ستحق �سداده على البائع ب�إلزامه بر ّد جميع الأموال التي تلقاها من
وكثريا ما يُ َ
امل�شرتي بعد خ�صم القيمة الإيجارية للموجودات �أثناء وجودها يف حيازة امل�شرتي ومقدار نق�ص قيمة
املوجودات نتيجة ال�ستخدام امل�شرتي لها.
 -190والبائع الذي ينهي عملية بيع ،يف هذه الدول ،غري ملزم يف العادة بتقدمي ك�شف ح�ساب للم�شرتي
عن �أي �أرباح يحققها من �أي عملية الحقة لإعادة بيع املوجودات ،ولكن ال يحق له يف الوقت نف�سه ،ما مل
ين�ص العقد على غري ذلك� ،أن يطالب امل�شرتي بالتعوي�ض عن �أي نق�ص فيما عدا الأ�رضار املبا�رشة التي
تن�ش�أ من خمالفة امل�شرتي لعقد البيع الأ�صلي .ويف بع�ض النظم القانونية ،ق�ضت املحاكم �أي�ضا يف حاالت
معينة بوجود �رشط �ضمني يف ترتيبات االحتفاظ بامللكية ال يجيز للبائع �أن ي�ستعيد حيازة املوجودات
املبيعة مبا يتجاوز القدر الالزم ل�سداد املبلغ غري املدفوع من ثمن ال�رشاء .و�أخريا ،ال يجوز يف معظم
هذه الدول للم�شرتي املق�صرّ وال لأي طرف ثالث ،مثل الدائن بحكم الق�ضاء �أو الدائن الذي ح�صل
على �ضمان يف حق امللكية املتوقع للم�شرتي يف املوجودات التي يطالب البائع با�ستعادتها� ،أن يلزم البائع
بالتخلي عن حقه يف ا�سرتداد املوجودات .ومبا �أن البائع هو حا�رضا ،وكان دائما� ،صاحب املوجودات
املطالب با�ستعادتها ،فال ميكن �إرغامه على بيعها كما لو كان جمرد دائن م�ضمون بحق �ضماين احتيازي
ي�سعى �إىل �إنفاذ حق �ضماين احتيازي .وال ي�صبح �أمام الدائنني بحكم الق�ضاء والدائنني امل�ضمونني
والدائنني الآخرين امل�ضمونني بحق �ضماين احتيازي من مالذ �سوى�( :أ) �رشاء حقوق البائع �أو امل� ّؤجر �إذا
وافق على ذلك ،واحللول بذلك حملّه يف هذه احلقوق؛ �أو (ب) �سداد � ّأي مبلغ ما زال م�ستحق ال�سداد
مبقت�ضى العقد ثم ممار�سة حقوقهم يف املوجودات التي ي�صبح امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،نتيجة لهذا ،مالكاً
لها بعد ذلك.
 -191وموقف البائع الذي يطالب با�ستعادة ملكية املوجودات وحيازتها مبقت�ضى �رشط يجيز لـه ،بعد
نقل امللكية �إىل امل�شرتي� ،أن ينق�ض البيع ب�أثر رجعي �إذا مل ي�س ّدد امل�شرتي ثمن ال�رشاء املتفق عليه
("�رشط فا�سخ") ،م�شابه ملوقف البائع املحتفظ بحق امللكية .فلدى التق�صري ،ي�صبح البيع الغيا وي�ستعيد
البائع ملكية املوجودات .ويجوز له �أن يطالب عندئذ با�ستعادة حيازتها باعتباره املالك ب�رشط �أن يرد
�إىل امل�شرتي �أي مبلغ يكون قد دفعه (خم�صوما منه املبلغ املنا�سب بالطريقة ال�سابق بيانها) .وبعبارة
�أخرى ،مبجرد نفاذ ال�رشط الفا�سخ ،ت�صبح حقوق والتزامات البائع الذي ي�ستعيد امللكية مطابقة حلقوق
والتزامات البائع املحتفظ بامللكية.
� -192أما حالة امل� ّؤجر التمويلي فتختلف عادة اختالفا طفيفا .فبما � ّأن عقد الإيجار هو عقد �أداء
م�ستمر ،ف�إن امل�ست�أجر بتمتع بحيازة وا�ستخدام م�ستمرين للموجود ،بينما يكون للم� ّؤجر حق م�ستمر يف
تقا�ضي الإيجار .وتبعاً لذلك ،ف�إن عقد الإيجار ال يُنهى يف معظم النظم القانونية �إال بالن�سبة للم�ستقبل.
وهذا يعني �أن امل�ست�أجر �سيفقد �أي حق قد يتمتع به مبقت�ضى اتفاق الإيجار يف �رشاء املوجودات امل�ست�أجرة
يف نهاية العقد �أو يحتاز ملكيتها تلقائيا .ويعني ذلك �أي�ضا �أن امل� ّؤجر �سيحتفظ بكامل مدفوعات الإيجار
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املح�صلة ،و�سيكون امل�ست�أجر ملزماً بر ّد املوجودات �إىل امل� ّؤجر .ولكن ال ميكن للم� ّؤجر التمويلي ،ما مل ين�ص
َّ
اتفاق الإيجار على خالف ذلك� ،أن يطالب بتعوي�ض عن اال�ستهالك العادي للموجودات .وال جتوز له
املطالبة بتعوي�ضات �إال عن تلف املوجودات �أو ا�ستهالكها ا�ستهالكا غري عادي .وعالوة على ذلك ،ال يكون
مبقدور امل� ّؤجر التمويلي عادة �أن يطالب ب�أي فارق بني املبالغ التي تقا�ضاها عن الإيجار واال�ستهالك
العادي للموجودات امل� ّؤجرة.
 -193ويف �إطار النهج الوحدوي ،تكون للدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي نف�س احلقوق يف ا�ستعادة
حيازة املوجودات ك�أي دائن م�ضمون �آخر .و�سواء �أكان الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي بائعا
مقر�ضا ،فبمقدوره ،وفقا ملا جاء يف الف�صل الثامن املتعلق ب�إنفاذ احلق ال�ضماين (انظر
�أم م� ّؤجرا �أم ِ
الفقرات � ،)70-57إما �أن يبيع املوجودات ،و�إما ،يف حالة عدم اعرتا�ض املانح �أو دائن م�ضمون �آخر� ،أن
ي�أخذها على �سبيل ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .ويف احلالة الأوىل ،يكون مبقدور الدائن امل ُِنفذ حلقه �أن
يبيع املوجودات يف �إطار �إجراءات ق�ضائية �أو ب�صفة خا�صة .ومتى باع الدائن امل�ضمون هذه املوجودات
كان عليه عندئذ �أن ير ّد �إىل املانح �أي فائ�ض فوق مطالبته امل�ستحقة ت�أتي به �إعادة بيعها ،ولكن لي�ست له
يف الوقت نف�سه مطالبة م�ضمونة بخ�صو�ص �أي عجز بعد هذا البيع (انظر التو�صيات  152و.)178-155
 -194وعلى الدولة� ،إذا �أخذت بالنهج غري الوحدوي� ،أن تُدخل عدة تعديالت على القواعد القائمة
املت�صلة ب�إنفاذ حق امللكية للبائع املحتفظ بامللكية �أو للم� ّؤجر التمويلي حتقيقا للم�ساواة يف املعاملة بني
ممويل االحتياز .وميكن �أن ت�شمل هذه التعديالت على �سبيل املثال �إعطاء امل�شرتي �أو امل�ست�أجر
جميع ّ
و� ّأي دائن م�ضمون لـه حق يف حق امللكية املتوقع للم�شرتي �أو للم�ست�أجر احلق يف �إجبار البائع �أو امل� ّؤجر
على بيع املوجودات التي لـه فيها حق ملكية ظاهر ،بدال من جمرد تثبيت ذلك احلق يف امللكية ال�ستعادة
حيازتها واالحتفاظ بها �أو الت�رصف فيها يف نهاية املطاف .وميكن للبائعني والدائنني الذين لديهم
حقوق �ضمانية احتيازية �أن يقرتحوا �أخذ املوجودات على �سبيل الوفاء بالتزامات امل�شرتي غري امل�سددة،
ولكن يجوز للم�شرتي �أو الأطراف املعنية الأخرى �إجبار الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي على بيع
املوجودات بدال من ذلك .ويعني حتقيق التعادل الوظيفي التام متكني امل�شرتين و�سائر الأطراف املعنية
من �إجبار البائع املحتفظ بامللكية على التخلّي عن تثبيت حقه يف امللكية وعلى بيع املوجودات كما لو
كان دائناً م�ضموناً بحق �ضماين احتيازي .وي�ستلزم هذا �أي�ضا تعديل حقوق البائع �أو امل� ّؤجر بحيث يكون
ملزما بتقدمي ك�شف ح�ساب عن الفائ�ض املحقق من �أي بيع يف �سياق الإنفاذ مع ال�سماح له يف الوقت
ي�ضطر �إىل �إقامة دعوى م�ستقلة
نف�سه ب�أن ي�سرتد �أي عجز باعتباره مطالباً تعاقدياً عادياً من دون �أن
ّ
للمطالبة بتعوي�ضات.
ولكن حاالت وقوع العجز �أ�شيع بكثري من حاالت حدوث الفائ�ض .ومع ذلك ،ف�إن �إلزام جميع
-195
ّ
ممويل االحتياز (مبن فيهم البائعون املحتفظون بامللكية وامل� ّؤجرون التمويليون) بتقدمي ك�شف ح�ساب
ّ
للم�شرتي ول�سائر الدائنني ممن لهم حقوق �ضمانية يف حق امللكية املتوقع للم�شرتي عن �أي فائ�ض يتحقق
ي�شجع الدائنني الآخرين على ر�صد عملية الإنفاذ عن كثب ،مما يزيد من فر�ص حتقيق
من الإنفاذ� ،سوف ّ
ممول االحتياز من املطالبة بالعجز ي�سمح للدائن ب�إنفاذ مطالبته
�أعلى قيمة ممكنة .وكذلك ،ف�إن متكني ّ
كاملة ،مما يعزز من احتماالت ال�سداد التام .ولي�س من املن�صف وال املجدي ،يف حالة خلو العقد من حكم
ممويل االحتياز (وخ�صو�صا البائعني املحتفظني
ين�ص على التعوي�ض� ،أن تكون هناك قاعدة حترم بع�ض ّ
املقر�ض الذي
بامللكية �أو امل� ّؤجرين التمويليني) من حق املطالبة بالعجز عندما يكون مبقدور البائع �أو ِ
ميار�س حقا �ضمانيا احتيازيا �أن يطالب مبثله .وال ينبغي �أن تختلف حقوق البائع ،على وجه اخل�صو�ص،
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اختالفا كبريا (�سواء كان ذلك االختالف ل�صالح البائع �أو لغري �صاحله) باال�ستناد فقط �إىل ما �إذا كان
قد اختار االحتفاظ بامللكية �أم �أن ي�أخذ حقا �ضمانيا احتيازيا.
 -196ومن املمكن ،من حيث املنطق القانوين البحت ،حتقيق نتائج �إنفاذ متعادلة وظيفيا ،ب�رصف
النظر عما �إذا كان النهج املتبع وحدويا �أم غري وحدوي .واحلاجة �إىل �إدخال هذه التعديالت على نظامي
االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي القائمني اجتالباً للمنفعة الكاملة املح ّققة من معاملة جميع م�صادر
متويل االحتياز على قدم امل�ساواة� ،إمنا توحي ب�أنه رمبا يكون من الأف�ضل للدول التي مل حتقق بعد هذه
النتيجة املن�سقة من خالل �إدخال تعديالت ت�رشيعية �أو ق�ضائية �أو تعاقدية على قواعدها املنظمة حلقوق
االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي �أن تفعل ذلك باعتماد النهج الوحدوي .ومع ذلك فمن �ش�أن
النهج غري الوحدوي� ،إذا ما نُ ّفذ بحيث يحقق نتائج �إنفاذ متعادلة وظيفيا ،وفق ما يو�صي به الدليل (انظر
التو�صية � ،)200أن يفرز نظام �إنفاذ ناجعاً ملعامالت متويل االحتياز.

 -11تنازع القوانني
تفرق نظم قانونية كثرية ،يف عر�ض القواعد املتعلقة بالقانون الواجب التطبيق ،بني حقوق
ّ -197
امللكية النا�شئة مبقت�ضى عقد بيع �أو �إيجار واحلقوق ال�ضمانية� .أي �أن قواعد تنازع القوانني فيما يتعلق
بااللتزامات (ال يقت�رص ذلك مثال على املبيعات والإيجارات ،بل ي�شمل الرتاخي�ص وامل�ستحقات �أي�ضا) قد
املطبقة على االتفاقات املن�شئة حلق �ضماين يف موجودات ملمو�سة .وترد مناق�شة
تختلف عن القواعد
ّ
م�سائل تنازع القوانني فيما يت�صل باحلقوق ال�ضمانية يف الف�صل العا�رش املتعلّق بتنازع القوانني� .أما
املناق�شة احلالية فتقت�رص على معاجلة م�س�ألة ما �إذا كانت حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار
التمويلي واحلقوق ال�ضمانية االحتيازية ينبغي �أن تكون مو�ضع تو�صيات خمتلفة.
 -198وعلى الرغم من االختالفات املفاهيمية بني احلقوق النابعة من امللكية واحلقوق ال�ضمانية،
فعندما ي�ستخدم حق االحتفاظ بامللكية ل�ضمان الوفاء بالتزام بال�سداد وتكون احليازة قد نُقلت �إىل
امل�شرتي ،ف�إن مظهر املعاملة حينذاك ال يختلف عن مظهرها يف حالة �إن�شاء حق �ضماين غري احتيازي.
وي�ضاف �إىل ذلك �أن املوجودات املعنية تكون منقولة باملثل ،وبالتايل ،يحتمل باملثل �أن تعرب احلدود
املقر�ض احل�صول لي�س فح�سب على حقوق �ضمانية
الدولية .وملا كان الدليل يو�صي ب�أن يكون با�ستطاعة ِ
يف امللكية املتوقعة للم�شرتي بل وعلى حقوق �ضمانية احتيازية فيها ،فمن املمكن مبجرد �أن تعرب هذه
مطبقة على كل هذه احلقوق� ،أن حتكم
املوجودات احلدود ،وما مل تكن قواعد واحدة لتنازع القوانني
ّ
ني خمتلفة احلق يف االحتفاظ بامللكية واحلق ال�ضماين احليازي .وتوحي الأهداف املن�شودة يف
قوان ُ
الدليل ب�ش�أن كفاءة املعامالت و�شفافيتها ب�أنه ينبغي اجتناب هذا النوع من التنازع� ،إن كان ذلك ممكنا
على الإطالق ،و�أن حتكم كال النوعني من املعامالت قواعد واحدة لتنازع القوانني.
 -199ولي�س من املهم لأغرا�ض تنازع القوانني ،يف �إطار النهج الوحدوي ،ما �إذا كانت معامالت متويل
االحتياز تنطوي على حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو حق �ضماين احتيازي .فكل هذه
احلقوق تعترب حقوقا �ضمانية وتُعامل وفقا لذلك (انظر التو�صية .)178
قررت الدولة االحتفاظ بالنهج غري الوحدوي ،ف�ستُواجه م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي
 -200ولكن �إذا ّ
املطبقة على �إن�شاء حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الت�أجري التمويلي والرتتيبات
لقواعد تنازع القوانني
ّ
املطبقة على
املماثلة ونفاذها جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتها و�إنفاذها� ،أن تكون هي القواعد نف�سها
ّ
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احلقوق ال�ضمانية االحتيازية �أو ،بوجه �أعم ،على احلقوق ال�ضمانية العادية امل�أخوذه يف النوع ذاته من
املوجودات .وهدف حتقيق نتائج متعادلة وظيفيا حجة قوية لإقناع الدول بتو�صيف حقوق امللكية للبائعني
املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني على �أنها معادلة للحقوق ال�ضمانية االحتيازية لأغرا�ض تنازع
القوانني (انظر التو�صية .)201

 -12الفرتة االنتقالية
 -201متثل القواعد املو�صى بها يف الدليل بخ�صو�ص معاجلة املعامالت التي مل تكن تعترب يف كثري
من الدول �أدوات �ضمانية ،تغريا كبريا بالن�سبة ملعظم النظم القانونية .وبالأخ�ص ،ف�إن تو�صيف حقوق
االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي (مبا فيها احلقوق يف �إطار اتفاقات الت�أجري مع خيار ال�رشاء
الحقا) على �أنها حقوق �ضمانية احتيازية �سيحدث تعديال هاما يف نطاق قانون املعامالت امل�ضمونة يف
النظم القانونية التي مل ت�أخذ بع ُد بالنهج الوحدوي والوظيفي يف املعامالت امل�ضمونة بوجه عام .ويناق�ش
الف�صل احلادي ع�رش املتعلّق بالفرتة االنتقالية املبادئ التي ينبغي �أن حتكم االنتقال �إىل النظام القانوين
اجلديد للحقوق ال�ضمانية العادية املو�صى به يف الدليل .وهذه املبادئ نف�سها ينبغي �أن تنظم الفرتة
االنتقالية فيما يتعلق مبعامالت متويل االحتياز.
 -202ويف حال اعتماد الدولة النهج الوحدوي ،ف�إن �سال�سة االنتقال تتوقف على مدى االهتمام
بتفا�صيل النظام القانوين ال�سابق الذي يحكم حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي .وعلى
�سبيل املثال� ،إذا كان �إلزامياً من قب ُل �أن يقوم البائعون املحتفظون بامللكية وامل� ّؤجرون التمويليون بت�سجيل
حقوقهم ،فلن يكون من ال�رضوري عندئذ �سوى الن�ص على مهلة حمددة يتعينّ جتديد الت�سجيل خاللها يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام اجلديد .وميكن ،بدال من ذلك� ،أن ين�ص القانون على �أن يظل الت�سجيل
القائم نافذا لفرتة زمنية طويلة (ترتاوح مثال بني ثالث وخم�س �سنوات) تكفي لتغطية مدة �صالحية
معظم ترتيبات االحتفاظ امللكية �أو الإيجار التمويلي (انظر التو�صية  ،231الفقرة (ب)).
 -203ويف الدول التي ال يكون فيها ت�سجيل هذه احلقوق الزما يف الوقت الراهن ،ميكن حتقيق �سال�سة
املطبقة على معامالت التمويل غري االحتيازي� ،أن
االنتقال �إذا ما �أمكن ،ات�ساقا مع قواعد االنتقال
ّ
يُحافظ على نفاذ حقوق البائعني املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني جتاه الأطراف الثالثة وعلى
مرتبة الأولوية التي يحظون بها ،بت�سجيل �إ�شعار منا�سب يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام .وميكن ،بدال
من ذلك� ،أن ين�ص القانون على �أن يبد�أ نفاذ ا�شرتاط الت�سجيل يف موعد يف امل�ستقبل يبعد عن تاريخ
بدء نفاذ القانون اجلديد (من ثالث �إىل خم�س �سنوات مثال) مبا يكفي لكي يكون قد انق�ضى قبل حلوله
�أجل معظم ترتيبات االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي القائمة وقت بدء نفاذ القانون اجلديد (انظر
التو�صية  ،231الفقرة (ب)) .ول�ضمان االت�ساق يف عملية االنتقال ،وكذلك ات�ساقا مع النهج املتبع يف
الف�صل احلادي ع�رش املتعلّق بالفرتة االنتقالية ،ينبغي �أن تكون املدة املعتمدة للفرتة االنتقالية� ،أ ّيا كان
طول هذه املدة ،واحدة للحقوق التي كان ال ب ّد من ت�سجيلها مبقت�ضى القانون ال�سابق وللحقوق التي كانت
معفاة من الت�سجيل مبقت�ضى القانون ال�سابق وللحقوق ال�ضمانية غري االحتيازية.
قررت الدولة الأخذ بالنهج غري الوحدوي ،ف�سيكون من ال�رضوري لها ،من �أجل �إر�ساء
 -204و�إذا ّ
تعدل عددا من القواعد املت�صلة بحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق
قانون فعال للمعامالت امل�ضمونة� ،أن ّ
الإيجار التمويلي .وملا كان الدليل يو�صي بت�سجيل �إ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،فمن املمكن
�أن تُعتمد للحقوق ال�ضمانية وحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي يف �إطار النهج غري
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املطبقة على احلقوق ال�ضمانية يف النهج الوحدوي � .أما فيما
الوحدوي نف�س قواعد الت�سجيل االنتقالية
ّ
املطبقة
يتعلق باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية القائمة ،فينبغي �أن تخ�ضع عمليتها االنتقالية لنف�س املبادئ
ّ
على عمليتها االنتقالية يف �إطار النهج الوحدوي.
 -205ولكن لتطبيق هذه املبادئ عمليا على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج املحققة يف �إطار
النهج الوحدوي ،يلزم �إدخال تعديالت �شتى على جوهر القانون املت�صل بحقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق
الإيجار التمويلي .ويلزم بوجه خا�ص حتديد متى �سيبد�أ نفاذ القواعد املتعلقة بامل�سائل التالية�( :أ) �أولوية
حقوق التمويل االحتيازي يف العائدات؛ و(ب) حقوق الأطراف الثالثة يف احتياز احلقوق ال�ضمانية يف
املوجودات اخلا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية �أو حلق الإيجار التمويلي؛ و(ج) �إجراءات �إنفاذ هذه الأنواع
من �أدوات التمويل االحتيازي مبا يف ذلك حقوق الأطراف الثالثة يف �إجراءات الإنفاذ هذه .ومع �أن حجم
ونطاق العملية االنتقالية الالزمة يف �إطار النهج غري الوحدوي قد ال يبدوان للوهلة الأوىل �ضخمني
بالقدر نف�سه ،ف�إن امل�سائل التي تن�ش�أ يف املمار�سة العملية �ستكون مطابقة للم�سائل التي تن�ش�أ يف النهج
الوحدوي ،وينبغي �أن تنطبق على عملية االنتقال �إىل نظام غري وحدوي يخ�ضع للإ�صالح نف�س املبادئ
العامة التي حتكم اعتماد النهج الوحدوي.

 -13الإع�سار
 -206تكمن واحدة من امل�سائل املحورية يف الدليل يف � ّأن قيمة احلق ال�ضماين �ضئيلة �إن مل تكن
منعدمة لدى الدائن امل�ضمون ما مل حتظ باعرتاف منا�سب يف �إجراءات �إع�سار املانح .وعليه ،فال بد لأي
نظام فعال للمعامالت امل�ضمونة من �أن يكون م�صحوبا بقانون فعال ب�ش�أن الإع�سار .وكالهما �رضوري
لتعزيز االئتمان امل�ضمون .ولهذا ال�سبب ،ي�سري هذا الدليل يدا بيد مع الدليل امل�صاحب له ،وهو دليل
الأون�سيرتال للإع�سار.
 -207ويجري تناول التفاعل العام بني قانون الإع�سار وقانون املعامالت امل�ضمونة يف الف�صل الثاين
ع�رش من هذا الدليل .وتقع تو�صيات الدليل بهذا ال�ش�أن يف جز�أين :اجلزء �ألف ،وهو ي�ستن�سخ تو�صيات
دليل الأون�سيرتال للإع�سار التي لها �صلة مبا�رشة باملعامالت امل�ضمونة ،واجلزء باء ،وهو يت�ألف من
تو�صيات �إ�ضافية ،الق�ص ُد منها ا�ستكمال تو�صيات دليل الأون�سيرتال للإع�سار .ويحيل دليل الأون�سيرتال
ب�ش�أن الإع�سار ،عموما� ،إىل قوانني غري متعلقة بالإع�سار (كقانون الدولة ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة،
معينة والآثار القانونية لذلك التو�صيف.
مثال) عندما يتعلّق الأمر بكيفية تو�صيف معاملة متويل احتيازي ّ
وبعبارة �أخرىّ � ،إن م�س�ألة تو�صيف الدولة ل ّأي نوع معينّ من �أنواع معامالت متويل االحتياز باعتباره
حقا �ضمانيا احتيازيا �أو حق ملكية ،كحق االحتفاظ بامللكية مثال� ،إمنا هي من م�سائل قانون املعامالت
()6
امل�ضمونة ،ال من م�سائل قانون الإع�سار.
 -208ومبد�أ الإحالة يف قانون الإع�سار ،عموما� ،إىل قانون غري متعلّق بالإع�سار يف م�سائل التو�صيف،
يعني �أن تعامل يف حالة �إع�سار املانح معامالت االحتفاظ بامللكية والإيجارات التمويلية ،يف الدول
التي تدمج جميع �أ�شكال حقوق متويل االحتياز يف قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ضمونة ،بالطريقة
نف�سها التي يُعامل بها احلق ال�ضماين غري االحتيازي ،مع االعرتاف ب�أي مرتبة �أولوية خا�صة ممنوحة
للحق ال�ضماين االحتيازي مبقت�ضى القانون غري املتعلق بالإع�سار .وعليه ،ف�إن �أحكام دليل الأون�سيرتال
( )6انظر احلا�شية  6امللحقة بالتو�صية  35يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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ب�ش�أن الإع�سار املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية تنطبق على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية .ومن ثم� ،إذا
النهج الوحدوي ينبغي �أن يعامِ ل قانون الإع�سار املوجودات اخلا�ضعة لأي نوع من �أنواع
الدولة
اعتمدت
ٍ
َ
احلقوق ال�ضمانية االحتيازية معاملة املوجودات اخلا�ضعة للحقوق ال�ضمانية عموما (التو�صية .)186
 -209ويلزم �إجراء حتليل �أكرث تعقيدا �إىل حد ما يف الدول التي ال تعامل معامالت االحتفاظ بامللكية
والإيجار التمويلي معاملة الأدوات ال�ضمانية .ويُ�ص ّنف بع�ض هذه الدول معامالت االحتفاظ بحق امللكية
املطبقة
والإيجار التمويلي يف فئتني م�ستقلتني ،ولكنه يخ�ضعها وما ي�شابهها من الرتتيبات لنف�س القواعد
ّ
على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية ،مع االعرتاف ب�أي مرتبة �أولوية خا�صة ممنوحة للحق ال�ضماين
االحتيازي مبقت�ضى القانون غري املتعلق بالإع�سارْ � .أي � ّأن ملكية البائع املحتفظ بامللكية وامل� ّؤجر التمويلي
تتحول ،مبوجب قانون املعامالت امل�ضمونة يف هذه الدول� ،إىل حق �ضماين عندما ي�صبح املانح مع�رسا.
وتبعاً لذلك ،تتحقق يف حالة الإع�سار نف�س النتيجة التي تتحقق يف الدول ذات النظم املتكاملة متاماً.
وبالتايل ،ف�إن �أحكام دليل الأون�سيرتال للإع�سار املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية �ستنطبق عندئذ على
هذه املعامالت ،و�إن كانت هذه املعامالت ال تو�صف بكونها تن�شئ حقوقا �ضمانية يف �إطار القوانني غري
املتعلقة بالإع�سار (التو�صية  ،202البديل �ألف).
 -210ومع ذلك ،تن�ص ت�رشيعات دول �أخرى ت�ص ّنف معامالت االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي يف
فئتني م�ستقلتني على تعادل وظيفي تقريبي بني هذه احلقوق واحلقوق ال�ضمانية االحتيازية .وتُعامل
يف هذه الدول معامالت االحتفاظ بامللكية والإيجارات التمويلية معامل َة املوجودات اململوكة للبائع �أو
امل� ّؤجر .ووفقاً لذلك ،ف�إن �أحكام دليل الأون�سيرتال للإع�سار املت�صلة باملوجودات اململوكة لأطراف ثالثة
تنطبق عندئذ على هذه املعامالت (انظر التو�صية  ،202البديل باء).
 -211وميكن �أن يف�ضي هذان البديالن �إىل نتائج �شديدة االختالف يف �إجراءات الإع�سار ،وخا�صة
عندما تكون �إعادة التنظيم ممكنة .ويف الدول التي تدمج جميع �أ�شكال حقوق التمويل االحتيازي يف
قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ضمونة ،تعامل معامالت االحتفاظ بامللكية والإيجارات التمويلية يف حال
�إع�سار املانح معاملة احلق ال�ضماين غري االحتيازي ،مع االعرتاف ب�أي مرتبة �أولوية خا�صة ممنوحة للحق
ال�ضماين االحتيازي مبقت�ضى القوانني غري املتعلقة بالإع�سار .وعادة ما ميكن ملمثّل الإع�سار ،يف هذه
الدول� ،أن ي�ستخدم �أو يبيع �أو ي�ؤجر املوجودات املرهونة ما دام يعطي الدائن امل�ضمون �ضمانا بديال �أو
يوفر احلماية لقيمة حق الدائن امل�ضمون يف هذه املمتلكات من الت�ضا�ؤل .ويف هذه احلاالت ،يُعامل � ّأي
ّ
جزء من االلتزامات امل�ضمونة يزيد على قيمة حق الدائن امل�ضمون يف املوجود معاملة املطالبة العامة
غري امل�ضمونة ،وميكن يف �إطار �إعادة تنظيم حوزة املانح �أن تعاد �صياغة بنية مطالبة الدائن امل�ضمون
مبا ال يتجاوز قيمة احلق ال�ضماين (على غرار احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية الأخرى) ،بتغيري موعد
اال�ستحقاق وجدول ال�سداد و�سعر الفائدة وما �شابه ذلك (انظر الف�صل الثاين ع�رش املتعلق ب�ش�أن �أثر
الإع�سار يف احلق ال�ضماين ،الفقرات .)66-64
 -212وتبينّ املناق�شة الواردة �أعاله �أنه كثريا ما يحق ملمثل الإع�سار ،يف الدول التي ال تعامل معامالت
االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي معاملة احلقوق ال�ضمانية� ،أن ين ّفذ العقد يف غ�ضون فرتة زمنية
حمددة متى توافرت لديه الرغبة والقدرة للقيام بذلك� :إما (�أ) ب�سداد املبلغ املتبقي عليه من الثمن
وجلب املمتلكات �إىل احلوزة؛ و�إما (ب) مبوا�صلة �سداد الإيجار كلّما ا�ستحق �سداده .وميكن ملمثل
الإع�سار ،يف بع�ض احلاالت� ،أن يحيل العقد مع احلق يف ا�ستخدام املمتلكات �إىل طرف ثالث (وهو ما
يقت�ضي يف حالة الإيجار موافقة امل� ّؤجر) .ويجوز من ناحية �أُخرى �أن يكون با�ستطاعة ممثل الإع�سار
�أن يرف�ض العقد و�أن يعيد املمتلكات ويطالب بر ّد اجلزء الذي دفعه امل�شرتي من ثمن ال�رشاء ،رهنا ب�أن
تُخ�صم منه قيمة اال�ستهالك واال�ستخدام قبل الإع�سار .ويف حالة عقد الإيجار ،يجوز ملمثل الإع�سار
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�أن يرف�ض اتفاق الإيجار و�أن يعيد املوجود �إىل امل� ّؤجر .ولكن �إذا كان للموجود �أهمية حا�سمة يف جناح
�إعادة تنظيم و�ضع امل�شرتي ،فلن يكون متاحا �أمام ممثل الإع�سار عمليا �سوى اخليار الأول (تنفيذ
العقد ح�سب االتفاق) .وقد ت�ؤدي �رضورة تنفيذ ممثل الإع�سار العقد ح�سب االتفاق ،يف احلاالت التي
تكون فيها القيمة الراهنة للمعدات �أقل من املبلغ املتبقي �سداده من ثمن ال�رشاء ،مثال� ،إىل ا�ستخدام
موجودات �أخرى من حوزة الإع�سار للوفاء بذلك التنفيذ بدال من ا�ستخدامها لتمويل جوانب �أخرى من
عملية �إعادة تنظيم و�ضع املانح.
� -213أما يف الدول التي تعامل املوجودات اخلا�ضعة حلقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي
معاملة املوجودات اململوكة لطرف ثالث ،فيحظى فيها البائع املحتفظ بامللكية وامل� ّؤجر التمويلي بحقوق
�أقوى على ح�ساب الدائنني الآخرين يف �إجراءات الإع�سار .ولهذه احلتمية ت�أثري يف قدرة ممثل الإع�سار
على امل�ضي يف عملية �إعادة التنظيم .ونتيجة لذلك ،يتعينّ على الدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي
�إزاء متويل االحتياز يف حاالت عدم الإع�سار �أن تنظر �أي�ضا فيما �إذا كان ينبغي احلفاظ يف �إجراءات
الإع�سار على هذا التو�صيف حلقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي واحلقوق امل�شابهة لها.
امل�رشع هو ما �إذا كان ينبغي �أن تعلو �أهمية الت�شجيع على الإمداد باملعدات �أو
واخليار املطروح �أمام
ّ
املخزون ومتويلهما بتوفري حقوق خا�صة للبائعني املحتفظني بامللكية وامل� ّؤجرين التمويليني على �أهمية
�سيا�سات الإع�سار التي ت�سعى �إىل ت�شجيع �إعادة التنظيم.

باء -التو�صيات 202-178
اخليار �ألف :النهج الوحدوي

*

الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية هو:
(�أ)  االعرتاف ب�أهمية متويل االحتياز ب�صفته م�صدر ائتمان مي�سور ،وت�سهيل ا�ستخدامه ،وخ�صو�صا
من �أجل املن�ش�آت التجارية ال�صغرية واملتو�سطة؛
ممويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(ب) كفالة معاملة جميع ّ

(ج) تي�سري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�شفافية فيما يتعلق بتمويل االحتياز.

معادلة احلق ال�ضماين احليازي باحلق ال�ضماين
 -178ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين احليازي هو حق �ضماين .وبالتايل ف�إن جميع
التو�صيات التي حتكم احلقوق ال�ضمانية ،مبا فيها التو�صيات املتعلقة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ،ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة (با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،)179وت�سجيله و�إنفاذه والقانون املنطبق عليه ،تنطبق
على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية .كما تنطبق عليها التو�صيات املتعلقة بالأولوية (با�ستثناء ما تن�ص عليه
التو�صيات .)185-180

*يجوز للدولة �أن تعتمد اخليار �ألف (النهج الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات � ،186-178أو اخليار باء (النهج غري الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات
معدلة بتو�صيات هذا الف�صل.
 .202-187والتو�صيات الواردة يف الف�صول الأخرى تنطبق عموما على متويل االحتياز ما مل تكن ّ
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نفاذ احلق ال�ضماين احليازي يف ال�سلع اال�ستهالكية جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
 -179ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين احليازي يف ال�سلع اال�ستهالكية ي�صبح نافذا جتاه
الأطراف الثالثة حال �إن�شائه وت�صبح لـه �أولوية على احلق ال�ضماين غري احليازي املناف�س الذي ين�شئه املانح،
با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .181

�أولوية احلق ال�ضماين احليازي يف املوجودات امللمو�سة
 -180با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،181ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ) للحق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية �أولوية على
احلق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن ُ�س ّجل �إ�شعار ب�ش�أن ذلك احلق ال�ضماين يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين احليازي)� ،رشيطة:
'� '1أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ �أو
�سجل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين احليازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد
'� '2أن يُ َّ
ال يتجاوز ]تحُ ّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد ح�صول املانح على حيازة
املوجودات؛
(ب) للحق ال�ضماين االحتيازي يف املخزون �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي
�أن�ش�أه املانح (حتى و�إن �أ�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن ي�صبح احلق ال�ضماين
احليازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة)� ،رشيطة:
'� '1أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املخزون؛ �أو
'� '2أن يكون قد ح�صل ما يلي قبل ت�سليم املخزون �إىل املانح:
�أ�ُ -س ِّجل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين احليازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛

وجه الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �إىل الدائن امل�ضمون بحق �ضماين غري
بّ -
احتيازي �سابق الت�سجيل �أن�ش�أه املانح يف خمزون من النوع نف�سه� ،إ�شعارا ب�أنه ميتلك �أو
يت�ضمن الإ�شعار و�صفا كافيا للمخزون
يعتزم �أن ميتلك حقا �ضمانيا احتيازيا .وينبغي �أن
ّ
ميكّن الدائن امل�ضمون بحق �ضماين غري احتيازي من تبينُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع للحق
ال�ضماين االحتيازي؛
(ج) يجوز �أن ي�شمل الإ�شعار ،املر�سل عمال بالفقرة الفرعية (ب) ' '2ب -من هذه التو�صية ،احلقوق
ال�ضمانية االحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني الأطراف ذاتها دومنا حاجة �إىل حتديد كل معاملة على
ولكن هذا الإ�شعار لي�س كافيا �إ ّال فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة التي يح�صل
حدة.
ّ
املانح على حيازتها يف غ�ضون مدة ]تحُ َّدد هذه املدة بخم�س �سنوات مثال[ بعد توجيه الإ�شعار.

البديل باء
للحق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غري ال�سلع اال�ستهالكية �أولوية على احلق ال�ضماين غري
االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن ُ�س ّجل �إ�شعار بذلك احلق ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام قبل ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين احليازي)� ،رشيطة:

(�أ)

�أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ �أو

�سجل �إ�شعار يتعلق باحلق ال�ضماين احليازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ال
(ب) �أن يُ َّ
يتجاوز ]تحُ ّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد ح�صول املانح على حيازة املوجودات.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .180
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متخ�ص�ص �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة امللكية
�سجل
�أولوية احلق ال�ضماين
امل�سجل يف ِ
ّ
ّ
 -181ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أولوية احلق ال�ضماين احليازي مبقت�ضى التو�صية � 179أو  180ال
تتقدم على �أولوية احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر م�سجل يف �سجل متخ�ص�ص �أو م�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة ملكية
ّ
على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  77و( 78الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين).

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية احليازية املتناف�سة
 -182ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتناف�سة تتحدد وفقا
للقواعد الــعامة للأولوية املنطبقة على احل ــقوق ال�ضمانية غري االحتيازية �إال �إذا كان �أحد احلقوق
املحددة
ملورد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون املدة
ّ
ال�ضمانية االحتيازية حقا �ضمانيا احتيازيا ِّ
املورد �أولوية على جميع
يف التو�صية  ،180ويف تلك احلالة ،تكون للحق ال�ضماين االحتيازي الذي ميتلكه ّ
احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املناف�سة.

�أولوية احلق ال�ضماين احليازي على حق الدائن بحكم الق�ضاء
 -183ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يكون للحق ال�ضماين االحتيازي الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة
املحددة يف التو�صية � 180أولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون التي تكون لها بخالف ذلك
يف غ�ضون املدة
ّ
الأولوية وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية ( 84الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين).

�أولوية احلق ال�ضماين احليازي يف ملحق مبمتلكات غري منقولة على رهن �سابق الت�سجيل على هذه املمتلكات
غري املنقولة
 -184ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين احليازي يف موجود ملمو�س ي�صبح ملحقا مبمتلكات
غري منقولة ،تكون لـه �أولوية على احلقوق القائمة للأطراف الثالثة يف املمتلكات غري املنقولة (بخالف الرهن
ال�ضامن لقر�ض مي ِّول بناء تلك املمتلكات غري املنقولة)� ،رشيطة ت�سجيل �إ�شعار بذلك احلق ال�ضماين احليازي
يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف موعد ال يتجاوز [تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ من
الأيام بعد �أن ي�صبح املوجود ملحقا.

�أولوية احلق ال�ضماين احليازي يف عائدات املوجودات امللمو�سة
 -185ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ) للحق ال�ضماين االحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�سة غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية
نف�س �أولوية احلق ال�ضماين احليازي يف تلك املوجودات؛
(ب) للحق ال�ضماين يف عائدات املخزون نف�س �أولوية احلق ال�ضماين احليازي يف ذلك املخزون ،ما
مل تكن تلك العائدات يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف
لكن هذه الأولوية م�رشوطة بقيام
ح�ساب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقلّ .
�سجل ،قبل ن�شوء العائدات� ،إ�شعارا
الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي ب�إ�شعار الدائنني امل�ضمونني ب�أنه َّ
يتعلق بحق �ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف من التو�صية � ،185إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية � ،180أو البديل باء من التو�صية ،185
�إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .180
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البديل باء
�إذا كان احلق ال�ضماين احليازي يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان للحق ال�ضماين يف
العائدات �أولوية احلق ال�ضماين غري االحتيازي.

معادلة احلق ال�ضماين احليازي باحلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار
 -186ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف حال �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملدين ،تنطبق على احلقوق
ال�ضمانية االحتيازية نف�س الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.
اخليار باء :النهج غري الوحدوي

*

الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بتمويل االحتياز ،مبا فيها احلقوق ال�ضمانية االحتيازية وحقوق االحتفاظ
بامللكية والإيجار التمويلي هو:
(�أ)  االعرتاف ب�أهمية متويل االحتياز ب�صفته م�صدر ائتمان مي�سور ،وت�سهيل ا�ستخدامه ،وخ�صو�صا
من �أجل املن�ش�آت التجارية ال�صغرية واملتو�سطة؛
ممويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(ب) كفالة معاملة جميع ّ

(ج) تي�سري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�شفافية فيما يتعلق بتمويل االحتياز.

طرائق متويل االحتياز
 -187ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) نظام احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف �سياق النهج غري الوحدوي مطابق للنظام املعتمد يف �سياق
النهج الوحدوي؛
املوردين منهم واملقر�ضني ،اكت�ساب حق �ضماين احتيازي وفقا للنظام الذي
(ب) يجوز لكل الدائننيّ ،
يحكم احلقوق ال�ضمانية االحتيازية؛
(ج) متويل االحتياز القائم على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي يجوز توفريه وفقا
للتو�صية 188؛
(د) يجوز للمقر�ض �أن ي�ستفيد من حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي عن طريق الإحالة
�أو احللول.

معادلة حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي باحلق ال�ضماين احليازي
 -188ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القواعد التي حتكم متويل االحتياز حت ّقق نتائج اقت�صادية متعادلة
وظيفيا بغ�ض النظر عما �إذا كان حق الدائن هو حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو حقا �ضمانيا
احتيازيا.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي
 -189ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة
الت�رصفات
ال يكون نافذا ما مل يُعقد اتفاق البيع �أو الإيجار �أو يُثبت كتابة بحيث تبينّ الكتابة ،مقرتنة مبجرى
ّ
*يجوز للدولة �أن تعتمد اخليار �ألف (النهج الوحدوي)� ،أي التو�صيات � ،186-178أو اخليار باء (النهج غري الوحدوي)� ،أي التو�صيات
.202-187
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بني الطرفني ،نية البائع �أو امل�ؤجر االحتفاظ بامللكية .ويجب �أن تكون هذه الكتابة موجودة يف وقت ال يت�أخر
عن وقت ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة املوجودات.

حق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف �إن�شاء حق �ضماين
 -190ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن من اجلائز للم�شرتي �أو امل�ست�أجر �أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف موجودات
ملمو�سة تكون مو�ضوع حق احتفاظ مبلكية �أو حق �إيجار متويلي .و�أكرب مبلغ ميكن ت�سييله يف �إطار هذا احلق
ال�ضماين هو قيمة املوجود الزائدة عن املبلغ امل�ستحق للبائع �أو امل�ؤجر التمويلي.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ال�سلع اال�ستهالكية جتاه الأطراف الثالثة
 -191ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ال�سلع اال�ستهالكية
ثبت هذا احلق وفقا للتو�صية .189
يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة فور �إمتام البيع �أو الت�أجري �رشيطة �أن يُ َ

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة جتاه الأطراف الثالثة
 -192ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ)  ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة غري املخزون �أو
ال�سلع اال�ستهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا:
'  '1احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املوجودات؛ �أو

'�ُ '2س ِّجل �إ�شعار يتعلق بذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ال يتجاوز ]تحُ َّدد
مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة
املوجودات؛
�إال �إذا:

(ب)  ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف املخزون نافذا جتاه الأطراف الثالثة
'  '1احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املخزون؛ �أو

' '2ح�صل ما يلي قبل ت�سليم املخزون �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر:
�أ�ُ -س ِّجل �إ�شعار يتعلق بذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛

بُ -و ِّجه �إىل الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين غري احتيازي �سابق الت�سجيل كان قد
�أن�ش�أه امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف خمزون من نف�س النوع� ،إ�شعار مكتوب ب� َّأن البائع �أو امل� ِّؤجر
يت�ضمن هذا
ينوي املطالبة بحق االحتفاظ بامللكية �أو بحق الإيجار التمويلي .وينبغي �أن
َّ
الإ�شعار و�صفا كافيا للمخزون ميكِّن الدائن امل�ضمون من تبينُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع حلق
االحتفاظ بامللكية �أو حلق الإيجار التمويلي؛
املر�سل عمال بالفقرة الفرعية (ب) ' '2ب -من هذه التو�صية حقوق االحتفاظ
  (ج) يجوز �أن ي�شمل الإ�شعار
َ
بامللكية والإيجار التمويلي مبقت�ضى معامالت متعددة بني الطرفني نف�سيهما دون احلاجة �إىل حتديد كل
معاملة على حدة .وال يكون الإ�شعار نافذا �إال على احلقوق يف املوجودات امللمو�سة التي يحتازها امل�شرتي �أو
امل�ست�أجر يف غ�ضون مدة ]تحُ َّدد هذه املدة بخم�س �سنوات مثال[ بعد توجيه الإ�شعار.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .192
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البديل باء
 ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف املوجودات امللمو�سة غري ال�سلع اال�ستهالكية نافذا
جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا:
(�أ)  احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املوجودات؛ �أو

(ب) ُ�س ِّجل �إ�شعار ب�ش�أن ذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ال يتجاوز ]تحُ َّدد مدة
زمنية ق�صرية ،تكون � 20أو 30يوما مثال[ بعد ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة املوجودات.
وتنطبق القاعدة يف هذه التو�صية �أي�ضا على احلق ال�ضماين احليازي يف موجودات ملمو�سة غري ال�سلع
اال�ستهالكية.

ت�سجيل واحد يكفي
 -193ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل �إ�شعار واحد يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يكفي لتحقيق
نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف �إطار معامالت متعددة بني الأطراف ذاتها� ،سواء
�أُبرمت قبل الت�سجيل �أو بعده ،تتعلق مبوجودات ملمو�سة تندرج �ضمن الو�صف الوارد يف الإ�شعار .وتنطبق
الأحكام املتعلقة بنظام ال�سجل ،مع �إجراء التعديالت املالئمة فيما يخ�ص امل�صطلحات ،على ت�سجيل حق
االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي.

�أثر عدم حتقيق نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
جتاه الأطراف الثالثة
 -194ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي غري نافذ
جتاه الأطراف الثالثة ،ت�ؤول ملكية املوجودات جتاه الأطراف الثالثة �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،ويكون للبائع �أو
امل� ِّؤجر حق �ضماين يف املوجودات رهنا بالتو�صيات املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
جتاه الأطراف الثالثة
 -195ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة
ت�صبح ملحقة مبمتلكات غري منقولة ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة التي لها حقوق يف املمتلكات غري
م�سجلة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة� ،إال �إذا ُ�س ِّجل ذلك احلق يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف
املنقولة
َّ
موعد ال يتجاوز ]تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما ،مثال[ بعد �أن ت�صبح املوجودات ملحقات.

 -196ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا مل يُ�سجل البائع �أو امل�ؤجر يف غ�ضون املدة الزمنية املن�صو�ص
عليها يف التو�صية � 195إ�شعارا بحقه يف االحتفاظ بامللكية �أو حقه يف الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة
�أ�صبحت ملحقة مبمتلكات غري منقولة ،اعتُرب حق البائع يف االحتفاظ بامللكية �أو حق امل�ؤجر يف الإيجار
التمويلي حقا �ضمانيا.

وجود حق �ضماين يف عائدات موجودات ملمو�سة خا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية
�أو حق الإيجار التمويلي
 -197ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن البائع �أو امل�ؤجر الذي له حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي يف
موجودات ملمو�سة ،يكون له حق �ضماين يف عائدات هذه املوجودات.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
جتاه الأطراف الثالثة
 -198ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  ال يكون احلق ال�ضماين يف العائدات امل�شار �إليها يف التو�صية  197نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال
امل�سجل الذي ُجعل مبقت�ضاه حق االحتفاظ بامللكية
�إذا كانت هذه العائدات مو�صوفة و�صفا عاما يف الإ�شعار
َّ
�أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو كانت هذه العائدات نقودا �أو م�ستحقات �أو �صكوكا
قابلة للتداول �أو حقوقا يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف؛
امل�سجل �أو مل تكن من �أنواع املوجودات امل�شار
(ب) �إذا مل تكن العائدات مو�صوفة و�صفا عاما يف الإ�شعار
َّ
�إليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ،كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة
]حتدد مدة زمنية ق�صرية[ من الأيام بعد ن�شوء العائدات .وي�ستمر نفاذ هذا احلق ال�ضماين بعد ذلك� ،إذا
ملدة
َّ
ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو ( 34الف�صل الثالث ب�ش�أن
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) قبل انق�ضاء تلك املدة.

�أولوية احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�سة
 -199ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ) �إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان للحق
ال�ضماين يف العائدات امل�شار �إليها يف التو�صية � 197أولوية على حق �ضماين �آخر يف املوجودات ذاتها؛
(ب) �إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان للحق
ال�ضماين يف عائدات املخزونات ،امل�شار �إليه يف التو�صية  ،197نف�س �أولوية حق االحتفاظ بامللكية �أو حق
الإيجار التمويلي يف ذلك املخزون ،ما مل تكن العائدات يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق
يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل.
البائع �أو امل� ِّؤج ُر الدائنني امل�ضمونني الذين �سجلوا �إ�شعارا ب�ش�أن حق
خطر
لكن هذه الأولوية م�رشوطة ب�أن يُ ِ
ّ
ُ
�ضماين يف موجودات من نف�س نوع هذه العائدات قبل ن�شوء العائدات هذه.

البديل باء
�إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة نافذاً جتاه الأطراف الثالثة،
كان للحق ال�ضماين يف العائدات ،امل�شار �إليه يف التو�صية � ،197أولوية احلق ال�ضماين غري االحتيازي ،متى
كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية .198
وتنطبق هذه القاعدة �أي�ضا على عائدات املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة حلق �ضماين احتيازي.

�إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
 -200ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) نبغي �أن تتناول قواعد �إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات
ملمو�سة بعد التق�صري ،ما يلي:
'  '1الطريقة التي ميكن �أن يح�صل بها البائع �أو امل�ؤجر على حيازة املوجودات؛
' '2ما �إن كان مطلوبا من البائع �أو امل�ؤجر �أن يت�رصف يف املوجودات ،و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف؛
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف من التو�صية � 199إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية � ،192أو البديل باء من التو�صية 199
�إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .192
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' '3ما �إن كان يجوز للبائع �أو امل�ؤجر �أن يحتفظ ب�أي فائ�ض؛
' '4ما �إن كان للبائع �أو امل�ؤجر حق مطالبة امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ب�سداد �أي عجز.
(ب) النظام املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين بعد التق�صري ينطبق على �إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية
�أو حق الإيجار التمويلي بعد التق�صري ،ما مل يتعار�ض ذلك مع �رضورة احلفاظ على ات�ساق النظام املنطبق على
البيع والت�أجري.

القانون املنطبق على حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
 -201ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أحكام تنازع القوانني املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية تنطبق �أي�ضا
على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف �إجراءات الإع�سار
 -202ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حالة �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملدين:

البديل �ألف

*

تكون الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية منطبقة �أي�ضا على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار
التمويلي.

البديل باء
تكون �أحكام قانون الدولة امل�شرتعة املنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة منطبقة �أي�ضا على حقوق
االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .202

عا�رشا -تنازع القوانني
�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
 -1الغر�ض الأ�سا�سي من الدليل هو م�ساعدة الدول يف و�ضع قوانني ع�رصية للمعامالت امل�ضمونة بغية زيادة
توافر االئتمان امل�ضمون ،مما يعزز منو املن�ش�آت التجارية الوطنية ويزيد التبادل التجاري بوجه عام (انظر املقدمة،
الفقرات  .)14-1ولتحقيق هذا الغر�ض ،ينبغي �أن يُي�سرّ قانون املعامالت امل�ضمونة االئتمان من املقر�ضني الداخليني
مقدمي االئتمانات .وين�صب اجلانب الأكرب من �أحكام قانون املعامالت امل�ضمونة
والأجانب على ال�سواء وغريهم من ّ
على التعامل مع املانحني والدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة املدينة والأطراف الثالثة الدائنة التي توجد
جميعها يف الدولة ذاتها .وكما �أنه موجه ملعاجلة اتفاقات ال�ضمان التي ت�شمل املوجودات املرهونة الكائنة يف الدولة
ذاتها وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين ويف �أي وقت يليه على ال�سواء .غري �أن جزءا كبريا من الن�شاط التجاري الع�رصي
لي�س من هذا النوع .لذلك ف�إن قانون املعامالت امل�ضمونة ،يغطي على نحو متزايد االتفاقات املربمة بني �أطراف
املعدة
موجودة يف �أكرث من دولة �أو االتفاقات التي ت�ؤثر على هذه الأطراف� ،أو االتفاقات املتعلقة باملوجودات
ّ
للت�صدير �أو اال�سترياد� ،أو الكائنة يف �أكرث من دولة� ،أو التي تُ�ستخدم عادة يف �أكرث من دولة .وبناء على ذلك ،ال بد
للدليل ،كي يحقق ال�شمولية� ،أن يتناول بال�رضورة طائفة وا�سعة من امل�سائل النا�شئة عن �أنواع خمتلفة من املعامالت
العابرة للحدود.
 -2ويناق�ش هذا الف�صل قواعد حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة
و�أولويته على حقوق امل ُطالبني املناف�سني و�إنفاذه .وهذه القواعد ،التي يُ�شار �إليها بوجه عام بقواعد تنازع القوانني،
حتدد �أي�ضا النطاق الإقليمي للقواعد املو�ضوعية املرت�آة يف الدليل (�أي ما �إذا كانت القواعد املو�ضوعية للدولة التي
ّ
ت�شرتع النظام املرت�أى يف الدليل تنطبق ومتى تنطبق) .ف�إذا ا�شرتعت الدولة ،مثال ،قواعد القانون املو�ضوعي املرت�آة
يف الدليل فيما يتعلق ب�أولوية حق �ضماين ،ف�إن هذه القواعد لن تنطبق على نزاع على الأولوية نا�شئ يف الدولة
امل�شرتعة �إ ّال �إذا كانت قاعدة تنازع القوانني ذات ال�صلة ب�ش�أن م�سائل الأولوية حتيل �إىل قوانني تلك الدولة .ف�إذا
ن�صت قاعدة تنازع القوانني ذات ال�صلة على �أن القانون الذي يحكم الأولوية هو قانون دولة �أخرى ،ف�إن الأولوية
ّ
حتدد عندئذ وفقا للقانون املو�ضوعي لتلك الدولة الأخرى .و�إذا كانت م�س�ألة معرو�ضة
املناف�سني
للمطالبني
الن�سبية
َّ
بالفعل على حمكمة �أو �سلطة �أخرى يف دولة ("املحكمة") ،ف�إن قاعدة تنازع القوانني ذات ال�صلة تكون القاعدة
ال�سارية يف تلك الدولة� .أما �إذا كان النزاع مل يبد�أ بعد ،وال�س�ؤل هو ما هي قاعدة تنازع القوانني التي تنطبق لو بد�أ
النـزاع ،من �أجل حتديد القانون الواجب التطبيق ،فيتعني على املرء �أن ينظر يف قواعد تنازع القوانني ال�سارية يف
البت يف النـزاع �إىل قوانني
جميع الدول التي يُرجح �أن يجري فيها �إنفاذ احلق ال�ضماين ،ورمبا �أحالت هذه القواعد ّ
مو�ضوعية خمتلفة متاما حتكم امل�س�ألة املعنية.
 -3وال تنطبق قواعد تنازع القوانني املقرتحة يف الدليل �إال �إذا كانت املحكمة موجودة يف دولة ا�شرتعت القواعد
التي يو�صي بها الدليل .وال ميكن �أن تنطبق يف دولة مل ت�شرتع تلك القواعد .وال�سبب يف ذلك �أن �أي دولة ال ميكنها
�أن ت�سن ت�رشيعا ب�ش�أن قواعد تنازع القوانني التي يجب �أن تطبق يف دولة �أخرى .فمحاكم الدولة الأخرى و�سائر
�ستطبق قانونها املو�ضوعي الداخلي
طبق قواعد تنازع القوانني اخلا�صة ببلدها لكي حتدد ما �إذا كانت
ّ
�سلطاتها تُ ّ
�أم القانون املو�ضوعي لدولة �أخرى.
383
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عي قواعد تنازع القوانني الدولة التي ينطبق قانونها املو�ضوعي على حالة ما عن طريق حتديد
 -4وتُ نِّ
العوامل التي تربط احلالة بتلك الدولة ("عوامل الربط") .وعوامل الربط الأ�سا�سية التي يو�صي بها
الدليل هي مكان املوجودات املرهونة ومكان مانح احلق ال�ضماين .ولذلك ،عندما يكون عامل الربط هو
مكان املوجودات ،ي�صبح القانون املنطبق هو قانون الدولة التي بها املوجودات.
تغي يف عامل �أو �أكرث
 -5وبعدما يُن�ش�أ احلق ال�ضماين وي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،قد يحدث رُّ
من عوامل الربط .فمثال� ،إذا كان نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف خمزون موجود يف الدولة
"�ألف" حمكوما ،يف �إطار قواعد تنازع القوانني للدولة "�ألف" ،بقانون مكان املخزون ،فال�س�ؤال املطروح هو
ماذا يحدث �إذا نُقل الحقا جزء من املخزون �إىل الدولة "باء" (التي تن�ص قواعد تنازع القوانني بها �أي�ضا
على �أن قانون مكان املوجودات امللمو�سة هو الذي يحكم نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة
جتاه الأطراف الثالثة) .ومن النهوج التي ميكن اتباعها هو �أن ي�ستمر نفاذ احلق ال�ضماين يف الدولة "باء"
دومنا حاجة �إىل اتخاذ �أي خطوة �إ�ضافية �أخرى يف الدولة "باء" .وثمة نهج �آخر هو ا�شرتاط احل�صول
على حق �ضماين جديد مبقت�ضى قوانني الدولة "باء" .وهناك نهج ثالث هو احلفاظ على احلق املوجود
معينة
معينة يف الدولة "باء" يف غ�ضون فرتة زمنية ّ
م�سبقا للدائن امل�ضمون ،رهنا با�ستيفاء �إجراءات ر�سمية ّ
(مثال خالل ثالثني يوما من تاريخ جلب الب�ضائع �إىل الدولة "باء") .ومبا �أن هذه امل�س�ألة تتعلق بالقانون
املو�ضوعي ولي�س بتنازع القوانني ،ف�إن الدليل يتناولها يف الف�صل الثالث (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،الفقرات  119-117والتو�صية  .)45وال يتناول هذا الف�صل
�إال ق�ضية حتديد الدولة التي ينطبق قانونها على امل�س�ألة.
جت�سد قواعد تنازع القوانني املنطبقة على
فعال للمعامالت امل�ضمونة ،عادة ما
 -6ويف �أي نظام ّ
ّ
املعامالت امل�ضمونة �أهداف نظام املعامالت امل�ضمونة .وهذا يعني �أن القانون املنطبق على جوانب
امللكية يف احلق ال�ضماين ينبغي �أن يكون �سهل التحديد .فاليقني هدف رئي�سي يف و�ضع القواعد التي
مت�س املعامالت امل�ضمونة ،على �صعيدي القانون املو�ضوعي وتنازع القوانني على ال�سواء .وثمة هدف �آخر
ّ
تقدم رداً
أن
�
القوانني
تنازع
لقواعد
ينبغي
ال�سابقة،
الفقرة
يف
الوارد
املثال
ح
يو�ض
فكما
ؤ.
�
التنب
قابلية
هو
ّ
ّ
ّ
على م�س�ألة ما �إذا كان احلق ال�ضماين املكت�سب مبقت�ضى قوانني الدولة "�ألف" يظل خا�ضعا لقوانني تلك
الدولة �أو �أنه يُ�صبح خا�ضعا لقوانني الدولة "باء" �إذا �أ ّدى تغيرّ الحق يف عامل الربط �إىل اختيار قوانني
الدولة "باء" لكي تطبق على حق �ضماين من نف�س النوع .وثمة هدف رئي�سي ثالث لأي نظام كفء لتنازع
جت�سد القواعد ذات ال�صلة التوقعات املعقولة للأطراف ذات امل�صلحة (�أي الدائن
القوانني ،وهو �أن
ّ
واملانح واملدين والأطراف الثالثة) .ولبلوغ هذه النتيجة ،يجدر �أن يت�صل عامل الربط الذي ي�شري �إىل
القانون املنطبق على احلق ال�ضماين ات�صاال حقيقيا بالو�ضع الفعلي الذي �سيحكمه هذا القانون.
 -7ومن �ش�أن ا�ستخدام الدليل (مبا فيه هذا الف�صل) يف و�ضع قوانني للمعامالت امل�ضمونة �أن ي�ساعد
على تقليل املخاطر والتكاليف الناجمة عن �أوجه التباين القائمة يف النظم احلالية لتنازع القوانني.
ففي املعاملة امل�ضمونة ،يريد الدائن امل�ضمون عادة �أن ي�ضمن االعرتاف بحقوقه يف جميع الدول التي
قد يحدث فيها الإنفاذ ،مبا فيها الوالية الق�ضائية التي تُدار فيها �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملانح
ومبوجوداته .و�إذا كان لدى تلك الدول قواعد خمتلفة لتنازع القوانني فيما يتعلّق بالنوع الواحد من
املوجودات املرهونة ،ف�سوف يلزم �أن ميتثل الدائن لأكرث من نظام واحد ليحظى بحماية كاملة .ومن
املرجح ،بطبيعة احلال� ،أن يكون لذلك ت�أثري �سلبي على توافر االئتمان وتكلفته .ومن فوائد مواءمة قواعد
تنازع القوانني يف الدول املختلفة �أن الدائن ي�ستطيع �أن يعتمد على قاعدة واحدة لتنازع القوانني (ت�سفر
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عن نتيجة واحدة) لتحديد حالة �ضمانته يف جميع تلك الدول .وهذا هو �أحد الأهداف التي حققتها
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات( )1فيما يتعلّق بامل�ستحقات.
 -8وقواعد تنازع القوانني �رضورية حتى و�إن واءمت جميع الدول قوانينها املو�ضوعية للمعامالت
حتدد الدولة التي �ستنطبق �رشوطها.
امل�ضمونة� ،إذ �ستظل هناك حاالت يتعينّ فيها على الأطراف �أن ّ
ن�صت قوانني جميع الدول على �أن احلق ال�ضماين غري احليازي ي�صبح نافذا جتاه
فعلى �سبيل املثال� ،إذا ّ
الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عمومي ،ف�سيتطلب الأمر �أن يعرف املرء يف �سجل �أي دولة
يتعني الت�سجيل.
 -9ويناق�ش هذا الف�صل ،يف الباب �ألف ،2-نطاق قواعد تنازع القوانني وقواعد تنازع القوانني ب�ش�أن
�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ب�شكل عام ،يف الباب �ألف .3-وي�ستعر�ض
الباب �ألف 4-القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويته ،يف حني يتناول الباب �ألف 5-القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات
غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،ويناق�ش الباب �ألف 6-القانون املنطبق على �إن�شاء
احلق ال�ضماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .ويتناول الف�صل بعد ذلك ،يف الباب
�ألف ،7-القانون املنطبق على حقوق الطرفني والتزاماتهما يف االتفاق ال�ضماين ،ويف الباب �ألف،8-
القانون املنطبق على حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها� .أما الباب �ألف 9-فيورد تعليقا على
القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين .وتتناول الأق�سام الثالثة الأخرية من الباب �ألف من هذا
الف�صل قواعد حتديد املكان والوقت املالئم لذلك (الباب �ألف ،)10-وال�سيا�سة العامة والقواعد امللزمة
دوليا (الباب �ألف ،)11-و�أثر بدء �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق بالقانون املنطبق على احلق ال�ضماين
(الباب �ألف .)12-ويتناول الباب باء قواعد خا�صة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة
الوحدات .ويُختتم الف�صل ،يف الباب جيم ،مبجموعة من التو�صيات.

 -2نطاق قواعد تنازع القوانني
عرف هذا الف�صل احلقوق ال�ضمانية التي �ستنطبق عليها قواعد تنازع القوانني .وعادة ما
  -10ال يُ ِّ
جم�سدا لقانون املعامالت امل�ضمونة
يكون تو�صيف حق ما ب�أنه حق �ضماين لأغرا�ض تنازع القوانني
ّ
املو�ضوعي يف الدولة .ومن حيث املبد�أ� ،ست�ستخدم املحكمة �أو �سلطة �أخرى قانونها حيثما يتطلب
الأمر منها تو�صيف م�س�ألة ما لغر�ض اختيار القاعدة املنا�سبة من قواعد تنازع القوانني .بيد �أن ثمة
ت�سا�ؤال عما �إذا كان ينبغي لقواعد تنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف دولة ما �أن تنطبق
�أي�ضا على معامالت �أخرى مماثلة وظيفيا للحقوق ال�ضمانية ،حتى و�إن مل ي�شملها نظام املعامالت
امل�ضمونة املو�ضوعي لتلك الدولة (مثل ترتيبات البيع مع االحتفاظ بحق امللكية والإيجار التمويلي
و�سائر املعامالت املماثلة) .وعدم انطباق قانون املعامالت امل�ضمونة املو�ضوعي لدولة ما على تلك
املعامالت الأخرى ،ينبغي �أال مينع الدولة من �أن تُخ�ضع تلك املعامالت لقواعد تنازع القوانني املنطبقة
على احلقوق ال�ضمانية .ويو�صي الدليل بهذا النهج للدول التي تعتمد النهج غري الوحدوي �إزاء متويل
االحتياز (انظر التو�صية .)201
معينة ال تجُ رى لأغرا�ض �ضمانية ،يُ�ست�صوب فيها
 -11وتَعر�ض م�س�ألة مماثلة يف �سياق عمليات نقل ّ
انطباق قانون واحد على الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية النقل وعلى احلق ال�ضماين يف
هذا النوع من املوجودات .ويوجد مثال على ذلك يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،التي
( )1انظر املقدمة ،احلا�شية .7

 386

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

تنطبق� ،سواء فيما يتعلق بقواعدها املو�ضوعية �أو بقواعدها اخلا�صة بتنازع القوانني ،على عمليات
النقل التام للم�ستحقات �إىل جانب احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات (انظر الفقرة (�أ) من املادة  2من
االتفاقية) .وهذا االختيار ال�سيا�ساتي مدفوع على وجه اخل�صو�ص ب�رضورة الإ�شارة �إىل قانون واحد
منفرد لتقرير الأولوية بني مطالبني متناف�سني لهم حقوق يف نف�س امل�ستحقات .ويو�صي الدليل بال�سيا�سة
ذاتها (انظر التو�صية  .)208ومن غري ذلك� ،سي�صعب (بل وقد ي�ستحيل �أحيانا) يف حالة ن�شوء نزاع
م�شرت لذلك امل�ستحق ودائن لـه حق �ضماين يف امل�ستحق ذاته تقرير
ب�ش�أن الأولوية على م�ستحق ما بني
ٍ
من ي�ستحق الأولوية �إذا كانت �أولوية امل�شرتي حمكومة بقانون الدولة "�ألف" لكن �أولوية الدائن امل�ضمون
حمكومة بقانون الدولة "باء".
 -12و�أ ّيا كان القرار الذي تتخذه الدولة ب�ش�أن �أنواع املعامالت التي ت�شملها قواعد تنازع القوانني،
ف�إن نطاق القواعد املتعلقة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته �سينح�رص يف
اجلوانب املتعلقة بامللكية من املعامالت ذات ال�صلة .وهكذا ،ف�إن القاعدة املتعلقة بالقانون املنطبق على
حتدد �إال القانون الذي يحكم ال�رشوط التي يلزم ا�ستيفا�ؤها لإن�شاء حق ملكية يف
�إن�شاء احلق ال�ضماين ال ّ
املوجودات املرهونة .وال تنطبق تلك القاعدة على االلتزامات ال�شخ�صية للطرفني مبقت�ضى العقد املربم
بينهما .ففي معظم الدول ،تخ�ضع االلتزامات التعاقدية ال�رصفة النا�شئة عن املعامالت التجارية عموما
للقانون الذي اختاره الطرفان يف اتفاقهما ال�ضماين �أو تخ�ضع� ،إن مل يختارا قانونا ،للقانون الذي يحكم
اتفاق ال�ضمان ح�سبما حتدده قواعد تنازع القوانني للدولة ذات ال�صلة (مثال االتفاقية املعنية بالقانون
املنطبق على االلتزامات التعاقدية املربمة يف روما عام " ،1980اتفاقية روما" فيما يلي) .ويو�صي الدليل
باتباع النهج ذاته ب�ش�أن القانون املنطبق على تقرير حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما املتبادلة
فيما يتعلق باحلق ال�ضماين (انظر التو�صية .)216
 -13ويرتتب على االعرتاف با�ستقاللية الطرفني فيما يتعلق بالتزاماتهما ال�شخ�صية �أن تخرج من نطاق
حرية التعاقد قواعد تنازع القوانني املنطبقة على جوانب امللكية يف املعامالت امل�ضمونة .وعلى �سبيل
املثال ،ال يُ�سمح عادة للمانح والدائن امل�ضمون ب�أن يختارا القانون املنطبق على الأولوية ،لأن ذلك قد
ال ي�ؤثّر يف حقوق الأطراف الثالثة فح�سب ،بل ميكن �أن ينتج عنه �أي�ضا تنازع على الأولوية بني ح ّقني
�ضمانيني متناف�سني يخ�ضعان لقانونني خمتلفني مما يف�ضي �إىل نتيجتني متعار�ضتني.
 -14وتن�ص قواعد تنازع القوانني يف العديد من الدول حاليا على �أن الإ�شارة �إىل قانون دولة �أخرى
باعتباره القانون الذي يحكم م�س�ألة ما �إمنا تعني القانون الواجب التطبيق يف تلك الدولة بخالف
قواعدها املتعلقة بتنازع القوانني .ويُ�ستبعد مبد�أ الإحالة �إىل قواعد �أخرى لتنازع القوانني (الذي يت�ضمن
توخيا لقابلية التنب�ؤ ،وكذلك لأن الإحالة
قانون الدولة مبقت�ضاه قواعده اخلا�صة بتنازع القوانني)ّ ،
�إىل قواعد �أخرى رمبا ت�ؤدي �إىل نتائج مناق�ضة لتوقعات الطرفني .ويو�صي الدليل بالنهج ذاته (انظر
التو�صية .)221

 -3قواعد تنازع القوانني فيما يتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين
ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
يخولها احلق ال�ضماين حتليال ثالثي اخلطوات على
 -15عادة ما ي�ستلزم حتديد نطاق احلقوق التي ّ
النحو التايل:
(�أ) امل�س�ألة الأوىل هي ما �إذا كان احلق ال�ضماين قد �أن�شئ (لالطالع على امل�سائل التي ي�شملها
مفهوم الإن�شاء ،انظر الف�صل الثاين)؛
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(ب) امل�س�ألة الثانية هي ما �إذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة (لالطالع على
امل�سائل التي ي�شملها مفهوم النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،انظر الف�صلني الثالث والرابع)؛
(ج) امل�س�ألة الثالثة هي حتديد ترتيب �أولوية حق الدائن امل�ضمون يف مقابل حق مطالب مناف�س،
مثل دائن �آخر �أو ممثل �إع�سار املانح (لالطالع على امل�سائل التي ي�شملها مفهوم الأولوية ،انظر الف�صل
اخلام�س).
 -16ولي�س للحق ال�ضماين ،دون �شك ،قيمة عملية تذكر �إذا تعذّ ر �إنفاذه بفعالية .ولكن م�س�ألة الإنفاذ ال
تتعلق مبدى ما للدائن امل�ضمون من حقوق يف املوجودات املرهونة ،و�ستُناقَ�ش قواعد تنازع القوانني ب�ش�أن
الإنفاذ يف باب �آخر من هذا الف�صل (انظر الفقرات � 72-64أدناه).
 -17وال مت ِّيز جميع الدول بني امل�سائل الثالث املذكورة �آنفا (انظر الفقرة � 15أعاله) .ففي العديد
من الدول ،ي�صبح احلق ال�ضماين (�أو غريه من حقوق امللكية الأخرى) حال ن�شوئه نافذا نفاذا ،بحكم
تعريفه ،جتاه جميع الأطراف دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف .ويف تلك الدول ،تنطبق على ن�شوء احلق
ال�ضماين ذات القاعدة من قواعد تنازع القوانني املنطبقة على نفاذه جتاه الأطراف الثالثة .وباملثل،
متيز بو�ضوح بني النفاذ فيما
ميكن حتليل الأولوية كم�س�ألة من م�سائل النفاذ .ولكن حتى الدول ،التي ّ
بني الطرفني (الإن�شاء) والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،ال ت�ضع دائما قاعدة منف�صلة من قواعد
تنازع القوانني لكل م�س�ألة من تلك امل�سائل؛ لذلك فقد تنطبق قاعدة واحدة من قواعد تنازع القوانني
على كل م�س�ألة من امل�سائل الثالث مما يف�ضي �إىل انطباق القانون املو�ضوعي للدولة نف�سها على جميع
هذه امل�سائل.
 -18وبناء على ذلك ،ف�إن ال�س�ؤال الرئي�سي هو ما �إذا كان ينبغي �أن تنطبق قاعدة وحيدة من قواعد
وحتبذ االعتبارات ال�سيا�ساتية ،مثل الب�ساطة واليقني ،تطبيق
تنازع القوانني على جميع امل�سائل الثالث.
ّ
قاعدة وحيدة .وكما ذُكر �أعاله ف�إن التمييز بني هذه امل�سائل ال يجري �أو ال يُفهم دائما على النحو ذاته
يف جميع الدول ،مما يثري احتمال �أن ي�ؤ ّدي و�ضع قواعد خمتلفة لتنازع القوانني ب�ش�أن هذه امل�سائل �إىل
معينة من �ش�أنه �أن
تعقيد التحليل �أو انعدام اليقني .ولكن اختيار قانون خمتلف مل�سائل الأولوية يف حاالت ّ
يراعي ب�شكل �أف�ضل م�صالح الأطراف الثالثة ،مثل الأ�شخا�ص احلائزين ل�ضمان قانوين �أو الدائن بحكم
الق�ضاء �أو ممثل الإع�سار.
 -19وثمة ت�سا�ؤل مهم �آخر عما �إذا كان ينبغي ،فيما يتعلق ب�أية م�س�ألة تَعر�ض يف هذا ال�ش�أن (�أي الإن�شاء
�أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو الأولوية)� ،أن تكون قاعدة تنازع القوانني ذات ال�صلة واحدة ب�ش�أن
يحبذ �إما وجود قاعدة
املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة .ومن �ش�أن رد بالإيجاب على هذا ال�س�ؤال �أن ّ
ت�ستند �إىل قانون مكان املوجودات املرهونة (قانون موقع املال �أو قانون الدولة املوجود بها ال�شيء حمل
التنازع) �أو قاعدة ت�ستند �إىل قانون مقر املانح.
 -20ويف حالة امل�ستحقات ،من �ش�أن اتباع نهج ي�ستند �إىل قانون موقع املال �أال يتم�شى مع اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات (التي ت�شري املادة  22منها �إىل قانون الدولة التي يقع فيها مقر املحيل).
وعالوة على ذلك ،ومبا �أن املوجودات غري امللمو�سة غري قابلة للحيازة املادية ،ف�إن اعتماد قانون موقع
املال باعتباره قاعدة تنازع القوانني املنطبقة قد ي�ستدعي و�ضع قواعد خا�صة وافرتا�ضات قانونية
لتحديد املكان الفعلي لأنواع خمتلفة من املوجودات غري امللمو�سة .ولهذا ال�سبب ،ال يعترب الدليل مكان
ويحبذ اتباع نهج ي�ستند عموما �إىل
املوجودات عامل الربط املنا�سب فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة
ّ
قانون مقر املانح (انظر التو�صية .)208
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توخي االت�ساق مع اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يقت�ضي
 -21وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ّ
حتديد مقر املانح بنف�س الطريقة الواردة يف االتفاقية (انظر التو�صية  .)219ومبقت�ضى االتفاقية ،فمقر
املانح هو مكان عمله� ،أو �إذا كان للمانح �أماكن عمل يف �أكرث من دولة ،فاملقر هو املكان الذي يزاول منه
املانح الإدارة املركزية .و�إذا مل يكن للمانح مكان عمل ،ي�شار عندئذ �إىل حمل �إقامته املعتاد (انظر الفقرة
الفرعية (ح) من املادة  5من االتفاقية) .وقد اعتمدت االتفاقية هذا التعريف بالأ�سا�س لأن ذلك املكان
املرجح �أكرث �أن تبد�أ فيها
اعتُرب املكان احلقيقي للمانح وهو يف�ضي كذلك �إىل قانون الدولة التي من
ّ
�إجراءات الإع�سار الرئي�سية فيما يتعلق باملانح (فيما يتعلق مبعنى الإجراءات الرئي�سية انظر ،مثال،
الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2والفقرة  3من املادة  16من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار
عرب احلدود).
 -22وكذلك قد تدعم اعتبارات الب�ساطة واليقني اعتماد قاعدة واحدة من قواعد تنازع القوانني (مثل
قانون مقر املانح) ،ال فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا فيما يتعلق باملوجودات
امللمو�سة ،وبخا�صة �إذا كان القانون نف�سه يجب �أن يطبق على �إن�شاء حق �ضماين ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويته .ووفقا لهذا النهج ،يكفي اال�ستق�صاء مرة واحدة للت�أكّد من نطاق احلقوق ال�ضمانية
الراهنة جلميع موجودات املانح .وال تكون هناك حاجة �أي�ضا �إىل �إر�شادات يف حال تغيرّ مكان املوجودات
املرهونة� ،أو �إىل التمييز بني القانون املنطبق على احلقوق احليازية والقانون املنطبق على احلقوق غري
احليازية (و�إىل حتديد القانون الذي ي�سود يف حال تنازع حق �ضماين حيازي حمكوم بقانون الدولة "�ألف"
مع حق �ضماين غري حيازي يف املوجودات نف�سها حمكوم بقانون الدولة "باء").
 -23ولكن لي�ست كل الدول تعترب �أن قانون مقر املانح مرتبط ارتباطا كافيا باحلقوق ال�ضمانية
يف املوجودات امللمو�سة ،على الأقل فيما يتعلق باملوجودات "غري املنقولة" (�أو حتى يف بع�ض الفئات
من املوجودات غري امللمو�سة ،مثل احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�سابات م�رصفية �أو
حقوق امللكية الفكرية) .وف�ضال عن ذلك ،فمن �ش�أن اعتماد قانون مقر املانح �أن يف�ضي ،يف الكثري
من احلاالت� ،إىل اعتماد قانون واحد يحكم املعاملة امل�ضمونة وقانون �آخر يحكم �إحالة امللكية يف
املوجودات ذاتها .والجتناب هذه النتيجة ،يلزم �أن تعتمد الدول قانون مقر املانح فيما يتعلق بجميع
حاالت نقل امللكية.
 -24ويُ�ضاف �إىل ذلك �أن من املقبول عامليا تقريبا �أن يكون احلق ال�ضماين احليازي حمكوما بقانون
املكان املحتفظ فيه باملوجودات .ومن ثم ،ف�إن اعتماد قانون مقر املانح فيما يتعلق باحلقوق احليازية
�سيتعار�ض مع التوقّعات املعقولة للدائنني امل�ضمونني .وبناء على ذلك ،وحتى �إذا كان املراد �أن ي�صبح
قانون مقر املانح هو القاعدة العامة ،ف�سيلزم ا�ستثناء احلقوق ال�ضمانية احليازية من تلك القاعدة.
 -25ونظرا �إىل جميع هذه الأ�سباب ،يو�صي الدليل بقاعدتني عامتني من قواعد تنازع القوانني ب�ش�أن
القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته على النحو التايل:
(�أ) فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة ،يكون القانون املنطبق هو قانون مكان املوجودات (انظر
التو�صية )203؛
(ب) فيما يتعلق باملوجودات غري امللمو�سة ،يكون القانون املنطبق هو قانون مقر املانح (انظر
التو�صية .)208
 -26ومبا �أن قواعد تنازع القوانني �ستكون خمتلفة على العموم تبعا لكون املوجودات ملمو�سة �أو غري
ماهية القاعدة املنا�سبة من قواعد تنازع القوانني يف حالة املوجودات
ملمو�سة ،ف�إن ال�س�ؤال يُثار ب�ش�أن
ّ
معينة من
غري امللمو�سة القابلة للخ�ضوع حلق �ضماين حيازي .ويف هذا ال�صدد ،تُعامل معظم الدول فئات ّ
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احلقوق املمثَّلة يف م�ستندات ما (مثل ال�صكوك القابلة للتداول) معاملة املوجودات امللمو�سة ،وهي بذلك
تعرتف ب�أن احلق ال�ضماين احليازي ميكن �أن ين�ش�أ يف هذه املوجودات بت�سليم امل�ستند �إىل الدائن .ويعامِ ل
الدليل هذه الأنواع من املوجودات غري امللمو�سة بو�صفها موجودات ملمو�سة ،ومن ثم ،تنطبق بوجه عام
قاعدة تنازع القوانني فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة على هذه املوجودات غري امللمو�سة .وهكذا ،ففي
حالة �صك قابل للتداول ،يحكم قانون الدولة التي يُحتفظ فيها بال�صك �إن�شاء احلق ال�ضماين يف ال�صك
القابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته (انظر التو�صية .)203
 -27وثمة م�س�ألة م�شابهة تن�ش�أ عندما تكون املوجودات امللمو�سة متمثّلة يف م�ستند ملكية قابل للتداول
(مثل �سند �شحن) .ومن الأمور املقبولة عموما �أن يُعا َمل �أي�ضا م�ستند امللكية القابل للتداول معاملة
املوجودات امللمو�سة ،وميكن �أن يخ�ضع حلق �ضماين حيازي .وعندئذ ،يكون احلق ال�ضماين حمكوما
بقانون مكان امل�ستند ،ال مكان املوجودات امللمو�سة الفعلية امل�شمولة به .غري �أن ال�س�ؤال املطروح هنا هو
حول القانون الذي �سيطبق حلل تنازع على الأولوية بني دائن ذي حق �ضماين يف م�ستند امللكية ودائن
�آخر يُحتمل �أن يكون املدين قد منحه حقا �ضمانيا غري حيازي يف املوجودات امللمو�سة ذاتها� ،إذا مل يكن
امل�ستند واملوجودات امللمو�سة حمتفظا بهما يف الدولة نف�سها .ويف هذه احلالة ،ينبغي �أن تعطي قواعد
تنازع القوانني الأ�سبقية للقانون الذي يحكم احلق ال�ضماين يف امل�ستند ،على �أ�سا�س �أن هذا احلل
�سيج�سد بطريقة �أف�ضل التوقّعات امل�رشوعة للأطراف ذات امل�صلحة (انظر التو�صية  .)206وتتفق هذه
ّ
النتيجة �أي�ضا مع قواعد القانون املو�ضوعي التي يقرتحها الدليل ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين يف م�ستند
قابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته (انظر التو�صيات  28و 52و.)108

 -4القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة
ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
حتبذ القواعد العامة لتنازع القوانني الواردة �أعاله بال�رضورة
  -28ال ت�رسي االعتبارات ال�سيا�ساتية التي ّ
يف جميع الظروف ،وقد تنطبق قواعد �أخرى على بع�ض الأنواع املحددة من املوجودات التي ال يُ�شكّل فيها
مكان املوجودات �أو مقر املانح عامل الربط الأن�سب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحر�صا على الكفاءة ،تنطبق
قواعد بديلة على املوجودات العابرة واملوجودات املراد ت�صديرها .ولي�س الغر�ض من هذه املوجودات �أن
وتو�ضح الفقرات
تظل يف مكانها الأويل ،وقد تعرب حدود عدة دول قبل �أن ت�صل �إىل مق�صدها النهائي.
ّ
التالية القاعدتني العامتني لتنازع القوانني امل�شار �إليهما �أعاله وا�ستثناءاتهما.

(�أ)  القاعدة العامة :قانون مكان املوجودات املرهونة
(قانون موقع املال �أو قانون البلد املوجود به ال�شيء حمل التنازع)
 -29يخ�ضع �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة ونفاذه جتاه �أطراف ثالثة و�أولويته بوجه عام ،كما
�أ�شري �إىل ذلك �أعاله ،لقانون الدولة التي توجد بها املوجودات املرهونة (انظر التو�صية  .)203ويتعلّق
املتكررة النطباق هذه القاعدة باحلقوق ال�ضمانية يف املخزون ،ف�إذا كان املانح ميلك
مثال من الأمثلة
ّ
خمزوناً يف دولة تطبق هذه القاعدة (الدولة "�ألف") ،ف�إن قانون تلك الدولة يحكم تلك امل�سائل .وتعني
القاعدة كذلك �أنه� ،إذا كان املانح ميلك �أي�ضا خمزوناً �آخر يف دولة �أخرى (الدولة "باء") ،ف�سيلزم الوفاء
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ب�رشوط الدولة "باء" ذات ال�صلة لكي تعرتف حماكم الدولة "�ألف" ب�أن املخزون املوجود يف الدولة "باء"
يخ�ضع حلقوق الدائن امل�ضمون.
 -30وال تمُ ّيز القاعدة العامة لتنازع القوانني املتعلقة باملوجودات امللمو�سة بني احلقوق ال�ضمانية
احليازية واحلقوق ال�ضمانية غري احليازية .وبناء على ذلك ،ف�إن قانون مكان املوجودات هو الذي ينطبق
بوجه عام� ،سواء كانت املوجودات يف حوزة الدائن امل�ضمون �أم مل تكن يف حوزته .ومثلما نوق�ش �آنفا
(انظر الفقرتني  26و� 27أعاله) ،يت�صل ذلك بوجه خا�ص باملوجودات غري امللمو�سة التي تُعا َمل معاملة
املوجودات امللمو�سة ،مثل ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول .فقانون مكان ال�صك �أو
امل�ستند القابل للتداول ،على �سبيل املثال ،يحكم م�سائل الأولوية حتى و�إن كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بو�سائل �أخرى غري احليازة.

(ب)  قاعدة �إ�ضافية لإن�شاء حق �ضماين يف املوجودات العابرة �أو املراد ت�صديرها ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة
 -31فيما يتعلق باملوجودات العابرة �أو املوجودات املراد ت�صديرها ،ي�ؤدي انطباق قانون مكان
املوجودات �إىل انطباق قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات وقتما تن�ش�أ م�س�ألة ما .ومن نتائج هذه
القاعدة �أنه يلزم على الدائنني امل�ضمونني ر�صد املوجودات والوفاء ب�رشوط كل دولة قد توجد فيها
املوجودات ل�ضمان متتعهم دون انقطاع بحق �ضماين نافذ .ومن النهوج الكفيلة بتج ّنب ذلك العبء
�أن تعرتف دولة املق�صد النهائي وكل دولة و�سيطة بنفاذ احلق ال�ضماين الذي ن�ش�أ و�أ�صبح نافذا جتاه
و�سيج�سد هذا النهج توقعات الأطراف يف املكان الأويل
الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املكان الأويل.
ّ
قدمت ائتمانا للمانح وفقا ل�رشوط قانون
للموجودات ،ولكنه يتناق�ض مع توقعات الأطراف التي ّ
مق�صد املوجودات النهائي.
 -32ومن النهوج الأخرى �أن تعرتف دولة املق�صد النهائي باحلق ال�ضماين الذي ن�ش�أ و�أ�صبح نافذا
جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون مكان املوجودات الأويل لفرتة زمنية حمدودة مبا يتيح للطرفني
يف املكان الأول مهلة للوفاء ب�رشوط نفاذ قانون دولة املق�صد النهائي جتاه الأطراف الثالثة للمحافظة
على النفاذ املكت�سب �أ�صال يف املكان الأويل .ومن �ش�أن هذا النهج �أن يوازن م�صالح الأطراف يف الواليات
الق�ضائية املختلفة (وهذا ما ي�ؤيده الدليل يف واقع الأمر فيما يتعلق مبعظم �أنواع املوجودات امللمو�سة،
انظر التو�صيتني  45و.)203
 -33وثمة نهج �إ�ضايف يتمثل يف ترك الدائن امل�ضمون يختار بني �إن�شاء حقه ال�ضماين وجعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون دولة املكان الأويل للموجودات �أو مبقت�ضى قانون دولة املكان النهائي
للموجودات �رشيطة �أن ت�صل املوجودات ،يف احلالة الأخرية� ،إىل هذا املكان خالل مدة زمنية حمددة
(انظر التو�صية  .)207وقد ميكّن هذا النهج الدائن امل�ضمون الواثق من �أن املوجودات �ست�صل �إىل مكان
مق�صدها امل ُراد من �أن يعتمد على قانون ذلك املكان لإن�شاء حقه ال�ضماين وجعله نافذا جتاه الأطراف
الثالثة .ومن املفيد ب�صورة خا�صة و�ضع قاعدة تن�ص على ذلك اخليار عندما يكون من املحتمل �أن
تعرب املوجودات دوالً �أخرى عبورا �رسيعا و�أن ت�صل �إىل مق�صدها النهائي خالل فرتة زمنية ق�صرية بعد
ال�شحن .ف�إن مل يكن واثقا ،ف�سي�صبح عليه ،متى �أُن�شئ احلق ال�ضماين �أثناء وجود املوجودات يف مكانها
الأويل� ،أن يفي بال�رشوط اخلا�صة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ملكان املوقع الأويل ولكل دولة قد تعربها
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املوجودات وملكان املق�صد النهائي ،لكي يبقى احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ويف جميع
الأحوال ،تكون الأولوية دائما رهنا بقانون مكان املوجودات وقتما ين�ش�أ نزاع ب�ش�أن الأولوية.

(ج)  قاعدة خا�صة لنفاذ احلق ال�ضماين يف ال�صكوك القابلة للتداول
جتاه الأطراف الثالثة
 -34من املقبول عموما ،كما ورد �سابقا� ،أن يحكم قانون الدولة التي يوجد فيها �صك قابل للتداول
(قانون موقع املال) �إن�شاء احلق ال�ضماين يف ال�صك ونفاذ هذا احلق جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
(انظر التو�صية  .)203ولكن ميكن كذلك يف بع�ض الدول �أن ي�صبح احلق ال�ضماين يف ال�صكوك القابلة
للتداول نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف املكان الذي يوجد فيه املانح .ويف هذه احلالة ،من
املنطقي اال�ستناد �إىل قانون دولة مقر املانح لتقرير ما �إذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتقق
بالت�سجيل (انظر التو�صية  .)211واجلدير بالذكر �أن هذا اخليار مق�صور على النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة .ويحكم قانون املكان الفعلي لل�صك القابل للتداول دائما �إن�شاء احلق ال�ضماين يف ال�صك و�أولويته.

(د)  ا�ستثناءات لقانون موقع املال فيما يتعلق باملوجودات املنقولة واملوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة
لنظام ت�سجيل متخ�ص�ص
 -35عادة ما تخ�ضع القاعدة العامة لتنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة
لبع�ض اال�ستثناءات حيثما مل ي�شكل مكان املوجودات عامل الربط املنا�سب (مثل املوجودات التي تُ�ستعمل
عادة يف عدة دول) �أو مل يتنا�سب مع توقعات الطرفني املعقولة (مثال املوجودات التي يجب ت�سجيل ملكيتها
يف �سجالت خا�صة).

' '1املوجودات املنقولة
 -36املوجودات املنقولة ،مثل الطائرات �أو ال�سفن �أو يف بع�ض احلاالت الآالت �أو ال�سيارات ،هي
موجودات تعرب يف �سياق العمل املعتاد حدود الدول .وقد ي�ضطر املانح الذي ي�ضطلع مب�شاريع �إن�شائية
يف عدة دول ،على �سبيل املثال� ،إىل �إن�شاء حقوق �ضمانية يف الآالت التي تُنقل على نحو دوري من دولة
�إىل �أخرى لأغرا�ض ذلك العمل؛ �أو قد يحتاج املانح الذي يُ�شغل �رشكة نقل �إىل �إن�شاء حقوق �ضمانية يف
ال�سيارات امل�ستخدمة يف النقل (رغم �أن ال�سيارات قد ال تعرب عادة احلدود الوطنية يف الدول اجلُزرية).
وقد ي�ستدعي تطبيق القاعدة العامة لتنازع القوانني فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة على موجودات
منقولة (�أي قانون موقع املال) �أن يتحقق الدائن امل�ضمون من املكان احلقيقي لكل �آلة �أو لكل �سيارة وقت
�إن�شاء احلق ال�ضماين .ولكي يكفل الدائن امل�ضمون ا�ستمرار نفاذ حقه ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
قد يلزم �أي�ضا �أن ي�ستعلم عن �رشوط جميع الدول التي يُحتمل �أن يوجد بها �أي من هذه املوجودات يف �أي
وقت من الأوقات و�أن يفي بال�رشوط ذات ال�صلة التي ت�ضعها كل هذه الدول .وعالوة على ذلك ،قد يتعذّر
حتديد الدولة التي ميكن �أن تكون بها املوجودات ذات ال�صلة وقتما ين�ش�أ يف امل�ستقبل تنازع على الأولوية،
وبالتايل يتعذّ ر حتديد النظام الواجب تطبيقه لت�سوية ذلك التنازع .ولتج ّنب هذه امل�شاكل وما ينجم عنها
من التكاليف وال�شكوك ،يخ�ضع يف بع�ض الدول �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة من النوع
الذي يُ�ستخدم عادة يف �أكرث من دولة واحدة ،ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته لقانون الدولة التي
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يقع فيها مقر املانح (با�ستثناء احلاالت التي تكون فيها ملكية املوجودات من ذلك النوع خا�ضعة للت�سجيل
يف �سجل خا�ص ي�سمح كذلك بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية ،انظر الفقرتني  37و� 38أدناه) ،ويو�صي الدليل
بهذا النهج (انظر التو�صية .)204

'  '2املوجودات امللمو�سة التي تخ�ضع احلقوق فيها لت�سجيل متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنها على
�شهادة ملكية
متخ�ص�صة �أو تُثبت
�سجل ملكية بع�ض فئات املوجودات امللمو�سة يف بع�ض الأحيان يف �سجالت
 -37تُ َّ
ّ
ب�شهادة ملكية ،وهو ما ينطبق بوجه عام على الطائرات وال�سفن ،وكذلك على ال�سيارات يف بع�ض الدول.
وطاملا كان ال�سجل الذي ت�سجل فيه �أو نظام الت�أ�شري ي�سمح كذلك بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية �أو الت�أ�شري
ب�ش�أنها ،ميكن الإ�شارة �إىل قانون الدولة التي يُدار ال�سجل املعني �أو يُ�صدر �سند امللكية حتت �سلطتها
لتحديد القانون الذي يحكم �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات تخ�ضع احلقوق فيها للت�سجيل يف مثل هذا
املتخ�ص�ص �أو تخ�ضع للت�أ�شري ب�ش�أنها يف �شهادة ملكية ،ويحكم نفاذ هذا احلق جتاه الأطراف
ال�سجل
ّ
الثالثة و�أولويته .ومن �ش�أن �إجراء بحث يف ال�سجل �أو فح�ص �سند امللكية �أن يك�شف عن كل من حقوق
امللكية واحلقوق ال�ضمانية فيما يتعلق بهذه املوجودات .وقد ت�ستند هذه القاعدة �إىل القانون الوطني
(انظر التو�صية � ،)205أو �إىل االتفاقيات الدولية ،التي لها الأ�سبقية (مثل اتفاقية ال�ضمانات الدولية
املعدات املنقولة والربوتوكوالت ذات ال�صلة امللحقة بها).
على
ّ
 -38بيد �أنه لكي تُطبق القاعدة بكفاءة يتعني �أن تكون املوجودات من نوع يُعرف عنه عموما �أن احلقوق
يف املوجودات فيه تخ�ضع للت�سجيل يف نظام ت�سجيل متخ�ص�ص �أو نظام �شهادات ملكية ي�س ُهل حتديد
موقعه؛ و�إال ف�سيتعني على املقر�ض املحتمل التحري عن القانون املو�ضوعي املعتمد يف كل الدول التي
يحتمل �أن املوجودات كانت بها يف ال�سابق ملعرفة ما �إذا كان بها نظام ت�سجيل متخ�ص�ص �أو نظام �شهادات
�سجل
ملكية من هذا القبيل .وعالوة على ذلك ،ال ينبغي �أن تنطبق القاعدة على موجودات ميكن �أن تُ َّ
احلقوق فيها يف �سجالت متخ�ص�صة �أو نظم �شهادات ملكية يف �أكرث من دولة واحدة؛ �إذ ال تق ّدم القاعدة
يف تلك احلالة �أي �إر�شادات ب�ش�أن القانون املنطبق على النـزاع .ولهذه الأ�سباب ،قد تف�ضل بع�ض الدول
عدم الأخذ بهذه القاعدة يف احلاالت التي ال تخ�ضع لالتفاقيات الدولية.

 -5القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة
ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
(�أ) القاعدة العامة :قانون مقر املانح
 -39يحكم قانون الدولة التي يوجد بها مقر املانح ،يف بع�ض الدول� ،إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات
مقره يف الدولة "�ألف" حقا
غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .ف�إذا �أن�ش�أ ُم َ
�ص ِّدر ُّ
�ضمانيا يف م�ستحقات يدين بها زبائن مقرهم يف الدولتني "باء" و"جيم" ،على �سبيل املثال ،ف�إن قانون
الدولة "�ألف" يحكم جوانب احلق ال�ضماين املتعلقة بحق امللكية .وتت�سق هذه القاعدة مع النهج املتبع
يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات فيما يتعلق بالقانون املنطبق على �إحالة امل�ستحقات (انظر
املادتني  22و 30من االتفاقية).
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 -40ويف دول �أخرى ،يحكم قانون مكان املوجودات (قانون موقع املال) كذلك �إن�شاء احلق ال�ضماين يف
املوجودات غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .ومن ال�رضوري ،يف تلك الدول ،حتديد
مكان املوجودات غري امللمو�سة (مثال ،يف حالة امل�ستحقات ،يُحدد مكان املدين بامل�ستحقات).
 -41ويتمتع قانون مقر املانح بع ّدة مزايا مقارنة بقانون موقع املال ،وال �سيما حيثما تت�ألف املوجودات
املرهونة غري امللمو�سة من م�ستحقات .وينطبق قانون وحيد حتى و�إن كانت الإحالة تت�صل مب�ستحقات
كثرية من مدينني خمتلفني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن التحقق ب�سهولة من قانون مقر املانح وقت الإحالة،
حتى و�إن كانت تت�صل مب�ستحقات �آجلة �أو م�ستحقات �أحيلت جملة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن قانون
مقر املانح (مكان الإدارة املركزية �إذا كان للمانح �أماكن عمل يف �أكرث من دولة واحدة) هو قانون الدولة
التي يُرجح �أن تُدار فيها �إجراءات الإع�سار الرئي�سية فيما يتعلق باملانح (فيما يتعلق مبعنى الإجراءات
الرئي�سية انظر ،مثال ،الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2والفقرة  3من املادة  16من قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود).
 -42وينطبق ذلك �أي�ضا على قانون مكان املوجودات املرهونة (قانون موقع املال) الذي و�إن كان جمديا
يف معظم حاالت املوجودات امللمو�سة ،ف�إن ثمة �صعوبات جمة تن�ش�أ لدى تطبيق قانون موقع املال على
املوجودات غري امللمو�سة ،من زاويتي املفهوم والتطبيق على ال�سواء .فمن زاوية املفهوم ،لي�س هناك
توافق يف الآراء على مو�ضع امل�ستحقات وال �إجابة وا�ضحة عن الت�سا�ؤل يف هذا ال�ش�أن .وثمة من يرى
�أنه املكان الذي يجب القيام فيه بال�سداد .غري �أن حتديد ذلك املكان لي�س �سهال دائما ،لأن العقد الذي
تن�ش�أ مبوجبه امل�ستحقات قد ال يورد �أي �إ�شارة �إىل ذلك (وحتى �إذا ت�صدى العقد للم�س�ألة ب�شكل �رصيح،
فقد ال يكون من الي�سري على الأطراف الثالثة �أن حتدد مكان ال�سداد)؛ ويتعني �آنذاك �أن يُبينّ القانون
و�سائل �أخرى ت�سمح بتحديد ذلك املكان .وهناك ر�أي �آخر يقول �إن مو�ضع امل�ستحقات هو املوطن القانوين
للمدين بامل�ستحقات �أو مكان عمله �أو حمل �إقامته الرئي�سي .ويفر�ض �أي من البديلني ال�سابقني على
مف�صلة .وعالوة على ذلك ،فقد يكون من
املحال �إليه املحتمل عبء القيام بتحريات وقائعية وقانونية
ّ
امل�ستحيل �أن يتمكّن املحال �إليه ،يف العديد من احلاالت ،من حتديد املكان ال�صحيح للم�ستحقات على
وجه اليقني مبا �أن معايري حتديد ذلك املكان قد تتوقف على ممار�سات العمل �أو على �إرادة الأطراف
يف العقد املن�شئ للم�ستحقات .وبناء على ذلك ،ف�إن ا�ستخدام قانون موقع املال باعتباره القانون املنطبق
على حقوق �ضمانية يف م�ستحقات لن ي�ؤدي �إىل توفري اليقني وقابلية التنب�ؤ ،وهما هدفان �أ�سا�سيان لأي
نظام �سليم من نظم تنازع القوانني يف جمال املعامالت امل�ضمونة.
مف�صلة ت�سمح للدائن امل�ضمون املحتمل
 -43ويُ�ضاف �إىل ذلك �أنه حتى و�إن كانت لدى الدولة �أحكام
ّ
�أو املوجود بالت�أكد ب�سهولة ومو�ضوعية من قانون مكان امل�ستحقات ،ف�ستن�ش�أ ،مع ذلك� ،صعوبات عملية
ومعينة حتديدا،
يف معامالت جتارية عديدة لأن احلق ال�ضماين قد ال يت�صل فقط مب�ستحقات موجودة
ّ
و�إمنا �أي�ضا مب�ستحقات �أخرى كثرية .ومن ثم ،ف�إن احلق ال�ضماين قد ي�شمل جمموعة من امل�ستحقات
احلالية والآجلة .فاختيار قانون موقع املال ،يف هذه احلالة ،ليحكم الأولوية لي�س قرارا �سيا�ساتيا
املطبقة قد تختلف باختالف امل�ستحقات امل ُحالة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك
ح�صيفا ،لأن قواعد الأولوية
ّ
ف�سوف يتعذّر على الدائن امل�ضمون ،عندما تكون امل�ستحقات الآجلة خا�ضعة حلق �ضماين� ،أن يت�أكّد من
درجة حقوقه يف الأولوية وقت الإحالة ،لأن مو�ضع تلك امل�ستحقات الآجلة يكون جمهوال حينئذ.
 -44وتتفادى بع�ض الدول �صعوبات تطبيق قانون موقع املال على امل�ستحقات باالعتماد على القانون
الذي يحكم امل�ستحقات (مثل القانون الذي يحكم العقد الذي تن�ش�أ مبوجبه امل�ستحقات) .ولدى اعتماد
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هذا النهج ،ت�أخذ تلك الدول يف ح�سبانها �أ�سا�سا �أ�سواق ر�أ�س املال واملعامالت املماثلة .ومن مزايا هذا
النهج �أن القانون ذاته ال ينطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته،
فح�سب ،بل �أي�ضا على �آثار احلق ال�ضماين جتاه املدين بامل�ستحقات .كما يتفادى هذا النهج م�س�ألة ما
�إذا كانت امل�ستحقات غري القابلة للإحالة مبقت�ضى القانون الذي يحكمها ،قد تخ�ضع مع ذلك حلقوق
�ضمانية مبقت�ضى قانون خمتلف ي�سمح ب�إن�شاء احلق ال�ضماين على م�ستحقات غري قابلة للإحالة.
تغي مكان املانح الحقا ،وهو خطر قد ين�ش�أ مع النهوج
و�أخريا ،ف�إن مما مييز هذا النهج �أنه ي�ستبعد خطر رُّ
الأخرى يف حالة قيام املانح ب�إحالة ويغري مقره ويقوم ب�إحالة �أخرى.
 -45ومن املنا�سب الأخذ بقاعدة ت�ستند �إىل القانون الذي يحكم امل�ستحقات ملعاجلة احلقوق ال�ضمانية
يف �أي م�ستحق حمدد على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات النا�شئة عن
الأوراق املالية �أو العقود املالية �أو معامالت �رصف العمالت الأجنبية حيث من املعتاد توخي احلر�ص
الواجب يف كل واحد من امل�ستحقات املزمع �إحالتها .غري �أنه فيما يتعلق ب�إحالة �إجمالية تنطوي على
عدد كبري من امل�ستحقات (حيث يكون توخي احلر�ص الواجب يف كل واحد من امل�ستحقات عملية
باهظة التكلفة �أو م�ستحيلة) ،تثري تلك القاعدة ال�صعوبات ذاتها الناجتة عن نهج قائم على قانون
موقع املال ،وبخا�صة عندما تكون امل�ستحقات الآجلة م�شمولة بالإحالة� ،إذ لن يكون للدائن امل�ضمون
يف هذه احلالة �أي و�سيلة ليحدد م�سبقا ما يجب االمتثال لـه من �رشوط حلماية حقوقه فيما يتعلق
بامل�ستحقات الآجلة.
 -46وبالنظر �إىل ما �سبق يو�صي الدليل� ،إال فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف موجودات غري ملمو�سة
معينة يو�صي الدليل بالن�سبة لها بقواعد خمتلفة لتنازع القوانني (انظر الفقرات � 54-48أدناه) ،ب�أن
ينظم بوجه عام قانون الدولة التي يوجد بها مقر املانح �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املوجودات غري
امللمو�سة ونفاذها جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتها (انظر التو�صية  .)208وتت�سق معايري حتديد مكان
املانح مع املعايري الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات (انظر الفقرتني � 21أعاله و74
�أدناه؛ وانظر �أي�ضا التو�صية  .)219وال تنطبق قاعدة قانون مقر املانح على احلقوق ال�ضمانية يف
الأوراق املالية وحقوق ال�سداد النا�شئة عن عقود مالية خا�ضعة التفاقات معاو�ضة �أو عن معامالت
ل�رصف العمالت الأجنبية �أو النا�شئة مبقت�ضى تلك العقود �أو املعامالت ،ولكن ل�سبب خمتلف :فالدليل
ال ينطبق على احلقوق ال�ضمانية يف هذه الأنواع من املوجودات (انظر الفقرات الفرعية (ج)(-ﻫ)
من التو�صية .)4
 -47ومبا �أن الغر�ض املتوخى من العمل بقاعدة ت�ستند �إىل مقر املانح هو تعزيز اليقني بالقانون املنطبق،
فعلى الدول التي ت�شرتع الدليل �أن 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 و�أولويته ،با�ستثناء
نزاع على الأولوية ال ي�شمل �إال املطالبني املتناف�سني الذين �أ�صبحت حقوقهم نافذة جتاه الأطراف الثالثة
قبل تغيري املقر (انظر الفقرة � 78أدناه).

(ب)  ا�ستثناء بع�ض �أنواع معينة من املوجودات غري امللمو�سة
من قاعدة قانون مقر املانح
 -48ثمة ثالث فئات من املوجودات غري امللمو�سة ت�رسي ب�ش�أنها اعتبارات خمتلفة ،ومقر املانح لي�س هو
عامل الربط الأن�سب (�أو الربط الوحيد) الختيار القانون املنطبق ب�ش�أنها ،وهي :حقوق تقا�ضي الأموال
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املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل؛ وامل�ستحقات املت�أتية
من معاملة تت�صل مبمتلكات غري منقولة.

' '1حقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -49فيما يتعلق ب�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ونفاذ هذا احلق
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه ،تُتبع نهوج خمتلفة باختالف الدول .وتوخيا للب�ساطة ،ولأن حق
تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف يدخل يف عداد امل�ستحقات ،تعترب بع�ض الدول �أن القانون
الذي يحكم امل�ستحقات عموما ينبغي �أن ينطبق �أي�ضا على احل�ساب امل�رصيف .وتتبع دول �أخرى نهجا
خمتلفا يتمثل يف الرجوع يف تلك امل�سائل �إىل قانون الدولة التي يوجد بها الفرع الذي به احل�ساب (انظر
التو�صية  ،210البديل �ألف) .ويف �إطار هذا النهج ،يتع ّزز اليقني وال�شفافية فيما يتعلق بالقانون املنطبق،
يج�سد
�إذ ي�سهل حتديد مكان الفرع املعني يف �أي عالقة ثنائية بني امل�رصف وزبونه .وبالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
هذا النهج التوقعات العادية للأطراف يف املعامالت امل�رصفية اجلارية .ومن �ش�أن هذا النهج �أن يف�ضي،
عالوة على ذلك� ،إىل �أن يكون القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�رصيف هو القانون نف�سه املنطبق على امل�سائل التنظيمية .وكثريا ما يُعترب مكان الفرع هو موقع
حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف بالن�سبة للم�سائل التنظيمية وغريها من امل�سائل التي
يجب �أن يكون موقع هذا احلق م�ؤكّدا فيما يتعلق بها.
 -50وثمة نهج �آخر يتمثل يف الإ�شارة �إىل القانون املحدد يف اتفاق احل�ساب امل�رصيف بو�صفه القانون
الذي يحكم ذلك االتفاق �أو �إىل �أي قانون �آخر حمدد ب�رصاحة �ضمنه� ،رشيطة �أن يكون لدى امل�رصف
املحدد قانونها يف االتفاق .و�إذا مل يحدد االتفاق �أي قانون ،ف�إن القانون املنطبق
الوديع فرع يف الدولة
َّ
حدد با�ستخدام املعايري االحتياطية ذاتها الواردة يف املادة  5من اتفاقية الهاي للأوراق املالية (انظر
يُ َّ
التو�صية  ،210البديل باء) .ويف �إطار هذا النهج ،ي�ستجيب القانون املنطبق لتوقعات الطرفني يف اتفاق
احل�ساب امل�رصيف .وب�إمكان الأطراف الثالثة كذلك �أن تتحقق من القانون املن�صو�ص عليه يف االتفاق،
قدم عادة معلومات عن االتفاق للح�صول على ائتمان من امل ُقر�ض ا�ستنادا
لأن املانح (�صاحب احل�ساب) يُ ّ
�إىل الأموال املودعة يف احل�ساب.
 -51وكما هو ال�ش�أن فيما يخ�ص ال�صكوك القابلة للتداول وللأ�سباب نف�سها ،ميكن �أن ينطبق قانون
الدولة التي يوجد بها مقر املانح على نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة ،حيثما كان من املمكن �أن يتح ّقق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل
يف املكان الذي يوجد به مقر املانح (انظر الفقرة � 34أعاله ،والتو�صية .)211

' '2حقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -52يف العديد من الدول ،يجري الرجوع يف م�سائل نفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية هذا احلق �إىل القانون املحدد يف التع ّهد امل�ستقل
(لالطالع على هذا النهج ،انظر التو�صية  .)212و�إذا مل يكن القانون احلاكم حمددا يف التع ّهد امل�ستقل،
يُرجع يف تلك امل�سائل �إىل قانون الدولة التي يوجد بها املكتب املعني لل�شخ�ص الذي ق ّدم التع ّهد (�أو وافق
على الوفاء به ،تبعا للحالة) (انظر التو�صية  .)213ويُعترب هذا القانون الأوثق ارتباطا بالتع ّهد .كما �أنه
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يتم�شى مع التوقعات العادية للأطراف يف هذه املعامالت� .أما فيما يتعلق ب�إن�شاء حق �ضماين يف مثل
هذه املوجودات ،فتظل القاعدة العامة لتنازع القوانني اخلا�صة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري
امللمو�سة (�أي قانون موقع املانح) هي املنطبقة لأن �أثر الإن�شاء ينح�رص فقط يف نفاذ احلق ال�ضماين فيما
بني طريف االتفاق ال�ضماين وال ي�ؤثّر يف حقوق الأطراف الأخرى.
 -53ومع ذلك� ،إذا �أ�صدر تع ّهد م�ستقل ل�ضمان �أداء التزام ما مبقت�ضى م�ستحق �أو �صك قابل للتداول،
يحدد القانون الذي يحكم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول ونفاذه جتاه
ِّ
الأطراف الثالثة ما �إذا كان احلق ال�ضماين ميتد تلقائيا �إىل التع ّهد امل�ستقل (انظر التو�صية � .)214أما
املربر الداعي �إىل هذا النهج فينبع من �رضورة تطبيق نف�س القانون ،لدواعي االت�ساق ،على �إن�شاء حق
ّ
�ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة ويف حق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ذي �صلة.

' '3امل�ستحقات املت�صلة باملمتلكات غري املنقولة
 -54عندما ين�ش�أ امل�ستحق من بيع ممتلكات غري منقولة �أو ت�أجريها �أو عندما يكون م�ضمونا مبمتلكات
غري منقولة ،ينبغي عادة �أن يحكم قانون الدولة التي بها مقر املانح جوانب امللكية من احلق ال�ضماين يف
امل�ستحق �أ�سوة ب�أي م�ستحق �آخر .ولكن �إذا ن�ش�أ تنازع على الأولوية ،وكان واحد على الأقل من املطالبني
�سجل حقه يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف الدولة التي توجد بها املمتلكات غري
املتناف�سني قد ّ
�سوى النـزاع وفقا لقانون الدولة التي يخ�ضع ال�سجل ل�سلطتها (انظر
املنقولة ،ف�إن الدليل يو�صي ب�أن يُ ّ
التو�صية  .)209وتهدف القاعدة الأخرية �إىل �ضمان انطباق قانون الدولة التي حتفظ ال�سجل انطباقا
فعليا على الأطراف التي يحق لها مبوجب ذلك القانون �أن تع ِّول على ال�سجل .ولل�سبب نف�سه ،تقت�رص
هذه القاعدة على احلالة التي يكون فيها الت�سجيل يف ال�سجل مبوجب قانون دولة ال�سجل ذا �صلة
مب�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية.

 -6القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف العائدات
ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
 -55توجد ثالثة نهوج م ّتبعة عموما لتحديد القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف العائدات ونفاذه
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.
 -56ويتمثل النهج الأول يف الرجوع �إىل القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات الأ�صلية
املرهونة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على احلق ال�ضماين يف العائدات .فعلى �سبيل املثال،
�إذا كانت املوجودات الأ�صلية املرهونة يف �شكل خمزون يُوجد يف الدولة "�ألف" وكانت العائدات يف
�شكل م�ستحقات وكان املانح موجودا يف الدولة "باء" ،ف�إن قانون الدولة "�ألف" ينطبق على �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف امل�ستحقات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .وهكذا ،ينظم قانون الدولة "�ألف"
(قانون مكان املخزون) �أي نزاع ين�ش�أ على الأولوية بني حق �ضماين يف م�ستحقات تكون عبارة عن عائدات
مت�أتية من املخزون وحق �ضماين يف م�ستحقات تكون عبارة عن موجودات مرهونة �أ�صلية .ونتيجة لذلك،
يتع ّزز اليقني فيما يتعلق بالقانون املنطبق يف تلك احلالة لدى ممويل املخزون الذين يعتمدون على
امل�ستحقات باعتبارها عائدات.
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ملمول امل�ستحقات .فهو يف�ضي على �سبيل املثال �إىل تطبيق
 -57غري �أن لهذا النهج عيوبا كبرية بالن�سبة ّ
ممولو امل�ستحقات تطبيقه على حقوقهم يف امل�ستحقات كموجودات
قانون �آخر غري القانون الذي يتوقع ّ
ممويل امل�ستحقات ال ي�ستطيعون التنب�ؤ بالقانون املنطبق
مرهونة �أ�صلية .وثمة عيب �آخر يتمثل يف �أن ّ
ممول املخزون (ويف هذه احلالة
لأن اختيار القانون احلاكم يتوقف على ما �إذا كان النـزاع �سين�ش�أ مع ّ
ف�إن قانون مكان املخزون هو املنطبق) �أو مع مطالب مناف�س �آخر (ويف هذه احلالة ف�إن قانون مقر
ممول بامل�ستحقات
املانح هو املنطبق) .وال ّ
يقدم هذا النهج كذلك �أي حل يف حالة ن�شوء نـزاع ثالثي بني ّ
وممول باملخزون ومطالب مناف�س �آخر .ومن �ش�أن هذا النهج كذلك �أن مينع اختيار قانون مقر املانح
ّ
باعتباره القانون املنطبق على حق �ضماين يف م�ستحقات لأن امل�ستحقات ت�أتي يف كثري من الأحيان من
املمول بامل�ستحقات يف العديد من احلاالت التعويل على
بيع موجودات ملمو�سة .وقد ال ي�ستطيع حينئذ
ّ
قانون مقر املانح.
 -58ويتمثل نهج �آخر يف الرجوع �إىل القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية يف موجودات من نوع
املقدم �أعاله ،ينطبق قانون الدولة "باء" (قانون مقر املانح) على �إن�شاء حق
العائدات نف�سه .ويف املثال
ّ
�ضماين يف امل�ستحقات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .وت�ؤيد اعتبارات الب�ساطة واليقني اختيار
هذا النهج �إذ �إنه يتيح دوما �إمكانية حتديد القانون املنطبق ب�رصف النظر عن الأطراف املتنازعة.
 -59بيد �أن هناك نهجا ثالثا يجمع بني النهجني امل�شار �إليهما �سابقا ،فهو يحتفظ بالنهج الثاين بو�صفه
يطبق النهج
تطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،بينما ّ
قاعدة ّ
الأول على �إن�شاء ذلك احلق .ويف �إطار هذا النهج الثالث ،تخ�ضع م�س�ألة ان�سحاب احلق ال�ضماين
على العائدات لأحكام القانون املنطبق على �إن�شاء حق يف املوجودات املرهونة الأ�صلية التي ت�أ ّتت منها
العائدات ،بينما يخ�ضع نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية ذلك احلق
للقانون الواجب االنطباق على هذه امل�سائل فيما لو كانت العائدات موجودات مرهونة �أ�صلية.
 -60ومن �ش�أن هذا النهج �أن يفي بتوقعات الدائن الذي يح�صل على حق �ضماين يف املخزون مبقت�ضى
قانون داخلي ين�ص على �أن ذلك احلق ال�ضماين ين�سحب تلقائيا على العائدات .ومن �ش�أنه �أي�ضا �أن
املمولني بامل�ستحقات فيما يتعلق بالقانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف م�ستحقات
يفي بتوقعات
ّ
باعتبارها موجودات مرهونة �أ�صلية ونفاذ هذا احلق جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .و�أخريا ،من �ش�أن
للممول باملخزون �إمكانية التعويل على القانون الذي يحكم حقه ال�ضماين للبت فيما
هذا النهج �أن يكفل
ّ
�إذا كان هذا احلق ين�سحب على العائدات ،ومن �ش�أنه �أن ي�سمح جلميع املطالبني املتناف�سني ب�أن يحددوا
على وجه اليقني القانون الذي �سيحكم �أي نزاع يُحتمل �أن ين�ش�أ حول الأولوية .وهذا هو النهج الذي
يو�صي به الدليل بناء على جميع هذه الأ�سباب (انظر التو�صية .)215

 -7القانون املنطبق على حقوق طريف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما
 -61كما ذُكر �آنفا (انظر الفقرة � 12أعاله) ،ينح�رص نطاق قواعد �إن�شاء حق �ضماين ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويته يف اجلوانب املتعلقة بامللكية (اجلوانب العينية) من هذا احلق ال�ضماين.
وال تنطبق هذه القواعد على احلقوق وااللتزامات املتبادلة لطريف االتفاق ال�ضماين ،حيث يحكم هذه
احلقوق وااللتزامات القانو ُن الذي يختاره الطرفان ،ف�إن مل يختارا قانونا ،فيحكمها القانون الذي يحكم
حتدده قواعد تنازع القوانني املنطبقة بوجه عام على االلتزامات التعاقدية.
االتفاق على النحو الذي ّ
وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صية  .)216وثمة قواعد متنوعة لتنازع القوانني تنطبق
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على االلتزامات التعاقدية .ففي حال عدم اختيار الأطراف �أي قانون ،مثال يف دولة ت�رسي فيها اتفاقية
روما ،ف�إن احلقوق وااللتزامات املتبادلة لطريف االتفاق ال�ضماين �سوف تخ�ضع للقانون الأوثق �صلة بذلك
االتفاق (انظر الفقرة  1من املادة  4من اتفاقية روما) .وميكن افرتا�ض �أن اتفاق القر�ض ،الذي يمُ نح
مبقت�ضاه احلق ال�ضماين �أي�ضا ،مت�صل �إىل �أبعد حد بالدولة التي توجد فيها الإدارة املركزية للطرف
امل�ؤدي لاللتزام املميز لالتفاق� ،أو التي بها حمل �إقامته املعتاد (انظر الفقرة  2من املادة  4من اتفاقية
روما) .وميكن يف اتفاق قر�ض من هذا القبيل �أن يكون هذا الطرف هو املقر�ض ،و�أما يف حالة البيع مع
االحتفاظ بحق امللكية فقد يكون البائع.

 -8القانون املنطبق على حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها
 -62ت�شمل احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة بوجه عام �أطرافا ثالثة مثل املدين مب�ستحق
�أو املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول �أو امل�رصف الوديع يف حالة احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة
كفيل/م�صدر التعهد امل�ستقل �أو املث ِّبت لـه �أو ال�شخ�ص امل�سمى فيه� ،أو ُم�صدر
يف ح�ساب م�رصيف �أو
ُ
م�ستند قابل للتداول .وقد ال تكون قواعد تنازع القوانني التي حتكم جوانب امللكية �أو �إنفاذ احلق
ال�ضماين بال�رضورة منا�سبة لتحديد القانون املنطبق على التزامات الأطراف الثالثة التي قد يرغب
الدائن امل�ضمون �أن ي�ستخدم �إزاءها �سبل االنت�صاف النا�شئة من حقه ال�ضماين .فمن �ش�أن تطبيق هذه
القواعد �أن يخل بتوقعات الأطراف التي عليها التزام بال�سداد �أو التزامات �أخرى نا�شئة فيما يتعلق
باملوجودات املرهونة ولكنها ال ت�شارك يف املعاملة التي يت�صل بها االتفاق ال�ضماين.
 -63وال ينبغي ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن يرتتب على رهن امل�ستحقات بحق �ضماين �إخ�ضاع التزامات
املدين بامل�ستحقات لأحكام قانون يختلف عن القانون الذي يحكم امل�ستحقات .وت�رسي اعتبارات مماثلة
كفيل/م�صدر التعهد
على التزامات املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول� ،أو على امل�رصف الوديع �أو
ُ
امل�ستقل �أو املثبت لـه �أو ال�شخ�ص امل�سمى فيه� ،أو ُم�صدر م�ستند قابل للتداول حيثما �أن�شئ حق �ضماين
يف �صك قابل للتداول �أو يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو يف حق تقا�ضي عائدات
مت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل �أو م�ستند قابل للتداول .ومن املقبول عموما �أن وجود احلق ال�ضماين ال
ينبغي �أن يحل حمل القانون املنطبق على عالقات جميع هذه الأطراف مع املانح و�أن هذا القانون ينبغي
�أن يحكم �أي�ضا عالقاتهم مع الدائن امل�ضمون .وتتبع قواعد تنازع القوانني التي يو�صي بها الدليل هذا
النهج (انظر التو�صية .)217

 -9القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين
 -64يف معظم الدول ،تخ�ضع امل�سائل الإجرائية لأحكام قانون الدولة التي تُتخذ فيها اخلطوات
الإجرائية ذات ال�صلة .ولكن الإنفاذ قد يت�صل مب�سائل مو�ضوعية �أو �إجرائية .وعادة ،ت�ستخدم دولة
املحكمة قانونها لتحديد ما هو مو�ضوعي وما هو �إجرائي .وفيما يلي �أمثلة مل�سائل تُعترب بوجه عام م�سائل
مو�ضوعية :طبيعة ونطاق �سبل االنت�صاف املتاحة للدائن لإنفاذ حقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة؛
وما �إذا كان يجوز اللجوء �إىل �سبل االنت�صاف تلك (�أو �إىل بع�ضها) بدون �إجراءات ق�ضائية؛ وال�رشوط
التي ينبغي ا�ستيفا�ؤها لكي يحق للدائن امل�ضمون �أن يح�صل على حيازة املوجودات ويت�رصف فيها (�أو
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ي�ست�صدر �أمرا ق�ضائيا للت�رصف يف املوجودات)؛ و�صالحية الدائن امل�ضمون لتح�صيل م�ستحقات هي
موجودات مرهونة؛ والتزامات الدائن امل�ضمون جتاه دائني املانح الآخرين.
 -65وحيثما ن�ش�أ حق �ضماين و�أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون دولة ما ،وكان
�صاحبه ي�سعى لإنفاذه يف دولة �أخرى ،تُطرح ،فيما يتعلق مب�سائل الإنفاذ املو�ضوعية ،م�س�ألة القانون
الواجب التطبيق لتحديد �سبل االنت�صاف املتاحة للدائن امل�ضمون .وت�صبح للم�س�ألة �أهمية عملية كربى
متى اختلفت قواعد الإنفاذ املو�ضوعية يف الدولتني اختالفا كبريا .فقد ي�سمح مثال القانون الذي
يحكم احلق ال�ضماين بالإنفاذ عن طريق الدائن امل�ضمون دون اللجوء م�سبقا �إىل النظام الق�ضائي،
بينما قد ي�ستوجب قانون مكان الإنفاذ تدخال ق�ضائيا م�سبقا .ولكل من هذين احللّني املمكنني لهذه
امل�س�ألة مزاياه وعيوبه.
 -66ويتمثل �أحد النهوج يف الرجوع يف �سبل االنت�صاف الإنفاذية �إىل قانون مكان الإنفاذ� ،أي قانون
دولة املحكمة .ومكان �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة هو ،يف معظم احلاالت ،الدولة التي
توجد فيها املوجودات ،يف حني �أن مكان �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة كامل�ستحقات
يجوز �أن يكون هو الدولة التي يوجد فيها مقر املدين بامل�ستحق .ومن الأ�سباب ال�سيا�ساتية التي ت�ؤيد
اتباع هذا النهج ما يلي:
(�أ)  �أن قانون �سبل االنت�صاف �سيتطابق مع القانون املنطبق بوجه عام على امل�سائل الإجرائية؛
(ب) �أن قانون �سبل االنت�صاف �سيتطابق ،يف العديد من احلاالت ،مع قانون الدولة التي توجد
فيها املوجودات مو�ضوع الإنفاذ (وميكن �أن يتطابق �أي�ضا مع القانون الذي يحكم الأولوية �إذا كانت قواعد
تنازع القوانني يف الدولة املعنية ت�شري �إىل ذلك املكان فيما يخ�ص م�سائل الأولوية)؛
(ج)  �أن اال�شرتاطات �ستكون هي نف�سها جلميع الدائنني الذين يعتزمون ممار�سة احلقوق يف
عما �إذا كانت تلك احلقوق داخلية �أو خارجية من
مكان الإنفاذ على موجودات املانح بغ�ض النظر ّ
حيث املن�ش�أ.
 -67غري �أن اختيار قانون دولة املحكمة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انعدام اليقني متى كانت املوجودات املرهونة
موجودات غري ملمو�سة؛ �إذ لن يكون من الوا�ضح ،على �سبيل املثال� ،أين �سيتم الإنفاذ �إذا كانت املوجودات
املرهونة م�ستحقات .وقد يكون اجلواب على هذا الت�سا�ؤل مثار �صعوبات بالغة لأنه يقت�ضي �أن ين�ص
القانون على معايري لتحديد مكان امل�ستحقات (انظر الفقرة � 41أعاله) .وعالوة على ذلك ،قد يوجد
الدائن امل�ضمون يف دولة خمتلفة وقت اتخاذ خطوات الإنفاذ الأوىل .وعندما يتعلق الأمر ب�إحالة �إجمالية
متعددة ميكن �أن تنطبق
مقارهم يف عدة دول ،ف�إن قوانني
تنطوي على م�ستحقات على مدينني تقع
ّ
ّ
على الإنفاذ .و�ستكون ال�صعوبة هي نف�سها �إذا ما تعينَّ تنفيذ �إجراء �إنفاذ واحد يف دولة ما (ك�إ�شعار
املدين بامل�ستحقات مثال) وتنفيذ �إجراء �آخر يف دولة �أخرى (كتح�صيل امل�ستحقات �أو بيعها) .و�إذا كان
الأمر يتعلق مب�ستحقات �آجلة ،ف�إن الدائن امل�ضمون قد يجهل ،وقت الإحالة ،القانون الذي �سيحكم �سبل
انت�صافه الإنفاذية .ورمبا يكون النعدام اليقني هذا فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ت�أثري �سلبي
على توافر االئتمان وعلى تكاليفه.
 -68ومن ال�شواغل الأخرى �أن قانون دولة املحكمة قد ال يتفق مع توقعات الطرفني .فقد يتوقع
الطرفان �أن حقوقهما والتزاماتهما النا�شئة �ستغدو ،يف حالة الإنفاذ ،هي احلقوق وااللتزامات املن�صو�ص
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عليها يف القانون الذي تحُ َّدد مبقت�ضاه �أولوية احلق ال�ضماين .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان الإنفاذ خارج
نطاق الق�ضاء م�سموحا به مبقت�ضى القانون الذي يحكم �أولوية احلق ال�ضماين ،فينبغي �إتاحة �سبل
االنت�صاف هذا كذلك للدائن امل�ضمون يف الدولة التي يتعني عليه �إنفاذ حقه ال�ضماين فيها ،حتى و�إن مل
يكن ذلك جائزا بوجه عام مبقت�ضى القانون الداخلي لتلك الدولة.
 -69وثمة نهج �آخر يتمثل يف الرجوع يف م�سائل الإنفاذ املو�ضوعية �إىل القانون الذي يحكم �أولوية احلق
ال�ضماين .وميزة هذا النهج �أن هذه امل�سائل وثيقة ال�صلة مب�سائل الأولوية (مثال الطريقة التي �سيُنفذ
بها الدائن امل�ضمون حقه ال�ضماين ميكن �أن ت�ؤثّر يف حقوق املطالبني املناف�سني) .وقد يكون لهذا النهج
ميزة �أخرى .فبما �أن القانون الذي يحكم الأولوية هو ،يف كثري من الأحيان ،عني القانون الذي يحكم
�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن النتيجة النهائية هي يف الغالب �أن يحكم قانون
واحد م�سائل الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.
 -70وثمة نهج ثالث حمتمل يتمثل يف اعتماد قاعدة ميكن مبقت�ضاها للقانون الذي يحكم العالقة
التعاقدية بني الطرفني �أن يحكم �أي�ضا م�سائل الإنفاذ .ومن �ش�أن هذا النهج �أن ي�ؤدي �إىل قانون واجب
التطبيق يتفق كثريا مع توقعات الطرفني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتطابق القانون الواجب التطبيق ،يف �إطار
هذا النهج ،ويف كثري من احلاالت ،مع القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين لأن ذلك القانون عادة
ما يُختار باعتباره �أي�ضا قانون التزاماتهما التعاقدية .غري �أن هذا النهج يكفل للطرفني عندئذ حرية
�أن يختار امل�سائل الإنفاذ قانونا �آخر غري قانون دولة املحكمة �أو القانون الذي يحكم الأولوية .وهو حل
غري مالئم للأطراف الثالثة التي قد ال تكون لديها �أي و�سيلة للت�أكد من طبيعة �سبل االنت�صاف التي
قد يلج�أ �إليها الدائن امل�ضمون جتاه موجودات مدينهم امل�شرتك .لذا ،ف�إن الرجوع يف م�سائل الإنفاذ
�إىل القانون الذي يحكم عالقة الطرفني التعاقدية ي�ستلزم و�ضع ا�ستثناءات تهدف �إىل مراعاة م�صالح
الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة املحكمة� ،أو القانون الذي يحكم الإن�شاء والنفاذ جتاه
الأطراف الثالثة والأولوية.
 -71وثمة نهج رابع هو حماولة التوفيق بني مزايا النهوج امل�ستندة �إىل قانون مكان الإنفاذ (قانون دولة
املحكمة) والقانون الذي يحكم الأولوية .وميكن مبقت�ضى هذا النهج �أن يحكم قانون دولة املحكمة �إنفاذ
احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة بينما يخ�ضع �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة
لأحكام ذات القانون املنطبق على الأولوية .ويو�صي الدليل بهذا احلل لأنه ي�صون فوائد ا�ستخدام قانون
دولة املحكمة فيما يتعلق باملوجودات امللمو�سة مع تفادي ال�صعوبات التي تن�ش�أ �إذا ما طُ بق هذا القانون
على املوجودات غري امللمو�سة (انظر التو�صية .)218
 -72وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قواعد تنازع القوانني ب�ش�أن الإنفاذ ال حتكم العالقة بني الدائن
امل�ضمون والأطراف الثالثة املدينة .وكما ورد �آنفا (انظر الفقرتني  62و� 63أعاله) ،ف�إن التزامات
ه�ؤالء الأ�شخا�ص جتاه الدائن امل�ضمون يحكمها عموما نف�س القانون املنطبق على عالقتهم باملانح.
م�صممة لتحكم امل�سائل املو�ضوعية
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن قواعد تنازع القوانني ب�ش�أن الإنفاذ
َّ
طبق على ال�ش�ؤون الإجرائية (التي ال ميكن �أن تن�ش�أ ،يف بع�ض الدول� ،إال يف حالة الإنفاذ
فح�سب وال تُ ّ
الق�ضائي).
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 -10قواعد حتديد املكان والوقت املالئم لذلك
 -73نظرا لأن القواعد العامة لتنازع القوانني املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة وغري
امللمو�سة ت�شري �إىل مكان املوجودات املرهونة ومقر املانح على التوايل ،فمن ال�رضوري �أن يكون حتديد
مكان كل منهما �أمرا �سهال .وعادة ما يُنظر �إىل مكان املوجودات امللمو�سة على �أنه مكان وجودها املادي،
وال يلزم و�ضع قاعدة حمددة يف هذا ال�ش�أن .ولكن هناك حاجة لتحديد مقر املانح .فقد يكون املوطن
القانوين وحمل الإقامة ل�شخ�ص طبيعي يف دولتني خمتلفتني .وقد يوجد باملثل املكتب الرئي�سي الر�سمي
ل�شخ�صية اعتبارية يف دولة �أخرى غري الدولة التي يوجد فيها مكان عملها الرئي�سي �أو مركز اتخاذ
القرار فيها.
تعرف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات مقر املانح كما يلي :مقر املانح هو
 -74وكما ورد �أعالهّ ،
الدولة التي يوجد فيها مكان عمله� ،أو �إذا كان للمانح �أماكن عمل يف �أكرث من دولة ،فاملكان هو الدولة
التي يُزاول فيها املانح �إدارته املركزية .و�إذا مل يكن للمانح مكان عمل ،يُ�شار �إىل الدولة التي يوجد فيها
ويعرف الدليل مقر املانح على نف�س املنوال
حمل �إقامته املعتاد (انظر الفقرة الفرعية (ح) من املادة .)5
ّ
(انظر التو�صية .)219
معينة ،فقد يتغري
 -75و�أ ّيا كان عامل الربط امل�ستخدم لتحديد �أن�سب قواعد تنازع القوانني لأية م�س�ألة ّ
ذلك العامل بعد �إن�شاء احلق ال�ضماين .فعلى �سبيل املثال ،عندما يكون القانون الواجب التطبيق هو
قانون الدولة التي يوجد فيها املكتب الرئي�سي للمانح ،قد ينقل املانح مكتبه الرئي�سي الحقا �إىل دولة
�أخرى .وباملثل ،عندما يكون القانون املنطبق هو قانون الدولة التي توجد فيها املوجودات املرهونة ،قد
تُنقل املوجودات �إىل دولة �أخرى .ومن ثم ،يلزم �أي�ضا حتديد الوقت املالئم لتعيني املكان.
 -76و�إذا مل تعالَج هذه امل�س�ألة ب�صورة حم ّددة ،فقد تُ�ؤ َّول القواعد العامة لتنازع القوانني ب�ش�أن الإن�شاء
والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية على �أنها تعني �أنه ،يف حال تغيرّ عامل الربط ذي ال�صلة ،يبقى
القانون احلاكم الأ�صلي �ساريا على م�سائل الإن�شاء (لأنها ن�ش�أت قبل التغيرّ ) ،بينما ينطبق القانون احلاكم
الالحق على الأحداث التي تقع بعد ذلك والتي تثري م�س�ألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو الأولوية.
وعلى �سبيل املثال ،حينما يكون القانون املنطبق على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف حق �ضماين هو
حدد نفاذ احلق جتاه ممثل �إع�سار املانح با�ستخدام قانون الدولة التي بها املقر
قانون مقر املانح ،يُ َّ
اجلديد للمانح حني بدء �إجراءات الإع�سار.
 -77بيد �أن �سكوت القانون ب�ش�أن هذه الأمور قد يثري تف�سريات �أخرى؛ منها ما قد يذهب مثال
�إىل �أن القانون احلاكم الالحق يحكم �أي�ضا الإن�شاء بني الطرفني متى وقع نزاع ب�ش�أن الأولوية بعد
حتدد القانون
التغيرّ  .والأ�سا�س املنطقي لذلك هو �أنه من حق الأطراف الثالثة املتعاملة مع املانح �أن ّ
املنطبق فيما يخ�ص جميع امل�سائل ا�ستنادا �إىل عامل الربط الفعلي باعتباره عامل الربط ال�ساري وقت
تعامالتهما.
 -78ولذلك يلزم توفري توجيهات ب�ش�أن هذه امل�سائل لتمكني الأطراف املعنية من �أن حتدد ،على وجه
اليقني ،ما �إذا كان �أي تغيرّ يف عامل الربط ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تطبيق قانون غري القانون الذي تتوقع
الأطراف انطباقه �إذا كانت لدولة املكان اجلديد للموجودات �أو املانح قاعدة خمتلفة من قواعد تنازع
القوانني .ولذلك ،يو�صي الدليل مبا يلي�( :أ) لأغرا�ض حتديد القانون املنطبق على الإن�شاء ،ينبغي
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عادة �أن يكون املكان املعني هو مكان املوجودات املرهونة �أو املانح وقت الإن�شاء املعروف (املزعوم �أو
امل�ؤكّد) (فعندما حتال نف�س امل�ستحقات يف مكانني خمتلفني ،ي�رسي كال القانونني على الطرفني)؛ و(ب)
لأغرا�ض حتديد القانون املنطبق على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،ينبغي �أن يكون املكان
املعني هو املكان الذي ن�ش�أت فيه امل�س�ألة (فيحكم قانون املقر اجلديد للمانح  -املحيل النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة والأولوية) .ولكن يف حالة النـزاعات التي ال ت�شمل �إال مطالبني متناف�سني �أ�صبحت
تغي يف مكان املوجودات �أو يف مقر املانح ،ينبغي
حقوقهم نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل ح�صول رُّ
�أن تخ�ضع م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية لقانون املكان الأ�صلي (انظر التو�صية .)220
ويو�صي الدليل �أي�ضا ب�أن يمُ نح الدائن امل�ضمون (املحال �إليه يف حالة امل�ستحقات) الذي ي�ستويف ال�رشوط
املتعلقة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف املقر الأول للمانح (املحيل يف حالة امل�ستحقات) فرتة زمنية
ق�صرية جلعل حقوقه ال�ضمانية نافذة جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املقر اجلديد للمانح بغية
احلفاظ على نفاذ حقوقه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتها (فيكون املانح  -املحيل الأول حمميا؛ انظر
التو�صية .)45

 -11ال�سيا�سة العامة والقواعد امللزمة دوليا
 -79وفقا لقواعد تنازع القوانني يف العديد من الدول ،ال يجوز لدولة املحكمة �أن ترف�ض تطبيق
القانون املحدد مبقت�ضى قواعد تنازع القوانني التي تعمل بها �إال �إذا كان �أثر هذا التطبيق خمالفا
بو�ضوح لل�سيا�سة العامة لدولة املحكمة �أو للأحكام الإلزامية لقانون دولة املحكمة حتى يف احلاالت
الدولية .والغر�ض من هذه القاعدة هو املحافظة على املبادئ الأ�سا�سية للعدالة يف دولة املحكمة.
ف�إذا مل يكن بالإمكان ،مبقت�ضى القانون يف دولة املحكمة� ،إن�شاء حق �ضماين يف م�ستحقات التقاعد
على �سبيل املثال ،وكان ذلك من م�سائل ال�سيا�سة العامة يف دولة املحكمة ،جاز لتلك الدولة �أن ترف�ض
تطبيق �أي حكم من �أحكام القانون املنطبق يعرتف ب�إن�شاء مثل ذلك احلق (انظر التو�صية  .)222ولكن
هذا املبد�أ ال ينبغي �أن ي�سمح لدولة املحكمة بتطبيق قواعدها اخلا�صة بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة
�أو الأولوية حمل قواعد القانون الواجب التطبيق (انظر التو�صية  ،222الفقرة الفرعية (ج)) .ويتعني
على دولة املحكمة �أن تطبق �أحكاما �أخرى من القانون الواجب التطبيق للبت يف النفاذ جتاه الأطراف
ربر هذا النهج باحلاجة �إىل حتقيق اليقني فيما يتعلق بالقانون املنطبق على النفاذ
الثالثة والأولوية .ويُ َّ
جتاه الأطراف الثالثة والأولوية .ويُ َّتبع النهج نف�سه يف املواد  ،23الفقرة  ،2و 30الفقرة  ،2و 31من
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .وهو م ّتبع كذلك يف الفقرة  3من املادة  11من اتفاقية الهاي
للأوراق املالية.

� -12أثر بدء �إجراءات الإع�سار على القانون املنطبق
على احلقوق ال�ضمانية
 -80قد يثري حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
وحقوق ما بعد التق�صري للدائن امل�ضمون م�سائل �إ�ضافية عندما تبد�أ �إجراءات الإع�سار يف دولة ما بينما
توجد بع�ض موجودات املدين �أو يوجد مقر بع�ض الدائنني يف دولة �أخرى� ،أو عندما تبد�أ �إجراءات
الإع�سار يف دولتني خمتلفتني ب�سبب الطبيعة املتعددة اجلن�سيات لعمل املدين .بيد �أن قوانني غالبية
الدول تن�ص يف كلتا احلالتني على �أن القواعد العامة لتنازع القوانني املنطبقة خارج نطاق �إجراءات
الإع�سار حتكم هذه امل�سائل ،رهنا بالقيود الواردة �أدناه .وتتم�شى هذه النتيجة مع التو�صية  30من دليل
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الأون�سيرتال للإع�سار التي تن�ص على �أن الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (�أي دولة املحكمة)
ينبغي �أن تطبق قواعدها اخلا�صة بتنازع القوانني لتحديد قانون الدولة الذي يحكم م�سائل مثل �صحة
ونفاذ احلقوق واملطالبات (مبا يف ذلك احلقوق ال�ضمانية) القائمة وقت بدء �إجراءات الإع�سار (انظر
�أي�ضا التو�صية  223من الدليل).
 -81وحاملا تحُ َّدد �صحة احلق ال�ضماين ونفاذه مبوجب قانون غري قانون الإع�سار منطبق خارج
�إجراءات الإع�سار مبقت�ضى قواعد تنازع القوانني لدولة املحكمة ،تُطرح م�س�ألة ثانية تتعلق ب�أثر بدء
�إجراءات الإع�سار يف �أولوية احلقوق ال�ضمانية .ومن املعهود �أن يحكم قانون الإع�سار للدولة التي تبد�أ
فيها �إجراءات الإع�سار (قانون دولة حمكمة الإع�سار) بدء تلك الإجراءات ،وت�سيريها ،مبا يف ذلك حتديد
مراتب املطالبات ،و�إدارتها واختتام الإجراءات (وهو ما يُعرف بعبارة "�آثار الإع�سار") (انظر التو�صية
 31من دليل الأون�سيرتال للإع�سار) .وقد يتمثل �أثر ذلك يف تغيري الأولوية الن�سبية التي يتمتع بها احلق
ال�ضماين مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة ،وقد ين�شئ �أي�ضا فئات من املطالبات تتلقى ح�ص�صا
توزع قبل احلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يخ�ضع احلق ال�ضماين لأحكام
الإبطال املن�صو�ص عليها يف قانون الإع�سار لدولة املحكمة (انظر التو�صية  88من دليل الأون�سيرتال
للإع�سار) ،بغ�ض النظر عن م�سائل الأولوية.
 -82ويف حني �أن �آثار �إجراءات الإع�سار على احلقوق ال�ضمانية يحكمها عادة قانون دولة حمكمة
الإع�سار ،توجد ا�ستثناءات اعتمدتها بع�ض الدول .فعلى �سبيل املثال ،ميكن لدولة املحكمة �أن تقبل
بقانون الإع�سار املطبق يف الدولة التي توجد فيها ممتلكات غري املنقولة (قانون دولة املوجودات) فيما
وترد مناق�شة �أكرث تف�صيال
يتعلق ب�آثار الإع�سار على احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولةِ .
لهذه اال�ستثناءات يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرات ،)91-85
لكن ذلك الدليل ال يو�صي باعتماد قاعدة قانون الأخذ بقانون موقع املال فيما يتعلق ب�آثار الإع�سار عند
تطبيقها على ملحقات املمتلكات غري املنقولة �أو حتى على املمتلكات املنقولة عموما .وعو�ضا عن ذلك،
يو�صي الدليل عموما ب�أن �أي ا�ستثناءات على انطباق قانون حمكمة الإع�سار على �آثار الإع�سار ينبغي �أن
ومبينة بو�ضوح يف قانون الإع�سار (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين،
تكون حمدودة العدد
ّ
الف�صل الأول ،الفقرة  ،88والتو�صية .)34

باء -مالحظات خا�صة بالدول املتعددة الوحدات
 -83ي�شري م�صطلح "الدولة" يف هذا الدليل �إىل دولة ذات �سيادة .ولكن الت�سا�ؤل يثار حول القانون
املنطبق �إذا كانت قاعدة تنازع القوانني ت�شري يف م�س�ألة ما �إىل دولة تت�ألف من �أكرث من وحدة �إقليمية
لكل منها نظامها القانوين اخلا�ص بها فيما يتعلق بتلك امل�س�ألة .وقد ينطبق ذلك على الدول
االحتادية التي يندرج فيها بوجه عام قانون املعامالت امل�ضمونة �ضمن �إطار ال�سلطة الت�رشيعية
لوحداتها الإقليمية .ولكي ت�رسي قواعد تنازع القوانني عندما يكون القانون املنطبق هو قانون تلك
متعددة الوحدات) ،فمن ال�رضوري حتديد الوحدة الإقليمية
الدولة (حتى و�إن مل تكن دولة املحكمة
ّ
التي �سينطبق قانونها.
 -84وعادة ما يق�صد بالإ�شارة �إىل قانون الدولة املتعددة الوحدات القانون ال�ساري يف الوحدة الإقليمية
املحددة ا�ستنادا �إىل عامل الربط املنطبق (مثل مكان املوجودات �أو مقر املانح) .وعلى
ذات ال�صلة،
ّ
�سبيل املثال� ،إذا كان القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات م�ؤلّفة من ثالث وحدات �إقليمية
("�ألف" و"باء" و"جيم") ،ف�إن الإ�شارة �إىل قانون مقر املانح باعتباره القانون املنطبق على حق �ضماين يف
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م�ستحقات يعني الإ�شارة �إىل قانون الوحدة "�ألف" �إذا كان مكان الإدارة املركزية للمانح يوجد يف الوحدة
"�ألف" (انظر التو�صية .)224

متعددة الوحدات ،يعتمد الدليل
 -85وللحفاظ على ات�ساق القواعد الداخلية لتنازع القوانني يف دولة
ّ
نهجا تتبعه العديد من االتفاقيات الدولية ويو�صي ب�أن تبقى هذه القواعد منطبقة ،ولكن داخليا فقط
(انظر التو�صية  .)225وبا�ستخدام املثال الوارد يف الفقرة ال�سابقة يجوز� ،إذا كان مقر املانح يف الوحدة
متعددة الوحدات� ،أن يطبق قانون الوحدة "باء" عندما ت�شري قواعد تنازع القوانني
"�ألف" التابعة لدولة
ّ
الداخلية للوحدة "�ألف" �إىل قانون الوحدة "باء" على �أنه القانون الواجب التطبيق .وقد يكون الأمر
تتوخى (على غرار الدليل) �أن يحكم قانون مقر
كذلك �إذا كانت قواعد تنازع القوانني يف الوحدة "�ألف" ّ
تعرف املقر ب�شكل
املانح نفاذ حق �ضماين يف م�ستحقات جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية هذا احلق ،ولكنها ّ
عرفه الدليل (�أي مكان الإدارة املركزية) يوجد يف الوحدة "�ألف"
خمتلف .و�إذا كان مقر املانح ،كما يُ ّ
يعرف مقر املانح على �أنه مكان مكتبه الرئي�سي الر�سمي وكان مكان املكتب
ولكن قانون الوحدة "�ألف" ّ
الرئي�سي الر�سمي للمانح يف الوحدة "باء" ،ف�إن قانون الوحدة "باء" هو الذي يحكم نفاذ احلق ال�ضماين
يف امل�ستحقات جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .ويبدو �أن يف ذلك خروجا عن القاعدة العامة املتعلقة
با�ستبعاد الإحالة �إىل قانون �آخر (انظر التو�صية  .)221ولكن هذا اخلروج يقت�رص على �إحالة داخلية مما
ال مي�س اليقني فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق .ويف املثال الوارد �أعاله ،قد ال يُرجع �إىل �أي قانون
غري قانون الوحدة "�ألف" �إذا كان املكتب الرئي�سي الر�سمي للمانح يوجد يف دولة �أخرى غري الدولة التي
تنتمي �إليها الوحدة "�ألف".
 -86وال تنطبق هذه القواعد اخلا�صة بالدول املتعددة الوحدات �إال على امل�سائل التي حتكمها ،يف
تلك الدولة ،قوانني وحداتها الإقليمية .ومن ثم ،فلن يكون لهذه القواعد ،على �سبيل املثال� ،أثر يف دولة
احتادية ين�ص د�ستورها على �أن م�سائل املعامالت امل�ضمونة حتكمها القوانني االحتادية.
 -87وعند التعامل مع القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف
يقدم الدليل تو�صيتني بديلتني (ملناق�شة هذين البديلني ،انظر الفقرات � 51-49أعاله).
ح�ساب م�رصيفِّ ،
ففي �إطار البديل �ألف ،ي�صبح القانون الواجب التطبيق عندما يكون للم�رصف الذي يحتفظ باحل�ساب
�أماكن عمل يف �أكرث من دولة واحدة قانون الدولة التي يوجد فيها الفرع الذي يحتفظ باحل�ساب (انظر
التو�صية  ،210البديل �ألف) .ونتيجة لذلك ،ال يت�أثر حتديد القانون الواجب التطبيق بكون الدولة وحدة
واحدة �أو متعددة الوحدات .غري �أنه يف �إطار البديل باء ،ميكن للطرفني يف بع�ض احلاالت اختيار
القانون املنطبق على احل�ساب .ومن ثم ،ففي حالة دولة متعددة الوحدات ،تكون الإ�شارات �إىل "الدولة"
يف التو�صية � 210إ�شارة �إىل الوحدة الإقليمية ،ويكون من ال�رضوري �أن ين�ص القانون على قواعد �إ�ضافية
حتكم حتديد الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة (انظر التو�صيتني  226و.)227

جيم -التو�صيات 227-203

*

الغر�ض
الغر�ض من �أحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويته؛ وحقوق والتزامات املانح والدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة قبل التق�صري وبعده.

()2

*�أُعدت التو�صيات املتعلقة بتنازع القوانني بالتعاون الوثيق مع املكتب الدائم مل�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص.
( )2م�سائل تنازع القوانني املتعلقة بتمويل االحتياز يتناولها الف�صل التا�سع ،بينما يتناول هذا الف�صل والف�صل الثاين ع�رش م�سائل تنازع
القوانني املتعلقة بالإع�سار.
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 -1تو�صيات عامة

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة
 -203ينبغي �أن ين�ص القانون( )3على �أن القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة ونفاذه
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان هذه املوجودات ،با�ستثناء ما تن�ص عليه
التو�صيات  207-204و.211
 -204ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على امل�سائل
املذكورة يف التو�صية  203فيما يتعلق باحلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة من النوع الذي يُ�ستخدم عادة
يف �أكرث من دولة.
 -205ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة خا�ضعا للت�سجيل يف
�سجل متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة ملكية ،كان القانون املنطبق على امل�سائل املذكورة يف التو�صية 203
هو قانون الدولة التي يُحتفظ بال�سجل �أو تُ�صدر �شهادة امللكية حتت �سلطتها.
 -206ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون الواجب التطبيق على �أولوية احلق ال�ضماين يف املوجودات
امللمو�سة ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�ستند قابل للتداول ،على حق �ضماين مناف�س ُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى ،هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان امل�ستند.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة العابرة �أو املراد ت�صديرها
 -207ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول
�أو امل�ستندات القابلة للتداول) العابرة �أو املراد ت�صديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها وقت �إن�شاء
احلق ال�ضماين يجوز �إن�شا�ؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي يقع فيها مكان
املوجودات وقت الإن�شاء على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 203أو مبقت�ضى قانون دولة املق�صد النهائي
للموجودات� ،رشيطة �أن ت�صل تلك املوجودات �إىل تلك الدولة يف غ�ضون ]مدة ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من
الأيام بعد �إن�شاء احلق ال�ضماين.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة
 -208ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح يحكم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف
املوجودات غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات النا�شئة من بيع ممتلكات غري منقولة �أو ت�أجريها �أو معاملة
م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�صل مبمتلكات غري منقولة
 -209ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املحيل يحكم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف
م�ستحق نا�شئ من بيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة �أو من معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�صل مبمتلكات
غري منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتهّ � .أما التنازع على الأولوية املتعلّق بحقوق
م�سجلة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة فيحكمه قانون الدولة التي يُحتفظ بال�سجل حتت
مطالب مناف�س
ّ
عتد بالت�سجيل ،مبوجب ذلك القانون ،يف
�سلطتها .وال تنطبق القاعدة الواردة يف اجلملة ال�سابقة �إال �إذا كان يُ ّ
تقرير �أولوية احلق ال�ضماين يف امل�ستحق.
(" )3القانون" يف هذا الف�صل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة �أو �أي قانون �آخر يجوز للدولة �أن تدرج فيه �أحكام تنازع القوانني.
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القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -210ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن م�سائل �إن�شاء احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف ،ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،و�أولويته و�إنفاذه ،عالوة على حقوق امل�رصف الوديع
وواجباته فيما يتعلق بذلك احلق ال�ضماين ،يحكمها:
البديل �ألف

*

 قانو ُن الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�رصف الذي يحتفظ باحل�ساب امل�رصيف .و�إذا كانت للم�رصف
�أماكن عمل يف �أكرث من دولة واحدة ،اعتُ ّد باملكان الذي يوجد فيه الفرع املحتفظ باحل�ساب.
البديل باء
 قانو ُن الدولة التي ذُكر �رصاحة يف اتفاق احل�ساب �أنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك االتفاق� ،أو قانو ٌن
�آخر �إذا كان اتفاق احل�ساب ين�ص �رصاحة على انطباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك امل�سائل .بيد
يتقرر وفقا للجملة ال�سابقة ال ينطبق �إال �إذا كان لدى امل�رصف الوديع ،وقت �إبرام
�أن قانون الدولة الذي َّ
اتفاق احل�ساب ،مكتب يف تلك الدولة يزاول ن�شاطا منتظما يف جمال حفظ احل�سابات امل�رصفية .و�إذا مل
يتقرر القانون املنطبق وفقا للجملتني ال�سابقتني ،وجب تقريره وفق القواعد االحتياطية التي ت�ستند �إىل
املادة  5من اتفاقية الهاي اخلا�صة بالقانون املنطبق على بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة
()4
يف حوزة و�سيط.
وتخ�ضع هذه التو�صية لال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف التو�صية .211

حمددة من املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة
القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع َّ
الت�سجيل
 -211ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر املانح تعرتف بالت�سجيل كطريقة
لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول �أو حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف جتاه
الأطراف الثالثة ،كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على م�س�ألة البت يف ما �إذا
كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حت ّقق بوا�سطة الت�سجيل مبقت�ضى قوانني تلك الدولة.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -212ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن قانون الدولة املحددة يف التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن الكفيل/امل ُ�صدر
�أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى يحكم ما يلي:
امل�سمى الذي تلقى طلبا بالإقرار �أو قام،
(�أ) حقو َق وواجبات الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
�أو قد يقوم ،بال�سداد �أو ب�إعطاء قيمة بطريقة �أخرى مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل؛
(ب)
احلق يف �إنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه
َّ
امل�سمى؛
الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
(ج) نفا َذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويتَه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .213
يحدد القانون الواجب التطبيق يف التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن
 -213ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا مل َّ
الكفيل/امل ُ�صدر �أو املث ِّبت ،كان القانو ُن الذي يحكم امل�سائل امل�شار �إليها يف التو�صية  212هو قانون الدولة
التي يقع فيها فرع الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو مكتبه املذكور يف التع ّهد امل�ستقل .غري �أنه يف حالة ال�شخ�ص
(" )3القانون" يف هذا الف�صل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة �أو �أي قانون �آخر يجوز للدولة �أن تدرج فيه �أحكام تنازع القوانني.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .210
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امل�سمى �أو مكتبه الذي
امل�سمى يكون القانو ُن الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها فرع ال�شخ�ص
ّ
ّ
ي�سدد �أو يعطي قيمة بطريقة �أخرى مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.
ّ
 -214ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون الذي يحكم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل
للتداول �أو مطالبة �أخرى ،مكفولة ال�سداد �أو الأداء بطريقة �أخرى مبوجب تع ّهد م�ستقل ،ونفاذ ذلك احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،هو �أي�ضا القانون املنطبق على م�س�ألة ما �إذا كان احلق ال�ضماين يف حق
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل ين�ش�أ وي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا وفقا ملا
تن�ص عليه التو�صيتان ( 25الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) و( 48الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق
ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات
 -215ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن:

(�أ) القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف العائدات هو القانون املنطبق على �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية التي ت�أتت منها العائدات؛
(ب) القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة هو
القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما
 -216ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما
املتبادلة النا�شئة عن االتفاق ال�ضماين ،هو القانون الذي اختاراه ،و�إذا مل يختارا �أي قانون كان القانون املنطبق
هو القانون الذي يحكم االتفاق ال�ضماين.

القانون املنطبق على حقوق والتزامات الأطراف الثالثة املدينة والدائنني امل�ضمونني
 -217ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون املنطبق على امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو امل�ستند
القابل للتداول هو �أي�ضا القانون املنطبق على:
(�أ) العالقة بني املدين بامل�ستحق واملحال �إليه امل�ستحق ،والعالقة بني املدين مبقت�ضى �صك قابل
للتداول وحائز حق �ضماين يف ذلك ال�صك؛
(ب) ال�رشوط الواجب توافرها ليت�سنى التذرع ب�إحالة امل�ستحق �أو بحق �ضماين يف ال�صك القابل
للتداول �أو بحق �ضماين يف امل�ستند القابل للتداول جتاه املدين بامل�ستحق �أو املدين مبقت�ضى ال�صك القابل
للتداول �أو ُم�صدِ ر امل�ستند القابل للتداول (مبا يف ذلك ما �إذا كان يجوز للمدين بامل�ستحق �أو املدين مبقت�ضى
ال�صك القابل للتداول �أو ُم�صدر امل�ستند القابل للتداول �أن يتم�سك باتفاق مانع للإحالة)؛
(ج) م�س�ألة ما �إذا كانت التزامات املدين بامل�ستحق �أو املدين مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �أو
م�صدر امل�ستند القابل للتداول قد ا�ستوفيت.

القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين
 -218ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،223يكون القانون املنطبق على امل�سائل التي تت�صل
ب�إنفاذ احلق ال�ضماين:

(�أ)

يف املوجودات امللمو�سة ،هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛

(ب) يف املمتلكات غري امللمو�سة ،هو القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين.
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معنى "مقر" املانح
 -219ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،لأغرا�ض �أحكام تنازع القوانني ،يكون مقر املانح واقعا يف الدولة التي
يوجد فيها مكان عمله .و�إذا كان للمانح مكان عمل يف �أكرث من دولة ،كان مكان عمله هو املكان الذي تزا َول
فيه �إدارته املركزية .و�إذا مل يكن للمانح مكان عمل اعتُ ّد مبكان �إقامته املعتاد.

الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان �أو املقر
 -220ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة الفرعية (ب) من هذه التو�صية ،يُق�صد بالإ�شارات �إىل مكان
املوجودات �أو مكان املانح يف �أحكام تنازع القوانني ،فيما يخ�ص م�سائل الإن�شاء ،مكان �أي منهما وقت الإن�شاء
املفرت�ض للحق ال�ضماين ،ويق�صد بها فيما يخ�ص م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،مكان �أي
منهما وقت ن�شوء امل�س�ألة؛
وجعلت نافذة جتاه
(ب) �إذا كانت حقوق جميع املطالِبني املناف�سني يف املوجودات املرهونة قد �أن�شئت ُ
الأطراف الثالثة قبل تغيري مكان املوجودات �أو مكان املانح ،ف�إن الإ�شارات الواردة يف �أحكام تنازع القوانني
�إىل مكان املوجودات �أو مكان املانح يق�صد بها ،فيما يخ�ص م�س�ألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية،
مكان �أي منهما قبل ذلك التغيري.

ا�ستبعاد الإحالة �إىل قانون �آخر
 -221ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الإحالة يف �أحكام تنازع القوانني �إىل "قانون" دولة �أخرى بو�صفه
القانون املنطبق على م�س�ألة ما� ،إمنا يق�صد بها القانون النافذ يف تلك الدولة بخالف �أحكامها املتعلقة بتنازع
القوانني.

ال�سيا�سة العامة والقواعد امللزمة دوليا
 -222ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
يقرر مبقت�ضى �أحكام تنازع القوانني �إال �إذا
(�أ)  ال يجوز للمحكمة �أن ترف�ض تطبيق القانون الذي َّ
كانت نتائج تطبيقه تتعار�ض تعار�ضا �صارخا مع ال�سيا�سة العامة للمحكمة؛
(ب) ال حتول �أحكام تنازع القوانني دون تطبيق �أحكام قانون مكان التقا�ضي التي يجب ،ب�رصف
تطبق حتى على احلاالت الدولية؛
النظر عن �أحكام تنازع القوانني� ،أن َّ

(ج) ال ت�سمح القواعد الواردة يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صية بتطبيق �أحكام
قانون مكان التقا�ضي على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

ت�أثري بدء �إجراءات الإع�سار على القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية
 -223ينبغي �أن ين�ص القانون على �أال تُ�ستبعد ،عند البدء ب�إجراءات الإع�سار� ،أحكام تنازع القوانني التي
حتدد القانون الواجب تطبيقه على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه (ويف
�سياق النهج غري الوحدوي ،حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي) .غري �أن هذا احلكم ينبغي �أن يكون
مرهونا مبا يرتتب يف هذه امل�سائل من �آثار نتيجة تطبيق قانون الإع�سار يف الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات
الإع�سار (قانون حمكمة الإع�سار) على م�سائل من قبيل الإبطال� ،أو معاملة الدائنني امل�ضمونني� ،أو حتديد
()5
مراتب املطالبات� ،أو توزيع العائدات.
( )5انظر التو�صية  31من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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 -2تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات
 -224ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف احلاالت التي يكون فيها القانون املنطبق على م�س�ألة ما هو قانون
دولة متعددة الوحدات ،رهنا بالتو�صية  ،225تكون الإ�شارات �إىل قانون دولة متعددة الوحدات �إ�شارات �إىل
قانون الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة (التي تتقرر ا�ستنادا �إىل مقر املانح �أو مكان املوجودات املرهونة و�إال
فبمقت�ضى �أحكام تنازع القوانني) و�إىل قانون الدولة املتعددة الوحدات ذاته ،ما دام معموال به يف تلك الوحدة.
 -225ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف �إطار �أحكامه املتعلقة بتنازع القوانني� ،إذا كان القانون ال�ساري يف
دولة متعددة الوحدات �أو يف �إحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق ،تحُ ِّدد الأحكام الداخلية لتنازع
القوانني ال�سارية يف تلك الدولة املتعددة الوحدات �أو يف الوحدة الإقليمية ما �إذا كان يتعينَّ تطبيق الأحكام
املو�ضوعية من قانون الدولة املتعددة الوحدات �أو من قانون وحدة �إقليمية معينة من تلك الدولة.
 -226ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان �صاحب احل�ساب وامل�رصف الوديع قد اختارا قانون وحدة
�إقليمية معينة من دولة متعددة الوحدات ليكون القانون املنطبق على اتفاق احل�ساب:
(�أ) كانت الإ�شارتان �إىل "الدولة" يف اجلملة الأوىل من التو�صية ( 210البديل باء) �إ�شارتني �إىل تلك
الوحدة الإقليمية؛
(ب) كانت الإ�شارتان �إىل "الدولة" و"تلك الدولة" يف اجلملة الثانية من التو�صية ( 210البديل باء)
�إ�شارتني �إىل الدولة املتعددة الوحدات ذاتها.
 -227ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الوحدة الإقليمية هو القانون املنطبق �إذا:
امل�سمى ،مبقت�ضى التو�صيتني ( 210البديل باء) و ،226هو قانون وحدة �إقليمية من
(�أ) كان القانون
ّ
دولة متعددة الوحدات؛
(ب) كان قانون تلك الدولة يق�ضي ب�أال ينطبق قانون الوحدة الإقليمية �إال �إذا كان للم�رصف الوديع
مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بال�رشط املن�صو�ص عليه يف اجلملة الثانية من التو�صية ( 210البديل
باء)؛
(ج) كان احلكم املذكور يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه التو�صية �ساريا وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين
()6
يف احل�ساب امل�رصيف.

( )6ال حتتاج �إىل اعتماد التو�صيتني  226و� 227سوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�صية .210

حادي ع�رش -الفرتة االنتقالية
�ألف -مالحظات عامة
مقدمة
-1
ّ
 -1تَناول الف�ص ُل ال�سابق "تناز َع القوانني"� ،أي جمموع َة القواعد التي تحُ ّدد القواعد املو�ضوعية التي
تنطبق يف الواقع عندما يَكون هناك نظامان قانونيان �أو �أكرث لهما قواعد مو�ضوعية ميكن �أن ت�رسي على
معينة .وكثريا ما تو�صف قواعد تنازع القوانني هذه ب�أنها قواعد حتكم تنازع القوانني "يف املكان"
معاملة ّ
متييزا لها عن نوع خمتلف من قواعد تنازع القوانني� ،أي تلك التي حتكم تنازع القوانني "يف الزمان".
فجميع الإجراءات الت�رشيعية تثري م�سائ َل تتعلق بتنازع القوانني يف الزمان .ومن ثَم توجد لدى معظم
حيز النفاذ و�أثر ذلك القانون على
الدول مبادئ را�سخة حت ّدد ،مثال ،الوقت الذي يدخل فيه قانون جديد ّ
احلقوق املكت�سبة مبوجب قانون �سابق ونطاق انطباقه على العالقات القانونية القائمة .غري �أنه عندما
يُرت�أى �إجراء �إ�صالح كبري على القانون القائم ،فعادة ما تدرج الدول يف القانون اجلديد جمموعة من
املحددة التي حتكم تنازع القوانني يف الزمان حال ن�شوئها يف �سياق بدء نفاذ القانون اجلديد.
القواعد
ّ
�سمى هذه القواعد عادة "�أحكاما انتقالية" .وبالنظر �إىل نطاق الف�صول ال�سابقة ،يو�صي الدليل ب�أن
وتُ َّ
ُ�صممة خ�صي�صا لتالئم القانون اجلديد الذي ت�س ّنه.
تعتمد الدول جمموعة من الأحكام االنتقالية امل َّ
املرجح �أن يختلف قانون املعامالت امل�ضمونة اجلديد الذي يعك�س التو�صيات الواردة يف
 -2ومن
ّ
الدليل اختالفا كبريا عن قانون املعامالت امل�ضمونة ال�سابق .و�سيكون لتلك االختالفات �أثر وا�ضح على
�أي اتفاقات يربمها املانحون والدائنون امل�ضمونون بعد َ�س ّن القانون اجلديد .غري �أن كثريا من املعامالت
ربم مبوجب القانون ال�سابق �ستتوا�صل بعد بدء نفاذ القانون اجلديد .ويف �ضوء االختالفات
التي تُ َ
بني النظامني القانونيني ال�سابق واجلديد ،وا�ستمرار وجود معامالت وحقوق �ضمانية �أن�شئت مبوجب
وفعالة حتكم االنتقال
القانون ال�سابق ،من املهم ،لكي ينجح القانون اجلديد� ،أن يت�ضمن قواعد عادلة ّ
من القانون ال�سابق �إىل القانون اجلديد .وثمة حاجة مماثلة �إىل قواعد انتقالية عندما يكون قانون دولة
خمتلفة (�أي خمتلفة عن الدول التي يحكم قانونها تلك امل�س�ألة مبوجب قواعد تنازع القوانني يف القانون
اجلديد) ،مبوجب قواعد تنازع القوانني يف القانون ال�سابق ،هو الذي يحكم �إن�شاء حق �ضماين �أو نفاذه
جتاه الأطراف الثالثة �أو �أولويته .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�شري قواعد تنازع القوانني يف القانون ال�سابق
قر امل َدين بالتزام فيما يخ�ص م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،بينما قد ت�شري قواعد
�إىل قانون َم ّ
تنازع القوانني يف القانون اجلديد �إىل قانون مقر مانح احلق ال�ضماين.
 -3ويجب تناول م�س�ألتني �أ�سا�سيتني تتعلقان باالنتقال من القانون ال�سابق �إىل القانون اجلديد� .أما
الأوىل ،فهي �أن القانون اجلديد ينبغي �أن ين�ص على التاريخ الذي يدخل فيه (�أو التواريخ التي تدخل
فيها خمتلف �أجزائه) حيز النفاذ ("تاريخ النفاذ") ،مثلما هو مذكور يف الباب �ألف .2-و�أما الثانية ،فهي
�أن القانون اجلديد ،مثلما هو مذكور يف الباب �ألف ،3-ينبغي �أي�ضا �أن يح ِّدد �إىل �أي مدى ي�رسي القانون
اجلديد ،بعد تاريخ النفاذ ،على املعامالت �أو احلقوق ال�ضمانية التي كانت موجودة قبل تاريخ النفاذ.
وترد املبادئ اخلا�صة التي حتكم خمتلف احلاالت االنتقالية يف الباب �ألف .4-ويُختتم الف�صل ،يف الباب-
باء ،مبجموعة من التو�صيات.
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دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 -2تاريخ نفاذ القانون اجلديد
 -4يجب مراعاة عدد من العوامل يف حتديد تاريخ نفاذ القانون اجلديد .فالتحقيق الفوري
�سب ٌب يحدو بالدول �إىل و�ضع القانون اجلديد
للمزايا االقت�صادية التي ينطوي عليها القانون اجلديد َ
مو�ضع النفاذ ب�أ�رسع ما ميكن بعد �س ّنه .غري �أن هذه املزايا يجب �أن تتوازن مع �رضورة تفادي �إحداث
عدم ا�ستقرار �أو زعزعة يف الأ�سواق التي �سوف يحكمها القانون اجلديد .ويجب منح الأطراف
امل�شاركة يف ال�سوق الوقت الكايف للتح�ضري لإجراء معامالت يف �إطار القانون اجلديد قد تختلف
اختالفا كبريا من حيث ال�شكل وامل�ضمون عن املعامالت يف �إطار القانون ال�سابق .ومن ثم ،وتبعا ملدى
قرر دولة ما �أ ّ
ال يبد�أ تاريخ نفاذ القانون
طرح القانون اجلديد على ب�ساط املناق�شة العامة ،فقد تُ ّ
اجلديد فور �س ِّنه� .أي �أن الدول ميكنها �أن تحُ ِّدد تاريخ نفاذ القانون اجلديد يف غ�ضون فرتة زمنية
كيف �سلوكها حت�ضريا
معقولة بعد َ�س ّنه ،لكي يت�س ّنى لتلك الأ�سواق والأطراف
ِ
امل�شاركة فيها �أن تُ ّ
للقواعد اجلديدة و�أن ت�ضمن �إمكانية �إعداد وتقدمي برامج تثقيفية منا�سبة للق�ضاة واملحكّمني
واملحامني و�أ�صحاب الأعمال.
 -5ويجوز للدول ،عند اختيار تاريخ النفاذ� ،أن تراعي عوامل �شتى منها ما يلي�( :أ) ت�أثري تاريخ
النفاذ على القرارات االئتمانية؛ (ب) وزيادة الفوائد املتحققة نتيجة القانون اجلديد �إىل �أق�صى
حد؛ (ج) والرتتيبات الرقابية وامل�ؤ�س�سية والتعليمية وغريها من الرتتيبات �أو حت�سينات البنى التحتية
ال�رضورية التي يتعينّ على الدولة اال�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�ستورية على املفعول الرجعي للقانون اجلديد� ،إن ُوجدت؛ (ز) واملمار�سة املوحدة �أو املنا�سبة
لبدء نفاذ القانون اجلديد (مثال يف اليوم الأول من �شهر ما).
 -6وتعتمد الدول عموما واحدة من ثالث طرائق لبدء �إنفاذ القانون يف تاريخ ما بعد َ�س ّنه .ف�أوال،
ينُ�ص القانون العام �أو القانون اال�شرتاعي �أحيانا على � ّأن نفاذ القانون اجلديد �سوف يبد�أ يف تاريخ
يحدد القانون نف�سه ذلك
حدد مبقت�ضى "مر�سوم" �أو "�إعالن ر�سمي" .وثانيا ،ويف حاالت �أخرىّ ،
مقبل يُ َّ
معينة ،ميكن �أن ين�ص ذلك
التاريخ الالحق .فمثال� ،إذا ُ�س ّن قانون يف  17كانون الثاين /يناير من �سنة ّ
القانون بب�ساطة على بدء نفاذه يف � 1أيلول�/سبتمرب من ال�سنة ذاتها .وثالثا ،كثريا ما يت�ضمن القانون
قرر تاريخ نفاذه .وثمة �أمثلة عديدة على كيفية ا�ستخدام ال�صيغ .ومن الأمثلة على
�صيغة
ّ
حمددة تُ ّ
�إحدى ال�صيغ �أن يكون تاريخ النفاذ هو اليوم الأول من ال�شهر التقوميي الذي يلي انق�ضاء �ستة �أ�شهر
�سن القانون .وميكن �أن ت�شري �صيغة �أخرى �إىل اليوم الأول من كانون الثاين/يناير �أو متوز/
على تاريخ ّ
يوليه� ،أيهما كان �أ�سبق ،بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر على تاريخ �سن القانون .وهناك نوع �آخر من ال�صيغ
غالبا ما يُ�ستخدم عندما يكون من ال�رضوري ت�أجيل تاريخ النفاذ لإتاحة الوقت لإن�شاء بنية حتتية
تقنية ،مثل ا�ستحداث ِ�سجل حمو�سب .ويف هذه احلاالت ،غالبا ما تلج�أ الدول �إىل �إ�صدار "مر�سوم"
يفيد مثال ب�أن تاريخ بدء العمل بال�سجل هو نقطة بداية الت�أجيل ملدة �ستة �أ�شهر .وال يتخذ الدليل
موقفا ب�ش�أن الطريقة التي ينبغي للدول ا�ستخدامها من بني هذه الطرائق ،لأنها م�س�ألة تخ�ضع حتما
حتدد تاريخ النفاذ� ،سواء يف القانون �أو يف
للممار�سة الوطنية؛ ولكنه يو�صي الدول ،مع ذلك� ،إما ب�أن ّ
تبي �صيغة لتحديد تاريخ النفاذ يف قانون املعامالت امل�ضمونة نف�سه (انظر
�إعالن ر�سمي يرافقه� ،أو نِّ
التو�صية .)228
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 -3النهج العام املتبع �إزاء احلقوق املكت�سبة
معينة يف غالب الأحيان ،فمن
 -7مل ّا كانت االلتزامات امل�ضمونة قابلة لل�سداد على مدى فرتة زمنية ّ
املحتمل �أن تظ ّل حقوق كثرية �أن�شئت قبل تاريخ النفاذ قائمة بعد ذلك التاريخ ،بحيث ت�ضمن الديون التي
ت�سدد بالكامل بعد .ولهذا يجب �أن تنظر الدول �أي�ضا يف ما �إذا كان القانون اجلديد ينطبق على امل�سائل
مل َّ
التي تن�ش�أ بعد تاريخ النفاذ عندما تتعلق تلك امل�سائل مبعامالت �أُبرمت قبل ذلك التاريخ.
 -8ومن النهوج املتاحة �أمام القانون اجلديد �أن يقت�رص انطباقه على ما يقع بعد نفاذه .ومن ثَم ،فهو
ال يحكم �أي جوانب من املعامالت التي �أُبرمت قبل تاريخ النفاذ .وهذا النهج ،و�إن كان ُمغريا بع�ض
ال�شيء ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بامل�سائل التي تن�ش�أ بني املانح والدائن امل�ضمون ،فهو يخلق م�شاكل كبرية
عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطراف الثالثة ،وال �سيما فيما يتعلق مب�سائل الأولوية .ويف مق ّدمة تلك
امل�شاكل احلاجة �إىل ح ّل املنازعة على الأولوية بني دائن م�ضمون ح�صل على حقه ال�ضماين قبل تاريخ
منازع ح�صل على حقه ال�ضماين يف نف�س املوجودات املرهونة بعد تاريخ النفاذ .ومل ّا
النفاذ ودائن م�ضمون ِ
كانت الأولوية مفهوما يقوم على املقارنة ،ف�إن قاعدة الأولوية ذاتها يجب �أن حتكم احلقني ال�ضمانيني
املقارنني .ومن ثم ،فلي�س من املمكن عمليا �أن حتكم القواعد ال�سابقة �أولوية حق الدائن امل�ضمون امل ُن�ش�أ
َ
قبل تاريخ النفاذ و�أن حتكم القواعد اجلديدة �أولوية حق الدائن امل�ضمون امل ُن�ش�أ بعد تاريخ النفاذ.
 -9ولي�س من ال�سهل حتديد قاعدة الأولوية التي ينبغي �أن تنطبق على تنازع الأولوية بني احلقوق
ال�ضمانية املن�ش�أة قبل تاريخ النفاذ واحلقوق ال�ضمانية املن�ش�أة بعده .ومن �ش�أن تطبيق القواعد ال�سابقة
على هذا النوع من تنازع الأولوية �أن ي�ؤجل ب�صورة جوهرية نفاذ بع�ض �أهم جوانب القانون اجلديد،
مما قد ي�ؤدي �إىل ت�أجيل حت ُّقق املنافع االقت�صادية الهامة الناجتة عن القانون اجلديد لفرتة طويلة .وقد
مي�س الت�أجيل بجميع املعامالت اجلديدة حتى و�إن مل يكن الزما �إال لبع�ض املعامالت القدمية .ثم �إن
الت�أجيل من �ش�أنه �أن مينع الأطراف التي �أبرمت اتفاقات �ضمانية ت�شمل موجودات �آجلة من اال�ستفادة
من مزايا القانون اجلديد فيما يتعلق باملوجودات املكت�سبة �أو امل ُنتجة بعد تاريخ نفاذه .غري �أن تطبيق
القواعد اجلديدة على نزاعات الأولوية هذه قد يكون فيه �إجحاف جائر بحق الأطراف التي تعتمد
على القانون ال�سابق .وينطبق هذا الو�ضع خ�صو�صا على الأطراف التي تعتمد على القانون ال�سابق دون
علم باحتمال تغيري القانون .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن تطبيق قواعد الأولوية ب�أثر رجعي قد يوفّر حافزا
للأطراف يف االتفاقات ال�ضمانية القائمة كي تعرت�ض على القانون اجلديد �أو تدعو �إىل ت�أجيل تاريخ
مربر.
النفاذ بدون ّ
 -10ويف املقابل ،ميكن تعزيز اليقني وجني منافع القانون اجلديد مبكرا بتطبيقه على جميع املعامالت
ابتداء من تاريخ النفاذ ،ولكن مع تطبيق �أحكام انتقالية منا�سبة على و�ضع احلقوق ال�ضمانية املن�ش�أة
قبل تاريخ النفاذ .وميكن �أن تن�ص هذه الأحكام االنتقالية على دمج تلك احلقوق ال�ضمانية يف القانون
اجلديد دون �أن تفقد الأولوية التي كانت لديها عند تاريخ نفاذ القانون اجلديد .ومن �ش�أن اتباع هذا
املبينة يف الفقرة ال�سابقة املتمثلة يف اتباع واحد من خيارين هما � ّإما
النهج �أن ي�ؤدي �إىل تفادي امل�شاكل ّ
وفعاالً بني م�صالح الأطراف التي
ك ُّل �شيء و� ّإما ال �شيء .فهذا النهج من �ش�أنه �أن يح ّقق توازناً من�صفاً َّ
كانت متتثل للقانون ال�سابق وم�صالح الأطراف التي متتثل للقانون اجلديد ،وذلك بتوفري �آلية حلماية
الأولوية املكت�سبة.
تهم الأ�شخا�ص الذين لديهم حقوق �ضمانية �أن�شئت
 -11ولي�ست م�سائل الأولوية وحدها هي التي ّ
قبل تاريخ النفاذ .فالنـزاع قد يكون قائماً من قب ُل عندما بَ َد�أ نفاذ القانون .وقد تكون هذه الإجراءات
مت�صلة بالإنفاذ الالحق للتق�صري� ،أو حتى مبنازعة �سابقة للتق�صري بني املانح ودائن م�ضمون� ،أو بني
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مطالب مناف�س واملانح .ومت�شيا مع املنطق العام املتمثل يف حماية احلقوق املكت�سبة ،ينبغي �أن يمُ نَ َح
الدائ ُن امل�ضمون �أو املانح �أو املطالب املناف�س الذي �رشع يف �إقامة دعوى ولكنه مل يكملها قبل تاريخ نفاذ
القانون اجلديد خيارا يتعلق بكيفية موا�صلة ال�سعي �إىل ت�سوية النـزاع .فالطرف الذي �أقام الدعوى
�سمح له �إما مبوا�صلتها مبقت�ضى القانون ال�سابق �أو التخلي عنها و�إقامة دعوى مبوجب
ينبغي �أن يُ َ
القانون اجلديد.
 -12ومراعاة لهذه االعتبارات ،يو�صي الدليل الدول باتباع النهج العام التايل�( :أ) ينبغي �أن يكون
القانون اجلديد قابال للتطبيق الفوري على جميع املعامالت املربمة بعد تاريخ نفاذه؛ و(ب) ال ينبغي
تطبيق القانون اجلديد ب�أثر رجعي عام على املعامالت املربمة قبل تاريخ نفاذه؛ و(ج) ينبغي �أن ينطبق
القانون اجلديد على امل�سائل والإجراءات (مثال ،النـزاعات على الأولوية و�آليات الإنفاذ) النا�شئة بعد
تاريخ نفاذه حتى فيما يتعلق باالتفاقات املربمة مبوجب القانون ال�سابق؛ و(د) ينبغي �أن يت�ضمن القانون
ف�صلة حلماية احلقوق التي اكت�سبتها الأطراف مبقت�ضى املعامالت املربمة قبل
اجلديد �أحكاما انتقالية ُم َّ
تاريخ النفاذ (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)228

 -4امل�سائل التي �ستتناولها الأحكام االنتقالية
(�أ) ا�ستعرا�ض عام
� -13سيظل العديد من احلقوق ال�ضمانية التي تُن�ش�أ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد قائمة بعد تاريخ
النفاذ ،وقد تتنازع تلك احلقوق مع احلقوق ال�ضمانية التي تُن�ش�أ مبقت�ضى القانون اجلديد .ولذا ،ف�إن
هناك حاجة �إىل وجود �أحكام انتقالية وا�ضحة لتحديد مدى انطباق قواعد القانون اجلديد على احلقوق
ال�ضمانية املوجودة من قبل .وينبغي �أن تتناول تلك الأحكام االنتقالية على نحو منا�سب ُك ًّ
ال من التوقّعات
التنب�ؤ يف املعامالت املقبلة .ويجب �أن تتناول
الثابتة لدى الأطراف واحلاجة �إىل اليقني و�إىل �إمكانية
ّ
الأحكام االنتقالية مدى انطباق القواعد اجلديدة ،بعد تاريخ النفاذ ،فيما بني الطرفني يف معاملة �أن�ش�أت
حقا �ضمانيا قبل تاريخ النفاذ .كما يجب �أن تتناول تلك الأحكام مدى انطباق القواعد اجلديدة ،بعد
ومطالِب مناف�س عندما يكون احلق
تاريخ النفاذ ،لت�سوية النـزاعات على الأولوية بني حائز حق �ضماين ُ
ال�ضماين �أو حق امل ُطالِب املناف�س قد �أُن�شئ قبل تاريخ النفاذ.
طبقت جميع
 -14وال ميكن �أن تكون هناك قاعدة �أو �صيغة واحدة حتكم جميع احلاالت لأنه حتى لو ّ
الدول الدليل على منوال واحد ،ف�إن كل دولة �ستكون يف حالة انتقال من نظام خمتلف كان قائما قبل
ذلك .وعالوة على ذلك� ،سيكون خل�صو�صيات النظام ال�سابق �أثر على القرارات املتخذة ب�ش�أن االنتقال.
فالدول �ستحتاج ،مثال� ،إىل �أن ت�أخذ يف احل�سبان مدى �سهولة حتديد املوجودات التي كانت خا�ضعة حلق
�ضماين يف �إطار النظام القانوين ال�سابق ،واملدة التي ينبغي �أن تظ ّل فيها املعامالت القائمة "يف ِحمى من
جدد
التغيري" مبقت�ضى القانون اجلديد ،و�أن ت�أخذ يف احل�سبان ،عندما يكون القانون ال�سابق يق�ضي ب�أن يُ ّ
إجراء �آخر للحفاظ على ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،كيفي َة
الدائن امل�ضمون الت�سجي َل �أو ي َّتخ َذ � ً
�إجراء ذلك التجديد وتاريخ �إجرائه مبوجب القانون اجلديد .وت�ستعر�ض املناق�شة الواردة �أدناه امل�سائل
الأ�سا�سية التي يجب �أن تعاجلها الدول لدى �إعداد هذه الأحكام االنتقالية.
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(ب) النـزاعات املعرو�ضة على املحاكم �أو هيئات التحكيم
 -15عندما يكون النـزاع قد و�صل �إىل مرحلة التقا�ضي يف تاريخ النفاذ ،تكون حقوق الطرفني قد
تبلورت مبا يكفي لكي ال ي�ؤدي بدء نفاذ النظام القانوين اجلديد �إىل تغيري نتيجة ذلك النـزاع .وينبغي �أن
ينطبق املبد�أ ذاته عندما تُعر�ض املنازعة �أمام نظام مماثل لت�سوية املنازعات ،كالتحكيم ،يوفر حتديدا
ملزما للحقوق .ويف املقابل ،ال ينبغي �أن ينطبق املبد�أ عندما يلج�أ الطرفان �إىل �إجراءات غري ملزمة ،مثل
التوفيق (وي�سمى �أي�ضا الو�ساطة) .وي�شري الطابع غري امللزم للإجراءات �إىل �أن حقوق الطرفني مل تتبلور
مبا فيه الكفاية .ولهذا ،ال ينبغي ت�سوية ذلك النـزاع اجلاري بتطبيق النظام القانوين اجلديد (انظر
اجلملة الأوىل من التو�صية  .)229وعالوة على ذلك ،ال ينبغي على وجه العموم ،يف �سياق �إجراءات
الإنفاذ اجلارية� ،أن يتمكن طرفا النـزاع من اال�ستفادة من الآليات �أو احلقوق املتاحة يف القانون اجلديد
التي تتناول على وجه التحديد امل�سائل اخلا�ضعة للتقا�ضي .فجميع جوانب الإنفاذ ينبغي ،من حيث
ت�ستمر مبوجب القانون ال�سابق (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)229
املبد�أ� ،أن
ّ
 -16وقد ي�شمل التقا�ضي ،بالطبع م�سائل �أخرى غري الإنفاذ .وميكن �أن تن�ش�أ منازعات �سابقة للتق�صري
بني املانح والدائن امل�ضمون� ،أو بني مطالب مناف�س ،مثل م�شرتي املوجود املرهون ،والدائن امل�ضمون.
ويف هذه احلاالت ،ال ينبغي �أن مينع التقا�ضي اجلاري ب�ش�أن جانب واحد من معاملة م�ضمونة من تطبيق
القانون اجلديد على جوانب من املعاملة غري م�شمولة بالتقا�ضي .كما ال ينبغي �أن تمُ نَ َع الأطراف من
مبا�رشة التقا�ضي ب�ش�أن �أي م�سائل من هذا القبيل يف �إطار القانون اجلديد .ولذلك ،قد يكون املانح،
على �سبيل املثال ،يف مرحلة التقا�ضي فيما يتعلق بحق الدائن امل�ضمون يف ا�ستخدام موجود مرهون
يكون يف حوزته .وال ينبغي �أن مينع هذا التقا�ضي املتوا�صل مبوجب القانون ال�سابق الدائ َن امل�ضمو َن من
ال�رشوع يف �إجراءات الإنفاذ مبقت�ضى القانون اجلديد ،حاملا يحل تاريخ النفاذ� .أخريا ،وكما ُذكر �سابقا
(انظر الفقرة � 11أعاله)� ،إذا كانت �أي �إجراءات م�ستمرة مبقت�ضى القانون ال�سابق ،فينبغي �أن يُ�ؤذن
ملن ي�ستهلها �إما ب�أن يوا�صلها مبوجب القانون ال�سابق� ،أو ب�أن يتخلى عنها وي�ستهل �إجراءات مبقت�ضى
القانون اجلديد.

(ج) نفاذ احلقوق ال�سابقة لتاريخ نفاذ القانون فيما بني الأطراف
 -17عندما يكون حق �ضماين قد �أن�شئ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد ،يُطرح �س�ؤاالن ب�ش�أن نفاذ ذلك
احلق بني املانح والدائن .وال�س�ؤال الأول هو ما �إذا كان احلق ال�ضماين الذي �أن�شئ بالفعل مبقت�ضى
القانون ال�سابق ،ولكنه ال ي�ستويف �رشوط الإن�شاء مبقت�ضى القانون اجلديد� ،سي�صبح غري نافذ يف تاريخ
نفاذ القانون اجلديد� .أما ال�س�ؤال الثاين فهو ما �إذا كان احلق ال�ضماين الذي مل يُن�ش�أ فعال مبقت�ضى
القانون ال�سابق ولكنه ي�ستويف جميع �رشوط �إن�شاء حق �ضماين مبوجب القانون اجلديد� ،سي�صبح نافذا
يف تاريخ نفاذ القانون اجلديد.
 -18ففيما يتعلق بال�س�ؤال الأول ،ميكن �أن تختلف النهوج املتاحة .فيمكن ،على �سبيل املثال ،حتديد
فرتة انتقالية يظل احلق ال�ضماين �أثناءها نافذا بني الطرفني ،ليت�س ّنى للدائن اتخاذ اخلطوات ال�رضورية
�أثناء الفرتة االنتقالية لإن�شاء احلق مبقت�ضى القانون اجلديد .وعند انق�ضاء الفرتة االنتقالية ،ي�صبح
احلق غري نافذ مبقت�ضى القانون اجلديد �إذا مل تُتخذ تلك اخلطوات .غري �أن هناك نهجا �أب�سط ،وهو
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النهج الذي يو�صي به الدليل ،يتمثّل يف الن�ص على �أن احلق ال�ضماين� ،إذا �أن�شئ و�أ�صبح نافذا بني
الطرفني قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد ،ف�إنه يظل نافذا بينهما بعد بدء نفاذ القانون اجلديد (انظر
التو�صية .)230
 -19وفيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين ،ينبغي النظر يف جعل احلق غري النافذ من قَب ُل نافذا يف تاريخ نفاذ
القانون اجلديد ،ل ّأن املفرت�ض هو �أن يكون الطرفان قد ق�صدا نفا َذ احلق بينهما عندما �أبرما اتفاقهما.
ومع ذلك ،ف� ّإن بع�ض الدول تعالج هذه امل�س�ألة با�شرتاط ت�أكيد حم ّدد من املانح �أنه يق�صد �أن ي�صبح احلق
َ
�صع ُب ا�ستيفا�ؤه عمليا
لكن هذا
الذي مل يكن نافذا من قب ُل نافذا مبوجب القانون اجلديدَّ .
ال�رشط يَ ُ
لأنه يَفترَ �ض على نحو غري معقول �أن �أحد الطرفني على الأقل كان على علم بوجود العيب ومل يفعل �أي
�شيء لإ�صالحه يف �إطار القانون ال�سابق ،لكنه يرغب الآن يف نفاذ احلق ال�ضماين .واحلالة الأرجح هي
يربر وجود قاعدة تن�ص على
اكت�شاف العيب بعد بدء نفاذ القانون اجلديد .ويف هذه احلالة ،هناك ما ّ
النفاذ التلقائي حاملا يدخل القانون اجلديد حيز النفاذ .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر
اجلملة الثانية من التو�صية .)228

(د) نفاذ احلقوق ال�سابقة لتاريخ نفاذ الت�رشيع جتاه الأطراف الثالثة
 -20يثري نفاذ حق �أُن�شئ قبل تاريخ نفاذ القانون اجلديد جتاه الأطراف الثالثة م�سائل خمتلفة .وحيث �إن
يج�سد ال�سيا�سة العامة فيما يتعلق باخلطوات ال�سليمة املطلوب اتخاذها لنفاذ حق
القانون اجلديد �سوف ّ
�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،فمن الأف�ضل �أن تنطبق القواعد اجلديدة �إىل �أبعد مدى ممكن .بيد �أنه
قد ال يكون من املعقول توقّع قيام دائن كان حقه نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين
ال�سابق للدولة امل�شرتعة (�أو مبقت�ضى قانون الدولة التي ينطبق قانونها على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
يف �إطار قواعد تنازع القوانني يف النظام ال�سابق) باالمتثال على الفور لأي �رشوط �إ�ضافية يقت�ضيها
القانون اجلديد .وقد يكون هذا االمتثال املتوقّع �شديد الوط�أة بوجه خا�ص على امل�ؤ�س�سات الدائنة التي
�سيُطلب منها االمتثال لل�رشوط الإ�ضافية للقانون اجلديد بخ�صو�ص عدد كبري من املعامالت املربمة قبل
تاريخ النفاذ يف �آن واحد.
ي�ستمر لفرتة زمنية معقولة نفاذ احلق ال�ضماين الذي كان نافذا جتاه
املف�ضلة �أن
 -21ومن النهوج
ّ
ّ
الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين ال�سابق ،والذي لن يكون مع ذلك نافذا مبقت�ضى القواعد
اجلديدة (على النحو املن�صو�ص عليه يف الأحكام االنتقالية من القانون اجلديد) وذلك لإتاحة الوقت
للدائن لكي يفي ب�رشوط القانون اجلديد .وعند انق�ضاء الفرتة االنتقالية ،ي�صبح احلق غري نافذ جتاه
الأطراف الثالثة ما مل يكن قد �أ�صبح نافذا جتاهها مبقت�ضى القانون اجلديد .وهذا هو النهج الذي
يو�صي به الدليل (انظر التو�صية  .)231ولدى حتديد طول املدة التي يُ�سمح خاللها بنفاذ حقوق الدائنني
القائمة جتاه الأطراف الثالثة ،ينبغي للدول �أن تنظر يف عدد من امل�سائل العملية .فمثال ،عندما يكون
هناك بالفعل نظام لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية ،ميكن توخي فرتة �أطول .فطاملا ا�ستمر العمل بال�سجل
معينة.
القدمي ،ظلّت الأطراف الثالثة متلك و�سيلة لتحديد ما �إذا كان هناك حق �ضماين يرهن موجودات ّ
ويف مقابل ذلك ،عندما ال يكون هناك نظام لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية ،ميكن النظر يف حتديد فرتة
�أق�رص ،على الأقل فيما يتعلق باحلقوق التي ال يُ�شرتط توجيه �إ�شعار لت�سجيلها مبقت�ضى القانون ال�سابق.
ويف حال غياب الت�سجيل �أو الإ�شعار ،لن تكون لدى الأطراف الثالثة و�سيلة �سهلة لتقرير ما �إذا كان هناك
حق �ضماين قائم من قَب ُل يرهن موجودات مانح حمتمل.
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 -22و�إذا مل يكن احلق نافذاً جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى النظام القانوين ال�سابق ،و�أ�صبح مع ذلك
نافذا جتاهها مبقت�ضى القانون اجلديد ،فينبغي �أن يتح ّقق نفاذه جتاه الأطراف الثالثة على الفور يف
تاريخ نفاذ القانون اجلديد .ومثلما �سبق ذكره (انظر الفقرة � 19أعاله) ،ميكن �أن يُفرت�ض �أن الطرفني
كانا قد ق�صدا �أن يكون احلق ال�ضماين نافذا بينهما مبقت�ضى القانون ال�سابق ،حتى و�إن مل يكن كذلك.
ومبا �أن احلق ال�ضماين ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا �أن�شئ يف البدء وكان نافذا بني
الطرفني ،عندما ي�صبح احلق ال�ضماين ،الذي مل يكن نافذا من قبل جتاه الأطراف الثالثة ،نافذا جتاهها
مبقت�ضى القانون اجلديد ،ف�إن الأطراف الثالثة تتمتع باحلماية الكاملة املن�صو�ص عليها يف القانون
اجلديد .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)228

(هـ) تنازع الأولوية
 -23تُثار جمموعة خمتلفة متاما من الأ�سئلة يف حالة تنازع الأولوية ،لأن هذا التنازع يقت�ضي بال�رضورة
تطبيق جمموعة من القواعد على حقني خمتلفني (�أو �أكرث) من احلقوق املن�ش�أة يف �أوقات متباينة يف �إطار
نظم خمتلفة .وال ميكن للنظام القانوين �أن يكتفي بالن�ص على �أن قاعدة الأولوية التي كانت �سارية عند
�إن�شاء حق �ضماين حتكم الأولوية فيما يخ�ص ذلك احلق لأن قاعدة كهذه لن توفّر حال مت�سقاً للنـزاع
عندما يكون �أحد احلقني اللذين جتري مقارنتهما قد �أن�شئ مبقت�ضى القانون ال�سابق ،بينما �أن�شئ الآخر
مبوجب القانون اجلديد .ويجب بالأحرى و�ضع قواعد تعالج كل حالة من احلاالت التالية�( :أ) عندما
جعالَن نافذين جتاه الأطراف الثالثة بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد؛ و(ب) عندما
يُن�ش�أ احلقان معا ويُ َ
جعل
جعالَن نافذين جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ النفاذ؛ و(ج) عندما يُن�ش�أ حق ويُ َ
يُن�ش�أ احلقان معا ويُ َ
جعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد
نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ النفاذ ويُن�ش�أ احلق الآخر ويُ َ
تاريخ النفاذ.
وجعلت نافذة
 -24و�أ�سهل حالة هي النـزاع على الأولوية فيما بني
مطالبني متناف�سني �أن�شئت حقوقهما ُ
َ
تطبق قواعد
جتاه �أطراف ثالثة بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد .ومن البديهي يف تلك احلالة� ،أن ّ
الأولوية الواردة يف القانون اجلديد حلل ذلك النـزاع .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر
التو�صية .)232
وجعال نافذين جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ
 -25و�أما �إذا كان كال احلقني املتناف�سني قد �أن�ش�آ ُ
نفاذ القانون اجلديد ،ف�ستكون هناك حاجة �إىل �إجراء مزيد من التحريات .ومن املهم �أال تكون الأولوية
الن�سبية بني احلقني املتناف�سني يف املوجودات املرهونة هي وحدها التي �أُر�سيت قبل تاريخ نفاذ القانون
اجلديد؛ بل من املهم �أي�ضا �أال يطر�أ� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،أي �شيء ما عدا حلول تاريخ النفاذ ،من �ش�أنه �أن
يُغيرّ تلك الأولوية الن�سبية .ويف تلك احلالة ،ينبغي ،توخيا ال�ستقرار العالقات� ،أال تتغري الأولوية التي
�أ ُر�سيت قبل تاريخ النفاذ ملجرد بدء نفاذ القانون اجلديد .ولكن� ،إذا طر�أ بعد تاريخ النفاذ �شيء كان
من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على الأولوية يف ظل النظام القانوين ال�سابق (ك�أن ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة �أو يتوقّف نفاذه جتاه الأطراف الثالثة) ،ت�ضاءلت �أ�سباب موا�صلة ا�ستعمال القانون
حجة �أقوى بكثري
ال�سابق لكي يحكم نزاعا تَغيرّ ب�سبب فعل �أو حدث وقع بعد تاريخ النفاذ .وهناك ّ
لتطبيق القانون اجلديد على حالة من هذا القبيل .وبعبارة �أخرى ،تظل حقوق الطرفني القائمة عند
دخول القانون اجلديد حيز النفاذ م�شمول ًة باحلماية ،ولكن ال ينبغي �إعفاء الطرفني من االلتزام بالت�أكد
من �أنهما يتفاديان الت�رصف �أو عدم الت�رصف على نحو ال تعود معه حقوقهما القائمة حمفوظة مبوجب
القانون اجلديد .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صيات .)234-232
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وجعل نافذا جتاه الأطراف
 -26و�أ�صعب احلاالت االنتقالية هي النـزاع على الأولوية بني حق �أن�شئ ُ
وجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد تاريخ النفاذ .ويف
الثالثة قبل تاريخ النفاذ وحق �آخر �أن�شئ ُ
ف�ضل �أن ت�سود القواعد اجلديدة يف نهاية الأمر (عاجال ال �آجال ،بال �شك) ،ف�إن من املنا�سب
حني يُ َّ
يف هذه احلالة الن�ص على قاعدة انتقالية حتمي و�ضع الدائن الذي اكت�سب حقه مبقت�ضى النظام
ال�سابق .و�رشيطة �أن ي ّتخذ هذا الدائن ما يلزم من خطوات لإبقاء احلماية مبقت�ضى النظام اجلديد
املحددة يف القاعدة االنتقالية ،ينبغي �أن مينح القانو ُن اجلديد ذلك الدائ َن نف�س القدر من
يف املهلة
ّ
الأولوية الذي كان �سيتمتع به لو �أن القواعد اجلديدة كانت نافذة وقت املعاملة الأ�صلية ولو �أن تلك
اخلطوات كانت قد ا ُّتخذت يف الوقت املنا�سب يف ظل القانون ال�سابق .وهذا هو النهج الذي يو�صي
به الدليل (انظر التو�صية  .)232وفيما يلي مثال يو�ضح هذه الفكرة :اكت�سب دائن م�ضمون حقا
�ضمانيا نافذا جتاه الأطراف الثالثة دون ت�سجيل مبقت�ضى القانون ال�سابق ،وين�ص القانون اجلديد
�سجل احلق يف غ�ضون  60يوما بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد لكي يبقى نافذا جتاه
على �أن يُ َّ
الأطراف الثالثة .ف�إذا �سجل ذلك الدائن امل�ضمون بعد مرور  50يوما على بدء تاريخ النفاذ ،كانت
له الأولوية على دائن م�ضمون اكت�سب حقا �ضمانيا بعد تاريخ النفاذ وجعله نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بت�سجيله بعد مرور  30يوما على بدء تاريخ النفاذ� .أي �أن الدائن امل�ضمون الأول يحتفظ
ب�صفة الأولوية التي يتمتع بها لأن حقه ظل دائما نافذا جتاه الأطراف الثالثة ولأنه اكت�سب �أولويته
الأوىل مبقت�ضى القانون ال�سابق.

(و) الإنفاذ
 -27ميكن �أن يكون النـزاع مو�ضع تقا�ض �أو معرو�ضا �أمام نظام بديل ب�ش�أن ت�سوية النـزاعات ،كالتحكيم،
يف تاريخ بدء نفاذ القانون اجلديد .ومثلما ذُكر �آنفا (انظر الفقرتني  15و� 16أعاله) ،ف�إن حقوق الطرفني،
يف هذه احلاالت ،قد تبلورت مبا يكفي لكي ال ي�ؤ ّدي نفاذ النظام القانوين اجلديد �إىل تغيري نتيجة ذلك
النـزاع .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر التو�صية  .)229وعالوة على ذلك ،ال ينبغي على
وجه العموم �أن يتمكّن طرفا النـزاع من اال�ستفادة من الآليات �أو احلقوق املتاحة يف القانون اجلديد.
ف�إذا كان الإنفاذ غري الق�ضائي ،مثال ،حمظورا مبوجب القانون ال�سابق ،لكنه م�أذون به مبوجب القانون
اجلديد ،فال ينبغي �أن يتمكّن الطرفان املُنْفذان من حتويل �إجراء �إنفاذ ق�ضائي جار �إىل �إجراء �إنفاذ
غري ق�ضائي .وباملثل ،ال ينبغي عادة �أن يُ�سمح للطرفني ،يف �سياق �إجراءات الإنفاذ اجلارية ،االحتجاج
بالدفوع �أو احلقوق الأخرى التي مل ِترد �إال يف القانون اجلديد .غري �أن نطاق هذا املبد�أ يحتمل التف�سري.
فهناك ر�أي مفاده �أن الدائن ،متى بد�أ الإنفاذ مبوجب القانون ال�سابق ،ينبغي �أن يُعترب قد اختار الإنفاذ
مبقت�ضى ذلك القانون ،وال ميكن له بعد ذلك �أن ي�سعى �إىل اال�ستفادة من �سبل االنت�صاف املتاحة مبوجب
القانون اجلديد .ويذهب ر�أي �آخر �إىل �أن هذا املبد�أ �إمنا يعني �أنه ال ميكن �إرغام الدائن على حتويل
�إجراءات بد�أت مبوجب القانون ال�سابق �إىل �إجراءات مبوجب القانون اجلديد .بل يجوز �أن مي�ضي يف
الإنفاذ كما لو �أن القانون اجلديد مل يدخل بع ُد حيز النفاذ .غري �أنه �إن كان ال بد �أن يتخلى الدائن املُنْفِ ذ
عن �إجراءات الإنفاذ الق�ضائية �أو التحكيمية اجلارية فال �شيء ،ح�سب هذا الر�أي ،مينع ذلك الدائن من
مبا�رشة �إجراءات �إنفاذ �أخرى (مبا يف ذلك �إجراءات الإنفاذ غري الق�ضائية) مبوجب القانون اجلديد.
ولأ�سباب وردت الإ�شارة �إليها من قبل (انظر الفقرة � 11أعاله) ،يو�صي الدليل ب�أنه يجوز للدائن امل�ضمون
�أن يوا�صل الإنفاذ مبقت�ضى القانون ال�سابق (انظر اجلملة الثانية من التو�صية � )229أو �أن يتخلى عن
ذلك الإنفاذ ويبد�أ �إجراء للإنفاذ مبوجب القانون اجلديد.
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 -28غري �أن الغالبية العظمى من النـزاعات املتعلقة باملعامالت املربمة قبل بدء �رسيان القانون اجلديد
تن�ش�أ بعد �أن ي�صبح القانون اجلديد نافذا .وميكن �أن تن�ش�أ هنا حالتان .فمن جهة ،قد يحق للدائنني
معينة مل يعد م�سموحا
امل�ضمونني اللجوء �إىل �سبل انت�صاف َّ
معينة ويُ�سمح للمانحني بالتم�سك بدفوع ّ
بها يف ظل القانون اجلديد .ومن جهة �أخرى ،قد ي�سمح القانون اجلديد للدائنني باال�ستفادة من �سبل
انت�صاف جديدة وي�سمح للمدينني باالحتجاج بدفوع جديدة مل يكن م�سموحا بها من قبلُ .ويو�ضح املثاالن
التاليان هذه امل�س�ألة.
معينة� ،أو يُخ�ضعها لإجراء جديد �أ�ش ّد وط�أة ،هناك
 -29فعندما يُبطل القانون اجلديد �سبل انت�صاف ّ
حجة مفادها �أنه ال ينبغي �أن يُجحف القانون اجلديد بحق الدائنني .ففي بع�ض الدول ،مثال ،ميكن
للدائنني احلائزين ،عند حدوث التق�صري� ،أن يكتفوا باالحتفاظ باملوجود املرهون دومنا حاجة �إىل توجيه
بنيته قبول
�إ�شعار للمانح �أو للأطراف الثالثة.
ّ
ويتوخى الدليل ،خالفا لذلك� ،أن ّ
يوجه الدائن �إ�شعاراً ّ
املوجودات على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون (انظر التو�صيات .)159-156
 -30وينطبق �أ�سا�س منطقي مماثل على احلاالت التي يُحرم فيها املانحون من الدفوع �أو احلقوق
�س مبقت�ضى القانون ال�سابق .ففي بع�ض الدول ،مثال ،ميكن
الإجرائية التي كان ميكن �أن تمُ َ
ار َ
للمانحني املق�رصين تعليق �إجراءات الإنفاذ با�ستدراك الإغفال املعينَّ الذي �أدى �إىل التق�صري ومن
احلق
ثم �إعادة �رسيان االلتزام امل�ضمون ووقف الإنفاذ .ويرتئي الدليل ،خالفا لذلك� ،أن للمانحني
َّ
يف ا�ستعادة ال�ضمان بت�سديد ما تبقى من االلتزام ،لكن ال يحق لهم �إ�صالح التق�صري و�إعادة �رسيان
االلتزام (انظر التو�صية .)140
يتكبده الدائن
 -31ويف هاتني احلالتني كلتيهما ،هناك حجة مفادها �أن ال�رضر الذي يُحتمل �أن
ّ
امل�ضمون �أو املانح ب�سبب بدء �رسيان القانون اجلديد كاف لتربير عدم �إبطال �أي حقوق نا�شئة مبوجب
القانون ال�سابق ،حتى فيما يتعلق بالإنفاذ الذي يبد�أ بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد .بل ينبغي �أن يكون
ني �إبرام ذلك االتفاق .وهناك ،يف املقابل،
لكليهما حق �إنفاذ االتفاق الأ�صلي وفقا للقانون املنطبق ح َ
حجة على نف�س القدر من القوة مفادها �أنه ملَّا كان نظام الإنفاذ اجلديد نا�شئا عن نظر الدولة بعناية
طبق على جميع �سبل الإن�صاف
يف �أف�ضل ال�سبل لتحقيق التوازن بني حقوق جميع الأطراف ،فينبغي �أن يُ َّ
املتعلقة بالإنفاذ الالحق لتاريخ النفاذ .وهذه احلجة مقنعة بوجه خا�ص عندما ي�ؤثر الإنفاذ على حقوق
الأطراف الثالثة التي �أخذت حقوقا �ضمانية يف املوجودات بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد .وعالوة على
ذلك ،وحيث �إن التوازن الن�سبي املراد حتقيقه يتوقف على ال�شكل املعينّ حلقوق الدائنني امل�ضمونني يف
الإنفاذ ودفوع املانحني يف كل دولة من الدول مبقت�ضى القانون ال�سابق ،ف�إن الدليل يو�صي باملبد�أ العام
القا�ضي بالتطبيق الفوري (انظر التو�صية .)228
 -32ومع هذا ميكن �أن ي�ؤثر قانون �آخر يف الدولة (مثل قانون االلتزامات العام �أو املبادئ الد�ستورية
املتعلقة بالتدخل الرجعي الأثر يف حقوق امللكية) على املدى املح ّدد الذي تت�أثر به �إجراءات الإنفاذ التي
تبد�أ بعد دخول القانون اجلديد حيز النفاذ مببد�أ التطبيق الفوري.
 -33وكما هو الأمر يف احلالة املقابلة عندما يوفر القانون اجلديد �سبل انت�صاف جديدة للدائنني
امل�ضمونني� ،أو حقوقا �إجرائية جديدة للمانحني ،فاحلجة امل�ؤيدة لتطبيق القانون اجلديد على املعامالت
املوجودة قبل دخولـه حيز النفاذ هي حجة مقنعة .وهكذا ،ف� ّإن الدائن امل�ضمون مبوجب القانون ال�سابق
الذي اتخذ ما يلزم من خطوات لكفالة النفاذ جتاه �أطراف ثالثة مبقت�ضى القانون اجلديد ال ينبغي �أن
يختلف موقفه عن موقف الدائن الذي يح�صل على حق �ضماين يف البداية مبوجب القانون اجلديد.
وباملثل ،ف�إن �أي دفوع �أو حقوق �إجرائية جديدة متوفرة للمانحني والأطراف الثالثة مبوجب القانون
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اجلديد ينبغي �أن تُتاح يف �سياق �إجراءات الإنفاذ التي يتخذها جميع الدائنني امل�ضمونني ،مبن فيهم
الدائنون الذي يُنْفذون حقوقا نا�شئة مبوجب معامالت قائمة قبل بدء �رسيان القانون اجلديد� .أي �أن
وفعاال لإنفاذ احلقوق
من املفرت�ض �أن نظام الإنفاذ اجلديد
يج�سد �أف�ضل نظام تراه الدولة من�صفا َّ
ّ
وجعلت نافذة جتاه
ال�ضمانية .ومن ثم� ،إذا كان القانون اجلديد منا�سبا للحقوق ال�ضمانية التي �أن�شئت ُ
الأطراف الثالثة بعد تاريخ نفاذ القانون اجلديد ،فينبغي �أن ي�رسي �أي�ضا على ما يُن َّفذ بعد تاريخ نفاذ
وجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل تاريخ نفاذ القانون
القانون اجلديد من حقوق �ضمانية �أن�شئت ُ
اجلديد .وهذا هو النهج الذي يو�صي به الدليل (انظر اجلملة الثانية من التو�صية .)228

باء -التو�صيات 234-228
الغر�ض
وفعال �إىل هذا القانون من
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالفرتة االنتقالية هو حتقيق انتقال من�صف ّ
النظام الذي يكون �ساريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ
يحدد القانون �إما تاريخا الحقا ال�شرتاعه يبد�أ اعتبارا منه نفاذه ("تاريخ النفاذ") و�إما �آلية
 -228ينبغي �أن ّ
ميكن بوا�سطتها حتديد تاريخ النفاذ .ويطبق القانون ،اعتبارا من تاريخ نفاذه ،على جميع املعامالت املندرجة
�ضمن نطاق انطباقه� ،سواء �أكانت تلك املعامالت قد �أُبرمت قبل ذلك التاريخ �أم بعده ،فيما عدا احلاالت
املن�صو�ص عليها يف التو�صيات .234-229

عدم انطباق القانون على الدعاوى امل�ستهلة قبل تاريخ بدء النفاذ
 -229ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال ينطبق على �أي م�س�ألة تكون مو�ضوع تقا�ض �أو مو�ضوع �إجراءات
بديلة ملزمة لت�سوية النـزاعات ا�ستهلت قبل تاريخ بدء نفاذه .و�إذا بد�أ �إنفاذ حق �ضماين قبل تاريخ بدء نفاذ
هذا القانون ،جاز اال�ستمرار يف �إنفاذ احلق ال�ضماين مبقت�ضى القانون ال�ساري قبل ذلك التاريخ ("القانون
ال�سابق").

�إن�شاء احلق ال�ضماين
 -230ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون ال�سابق يحدد ما �إذا كان احلق ال�ضماين قد �أن�شئ قبل تاريخ
بدء نفاذ هذا القانون.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
 -231ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى
القانون ال�سابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إىل �أقرب الأجلني التاليني:

(�أ)

الوقت الذي ينق�ضي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�سابق؛

(ب) انق�ضاء مدة ]حتدد املدة[ �شهور على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ("الفرتة االنتقالية").
و�إذا ا�ستوفيت �رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توقّف النفاذ مبقت�ضى اجلملة
ال�سابقة ،ا�ستمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.
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�أولوية احلق ال�ضماين
 -232رهنا ب�أحكام التو�صيتني  233و ،234ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحكم �أولوية احلق ال�ضماين.
ويكون الوقت الذي ي�صبح فيه احلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف التو�صية  231نافذا جتاه الأطراف الثالثة �أو
م�سجل مبوجب القانون ال�سابق هو الوقت الذي يجب االعتداد به يف حتديد �أولوية
ي�صبح مو�ضوع �إ�شعار
َّ
ذلك احلق.
يقررها القانون ال�سابق� ،إذا:
 -233ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أولوية احلق ال�ضماين ّ

(�أ)
القانون؛

كان احلق ال�ضماين وحقوق جميع املطالبني املناف�سني قد �أن�شئت قبل تاريخ بدء نفاذ هذا

(ب) مل تتغري و�ضعية �أولوية �أي من هذه احلقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.
 -234ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن و�ضعية �أولوية احلق ال�ضماين تكون قد تغريت �إذا:
(�أ) كان احل ــق ال�ضماين ناف ــذا جتاه الأط ــراف الثـ ــالثة يف تاريخ بــدء نفاذ هذا القانون وفقا
للتو�صية  231ثم مل يعد نافذا جتاهها يف وقت الحق؛ �أو
(ب) مل يكن احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ثم �أ�صبح
نافذا جتاهها يف وقت الحق.

ثاين ع�رش�  -أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين
�ألف -مالحظات عامة
 -1مق ّدمة
ت�ضمنت الف�صول ال�سابقة من الدليل تعليقات وتو�صيات تهدف �إىل م�ساعدة الدول على و�ضع
-1
ّ
فعالة وناجعة يف جمال املعامالت امل�ضمونة .وكان الهدف هو ر�سم �إطار لتنظيم حقوق املانحني
قوانني ّ
والدائنني امل�ضمونني والأطراف الثالثة كلّما حاول املانحون رهن موجودات بحق �ضماين .وال يتناول
الدليل على العموم م�سائل تت�صل بالقانون الأ�سا�سي لاللتزامات وامللكية ،كما �أنه ال يتناول مبا�رشة
م�سائل تتعلق بالإجراءات املدنية والنظام الذي يحكم �إنفاذ الأحكام الق�ضائية .فالدليل يرتك هذه
امل�سائل لقوانني �أخرى .ولكن ،ثمة جمال واحد من القانون ،هو قانون الإع�سار ،يتفاعل فيه نظام
املعامالت امل�ضمونة يف املمار�سة العملية تفاع ً
ال عميقاً مع القوانني الأخرى ،مما ي�ستدعي تناوله
مبا�رشة يف الدليل.
ّ �  -2إن لكل من قوانني املعامالت امل�ضمونة وقوانني الإع�سار اهتمامات و�أهداف خمتلفة قد يتداخل
مي�س بدء �إجراءات الإع�سار باحلقوق التي يحكمها قانون املعامالت امل�ضمونة .فقانون
بع�ضها عندما ّ
املعامالت امل�ضمونة ي�سعى �إىل ت�شجيع االئتمان امل�ضمون ،لأن �ضمان االلتزام يقلل من احتماالت عدم
�سداده ("التق�صري") .وهو يتيح للمدينني ا�ستخدام كامل قيمة موجوداتهم للح�صول على االئتمان وتطوير
من�ش�آتهم .ويف حالة تق�صري املدين ،ي�سعى قانون املعامالت امل�ضمونة �إىل كفالة �أن توفّر قيمة املوجودات
املرهونة احلماية للدائن امل�ضمون .وهو يركز على �إنفاذ حقوق فرادى الدائنني ،لكي يزيد �إىل �أق�صى
حد من احتماالت حتويل القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة �إىل نقود من �أجل ا�ستيفاء االلتزامات
امل�ضمونة ،يف حال عدم �أداء تلك االلتزامات.
�  -3أما قانون الإع�سار ،فهو يهتم �أ�سا�سا مب�سائل الأعمال التجارية وامل�سائل االقت�صادية اجلماعية.
وهو ي�سعى �إىل حتقيق جملة �أهداف منها احلفاظ على قيمة موجودات املدين مبا فيه منفعة جماعية
توخى حتقيق هذه
للدائنني وزيادة تلك القيمة �إىل �أق�صى حد ،وت�سهيل توزيعها ب�إن�صاف على الدائنني .ويُ َّ
الأهداف مبنع ت�سابق الدائنني على �إنفاذ حقوقهم فرديا جتاه املدين امل�شرتك بينهم وت�سهيل �إعادة تنظيم
املن�ش�آت التجارية املجدية وت�صفية الأعمال التجارية غري املجدية .ولهذه الأ�سباب ،ميكن �أن ي�ؤثّر قانون
الإع�سار يف حقوق الدائن امل�ضمون ب�أ�ساليب خمتلفة حاملا تبد�أ �إجراءات الإع�سار.
 -4ول ّـما كان �إ�صالح قانون ما ميكن �أن يفر�ض على الأطراف املتعاقدة مبقت�ضى قانون �آخر تكاليف
غري متوقعة ترت ّتب على املعامالت واالمتثال للإجراءات وميكن �أن يُحدث تنازعا بني القانونني ،ف�إن
امل�رشعني الذين يُن ّقحون القوانني القائمة �أو ي�ستحدثون قانونا جديدا يف جمال الإع�سار �أو يف جمال
ّ
املعامالت امل�ضمونة �سيكون لزاما عليهم العم ُل على �أن يراعي �أي قانون جديد �أو من ّقح متام املراعاة ما
هو قائم �أو مقرتح من قوانني يف املجال الآخر .ويف بع�ض احلاالت ،قد ت�ؤدي �إعادة النظر يف القانون يف
�أحد املجالني �إىل �رضورة تنقيح القانون القائم �أو و�ضع قانون جديد يف املجال الآخر .ويف كل الأحوال،
423
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عندما يكون لقانون الإع�سار ت�أثري يف حقوق الدائنني امل�ضمونني ،ينبغي �أن ي�ستند هذا الت�أثري �إىل
�سيا�سات م�صوغة بعناية ومن�صو�ص عليها بو�ضوح يف قانون الإع�سار ،مثلما هو مو�صى به يف كامل دليل
()1
الأون�سيرتال للإع�سار الذي اعتمدته الأون�سيرتال يف  25حزيران/يونيه .2004
مف�صلة ملا لإجراءات الإع�سار من �آثار يف احلقوق
 -5ففي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ترد مناق�شة
ّ
ال�ضمانية ،ب�صفتها م�سائل تخ�ص قانون الإع�سار .والغر�ض من هذا الف�صل هو �إبراز بع�ض نقاط
التداخل الرئي�سية بني قانون الإع�سار وقانون املعامالت امل�ضمونة .فهذا الف�صل يتناول ،يف الباب
�ألف ،3-املبادئ العامة املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف الإع�سار .وي�ستعر�ض الباب �ألف 4-القانون
يتو�سع الباب �ألف 5-يف تناول معاملة املوجودات املرهونة .ويناق�ش
املنطبق يف �إجراءات الإع�سار ،بينما ّ
الباب �ألف 6-التمويل الالحق لبدء الإجراءات؛ �أما الباب �ألف 7-فيناق�ش معاملة العقود ،بينما يناق�ش
الباب �ألف� 8-إجراءات الإبطال .وتتناول الأبواب الثالثة التي تليها م�شاركة الدائنني امل�ضمونني يف
املعجلة
�إجراءات الإع�سار (الباب �ألف ،)9-و�إجراءات �إعادة التنظيم (الباب �ألف ،)10-والإجراءات
ّ
لإعادة التنظيم (الباب �ألف� .)11-أما الأبواب الأربعة الأخرية فتتناول معاملة املطالبات امل�ضمونة
(الباب �ألف )12-وترتيب املطالبات امل�ضمونة (الباب �ألف )13-ومتويل االحتياز (الباب �ألف،)14-
وامل�ستحقات اخلا�ضعة لنقل تام قبل بدء �إجراءات الإع�سار (الباب �ألف.)15-
 -6وبغية تقدمي مناق�شة وافية يف هذا الدليل ملا لإجراءات الإع�سار من �آثار يف احلقوق ال�ضمانية،
�أُدرجت يف هذا الف�صل التو�صيات الأ�سا�سية الواردة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار واملت�صلة خ�صو�صاً
قر�أ هذا
باحلقوق ال�ضمانية .ولكن ،لكي يت�سنى االطالع على مناق�شة �أوفى لهذه امل�س�ألة ،ينبغي �أن يُ َ
ويت�ضمن هذا الف�صل
الف�صل مقرتنا مبا ورد يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار من تعليقات وتو�صيات.
ّ
كذلك مناق�شة لبع�ض التو�صيات الإ�ضافية التي تتو�سع يف تناول م�سائل تطرق �إليها دليل الأون�سيرتال
تقدم تو�صيات ب�ش�أنها يف ذلك الدليل .وترد التو�صيات املقتب�سة من دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ولكن مل ّ
للإع�سار والتو�صيات الإ�ضافية يف الباب باء يف هذا الف�صل.

 -2امل�صطلحات
 -7ي�ستخدم دليل الأون�سيرتال للإع�سار وهذا الدليل عددا من امل�صطلحات (انظر دليل الأون�سيرتال
املقدمة ،الباب باء ،م�رسد امل�صطلحات؛ وهذا الدليل ،املق ّدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات
للإع�سار،
ّ
يت�ضمن هذا الف�صل �أي�ضا بع�ض امل�صطلحات
للتو،
والتف�سري) .و�إ�ضافة �إىل امل�صطلحات امل�شار �إليها ّ
ّ
امل�أخوذة من دليل الأون�سيرتال للإع�سار واملفيدة لفهم تو�صيات ذلك الدليل.
 -8وال يعيد هذا الدليل �رشح بع�ض امل�صطلحات امل�رشوحة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،لذلك فهي
ت�ؤدي املعنى نف�سه الذي ت�ؤديه يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار )2(.غري �أن هذا الدليل �أعاد �صياغة بع�ض
امل�صطلحات الأخرى قليال �أو �رشحها بطريقة خمتلفة .لذلك فهي ت�ؤدي معنى خمتلفا يف هذا الف�صل،
كما هو مبينَّ �أدناه.
( )1لالطالع عـ ــلى قرار ل ـ ــجنة الأم ــم املتح ــدة للق ــانون التج ــاري ال ــدويل وقرار اجلمعية العـ ــامة (الـ ــقرار  40/59امل ـ ـ�ؤرخ  2كـ ــانون
يت�ضمن
الأول/دي�سمرب  ،)2004انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،املرفق الثاين .وميكن االطالع على دلـ ــيل الأون�س ـ ــيرتال للإع�سـ ــار الذي
ّ
يف مرفقه الثالث قانون الأون�سـ ــيرتال النم ـ ــوذجي ب�ش ـ ـ�أن الإع�سـ ــار عرب احلدود ،ودليل ا�شـ ــرتاعه يف موقع الأون�سـ ــيرتال على الإنرتنت:
.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html
( )2يُ�ستخدم م�صطلح "العقد املايل" مثال يف هذا الدليل بنف�س الطريقة التي يُ�ستخدم بها يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار وفقا للفقرة
الفرعية (ك) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .واملالحظة التي تتبع تعريف امل�صطلح الواردة يف هذا الدليل تقت�رص
على �رشح التعريف.
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 -9ففي هذا الدليل يرد �رشح مل�صطلح "احلق ال�ضماين" .وهو ،كما هو ُم�ستخدم يف هذا الف�صل،
لي�س مرادفا مل�صطلح "امل�صلحة ال�ضمانية" كما يُعرفه دليل الأون�سيرتال للإع�سار .فم�صطلح "امل�صلحة
ال�ضمانية" م�صطلح �أو�سع نطاقا� ،إذ ي�شري عموما �إىل حق يف موجودات ل�ضمان �سداد التزام �أو �أكرث
�أو الوفاء به على نحو �آخر ،ومن ثم فهو قد ي�شمل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات غري املنقولة (التي
تقع خارج نطاق هذا الدليل ،انظر التو�صية  )5واحلقوق ال�ضمانية غري الر�ضائية (التي ال ي�شملها
م�صطلح "احلق ال�ضماين" يف هذا الدليل ،املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري).
 -10كذلك ف� ّإن م�صطلح "الأولوية" يف هذا الف�صل ُم�ستخدم وفقا ل�رشحه يف هذا الدليل ولي�س وفقا
ل�رشحه يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار .فمعنى م�صطلح "الأولوية" يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار �أ�ضيق
تتقدم مطالبة على غريها
نطاقا وال ي�شري �سوى �إىل �أولوية املطالبات يف �سياق الإع�سار ("احلق يف �أن
ّ
عندما ين�ش�أ ذلك احلق ب�إعمال القانون" ،انظر امل�صطلحات �أدناه يف الباب باء .)1-و� ّأما هذا الدليل
في�ستخدم م�صطلح "الأولوية" للإ�شارة �إىل "�أف�ضلية حق ال�شخ�ص على حق مطالب مناف�س يف جني
املنفعة االقت�صادية حلقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة" .وللإ�شارة �إىل "الأولوية" يف �إجراءات
الإع�سار ،ي�ستخدم هذا الف�صل م�صطلح "ترتيب املطالبات" (انظر مثال الفقرات � 63-59أدناه).
 -11وي�ستخدم هذا الدليل م�صطلح "املدين" للإ�شارة �إىل ال�شخ�ص الذي يقع على عاتقه االلتزام
امل�ضمون (انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري) .ومبا �أن ذلك امل�صطلح لن يكون منا�سبا
يف هذا الف�صل ،ف�إن م�صطلح "املدين" يحمل يف هذا الف�صل املعنى الذي يرد به يف دليل الأون�سيرتال
للإع�سار� ،أي �إنه ال�شخ�ص الذي ي�ستويف ال�رشوط املتعلقة ببدء �إجراءات الإع�سار (انظر دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرات  11-1والتو�صية .)8
 -12وبالإ�ضافة �إىل ذلـ ــك ،وحيث �إن ف�صوال �أخرى من هذا الدليل تركّز على م�صطلح "املانح"
(�أي ال�شخ�ص الذي ين�شئ احلق ال�ضماين)؛ (انظر املقدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري) بدالً
من م�صطلح "املدين" (�أي ال�ش ــخ�ص الذي يقع عليه االلتزام امل�ضمون) ،فينبغي فهم الإ�شارات
�إىل "املدين" يف هذا الف�صل ع ــلى �أنها ت�ش ــري �إىل احل ــاالت التي يكون فيها املانح ه ــو املدي ـ ــن يف
�إجراءات الإع�سار.

 -3مبادئ عامة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف الإع�سار
 -13يُقر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،من حيث املبد�أ ،ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة وقابليته للإنفاذ (انظر التو�صية  4من دليل الأون�سيرتال للإع�سار) و�أولويته (انظر التو�صية
مقرر مبوجب قوانني �أخرى غري قانون الإع�سار (انظر
 1من دليل الأون�سيرتال للإع�سار) ،كما هو ّ
�أي�ضا التو�صيتني  238و 239من هذا الدليل) .ولكن ،من �أجل حتقيق �أهداف �إجراءات الإع�سار،
قد يلزم ،حاملا تبد�أ �إجراءات الإع�سار ،تعديل احلقوق التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون خارج
يت�ضمن قانون الإع�سار
�إجراءات الإع�سار �أو قد تت�أثر تلك احلقوق .ويف هذه احلالة ،يُ�ست�صوب �أن
ّ
كذلك تدابري منا�سبة حلماية الدائن امل�ضمون .واملهم فيما يتعلق بتوافر االئتمان امل�ضمون ،كما
مالحظ يف كل ف�صول دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،هو �أن ي�شتمل قانون الإع�سار على قواعد
هو
َ
وا�ضحة ب�ش�أن ت�أثري �إجراءات الإع�سار يف حقوق الدائن امل�ضمون ،وذلك لتمكني الدائنني امل�ضمونني
من حتديد مقدار املخاطر املت�صلة بالإع�سار و�إدراج تلك املخاطر يف تقييمهم مل�س�ألة ما �إذا كانوا
�سيقدمون االئتمان ووفقا لأي �رشوط.
ّ
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 -4القانون املنطبق يف �إجراءات الإع�سار
 -14قد يكون حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
وحقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�صري م�س�ألة مع ّقدة عندما تبد�أ �إجراءات الإع�سار يف �إحدى الدول
وتكون بع�ض موجودات املدين �أو يكون بع�ض دائنيه يف دولة �أخرى� ،أو عندما تبد�أ �إجراءات الإع�سار
يف دولتني خمتلفتني نظرا للطابع املتعدد اجلن�سيات الذي تت�سم به من�ش�أة املدين .ويف �أي من احلالتني،
تكون هذه امل�سائل حمكومة بالقواعد العامة لتنازع القوانني التي تنطبق خارج نطاق �إجراءات الإع�سار،
رهنا باحلدود التي ترد مناق�شتها يف البابني �( 4أ) و( 4ب) �أدناه ،ورهنا بتطبيق �أحكام الإبطال التي
ين�ص عليها قانون الإع�سار (انظر التو�صية  223من هذا الدليل) .وتت�ضح هذه النتيجة يف التو�صية 30
من دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التي تن�ص على �أن الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (�أي دولة
تطبق قواعدها املتعلقة بتنازع القوانني لتعيني قانون �أي دولة يحكم م�سائل مثل �إن�شاء
املحكمة) ينبغي �أن ّ
حق �ضماين قائم يف وقت بدء �إجراءات الإع�سار ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

(�أ)  �آثار الإع�سار :قانون دولة حمكمة الإع�سار
 -15حاملا يتم البت يف �إن�شاء حق �ضماين ويف نفاذه جتاه الأطراف الثالثة ،مبقت�ضى قانون غري قانون
الإع�سار منطبق خارج نطاق �إجراءات الإع�سار بحكم قواعد تنازع القوانني لدولة املحكمة ،تن�ش�أ م�س�ألة
ثانية تتعلق ب�أثر بدء �إجراءات الإع�سار يف احلقوق ال�ضمانية .ومن النقاط الواجب تناولها مثال هي ما
َف به يف �إجراءات الإع�سار ،و�إذا كان الأمر
َف ،وما �إذا كان َ�سيُعترَ ُ
�إذا كان �إنفاذ احلق ال�ضماين �سيُوق ُ
كذلك ،فما هي مكانته الن�سبية بالن�سبة للمطالبات الأخرى .ومن امل�سلَّم به عموما �أن قانون الإع�سار يف
الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (قانون دولة حمكمة الإع�سار) هو الذي يحكم بدء الإجراءات
وت�سيريها( ،مبا يف ذلك ترتيب املطالبات) ،ويحكم �إدارة الإجراءات واختتامها ("�آثار الإع�سار" ،انظر
التو�صية  31من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
 -16وقد يغيرّ قانون الإع�سار الذي يحكم رتبة احلق ال�ضماين الأولوية الن�سبية التي تكون للحق
ال�ضماين مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة ،وقد يحدد فئات املطالبات التي ميكن �أن حت�صل
على ح�ص�ص قبل احلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار .وعند حتديد فئات املطالبات هذه ،ينبغي
الإ�شارة �إىل قانون املعامالت امل�ضمونة فيما يتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة
و�أولويته و�إنفاذه ،قبل �أن ينظر يف النطاق� ،إن وجد ،الذي ينبغي �أن تت�أثر فيه �أولوية احلق ال�ضماين
ببدء �إجراءات الإع�سار و�إدارتها .وب�رصف النظر عن امل�سائل املتعلقة برتتيب احلقوق ،قد يكون احلق
ال�ضماين خا�ضعا مع ذلك لأحكام الإبطال املن�صو�ص عليها يف قانون الإع�سار (انظر التو�صية  88من
دليل الأون�سيرتال للإع�سار).

(ب) اال�ستثناءات من قانون دولة حمكمة الإع�سار
 -17بالرغم من كون الآثار التي تخلّفها �إجراءات الإع�سار على احلقوق ال�ضمانية تخ�ضع عادة لقانون
دولة حمكمة الإع�سار ،ف�إن بع�ض الدول اعتمدت بع�ض اال�ستثناءات .فمثال ،قد تقر دولة املحكمة
بقانون الإع�سار يف الدولة التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة (قانون موقع املال) فيما يتعلق ب�آثار
الإع�سار على حق �ضماين يف ملحقات باملمتلكات غري املنقولة .ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار هذه
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اال�ستثناءات بتف�صيل �أكرب (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرات
 ،)90-85ولكنه ال يو�صي باعتماد قاعدة قانون موقع املال فيما يتعلق ب�آثار الإع�سار ح�سبما هي
منطبقة على ملحقات املمتلكات غري املنقولة بل وحتى على املمتلكات املنقولة على العموم .وبدال من
ذلك يو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،ب�صفة عامة ،ب�أن تكون �أي ا�ستثناءات من انطباق قانون دولة
حمكمة الإع�سار فيما يتعلق ب�آثار الإع�سار حمدودة العدد ،كما ينبغي تبيانها بو�ضوح يف قانون الإع�سار
(انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  ،34واجلزء الثاين ،الف�صل الأول ،الفقرة .)88

 -5معاملة املوجودات املرهونة
حتدد نطاق
 -18قد يت�أثر احلق ال�ضماين ،عقب بدء �إجراءات الإع�سار ،ب�أحكام قانون الإع�سار التي ّ
وتت�ضمن هذه امل�سائل ،مثال ،موجودات املدين اخلا�ضعة لإجراءات
عدة م�سائل �أو تتناولها على نحو �آخر.
ّ
الإع�سار؛ وتطبيق وقف الإجراءات املتخذة �ضد املدين �أو تعليقها؛ والتمويل الالحق لبدء الإجراءات؛
و�إبطال املعامالت التي متت قبل بدء الإجراءات؛ واملوافقة على خطة �إعادة التنظيم؛ وترتيب املطالبات.

(�أ) حتديد املوجودات اخلا�ضعة للإجراءات
ّ �  -19إن حتديد موجودات املدين التي �ستخ�ضع لإجراءات الإع�سار هو عن�رص رئي�سي لنجاح �سري
الإجراءات .فاملوجودات التي ي�رشف عليها ممثل �إع�سار وتخ�ضع لإجراءات الإع�سار هي التي تتكون
منها "احلوزة" (انظر م�صطلح "موجودات املدين" يف الفقرة � 20أدناه) .ومن ثم ف�إن دليل الأون�سيرتال
للإع�سار يو�صي ب�أن تكون احلوزة التي تت�شكّل يف بدء الإجراءات م�ؤلّفة عادة من جميع ممتلكات املدين
وحقوقه وم�صاحله ،مبا يف ذلك احلقوق وامل�صالح يف املمتلكات� ،سواء �أكانت ملمو�سة (منقولة �أو غري
منقولة) �أم غري ملمو�سة� ،أينما ُوجدت (داخليا �أم خارجيا) ،و�سواء �أكانت يف حوزة املدين يف وقت بدء
تت�ضمن احلوزة كذلك حقوق املدين وم�صاحله يف املوجودات
الإجراءات �أم مل تكن يف حوزته .وينبغي �أن
ّ
املرهونة ويف املوجودات التي متلكها �أطراف ثالثة ،وكذلك املوجودات التي يح�صل عليها املدين �أو ممثل
الإع�سار بعد بدء الإجراءات واملوجودات امل�سرت َّدة من خالل �إجراءات الإبطال (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،التو�صية .)35

' '1املوجودات املرهونة
 -20قد ي�ساعد ا�شتمال احلوزة على حقوق املدين وم�صاحله يف املوجودات املرهونة على �ضمان
معاملة الدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة معاملة من�صفة ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل قد ي�ساعد �أي�ضا على
حتقيق �أهداف �إجراءات الإع�سار التي تكون فيها املوجودات املعنية ،مثال ،جوهرية لإعادة تنظيم
من�ش�أة املدين �أو بيعها كمن�ش�أة عاملة يف حالة الت�صفية .ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار موجودات
املدين الواجب �إدراجها يف احلوزة (وكذلك املوجودات الواجب ا�ستبعادها) و�أثر بدء �إجراءات الإع�سار
يف املوجودات املرهونة .ويركّز الدليل ،ب�صفة خا�صة ،على �أن من املهم لنجاح عملية �إعادة التنظيم
�أن ت�شتمل حوزة الإع�سار على ما للمدين من م�صلحة يف املوجودات املرهونة واملوجودات التي متلكها
�أطراف ثالثة (لالطالع على معنى امل�صطلح "موجودات املدين" ،انظر الباب باء� 1-أدناه؛ ولالطالع
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على مناق�شة احلوزة ،انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات )9-7
معينة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية (انظر دليل الأون�سيرتال
طبق وقف على بدء تدابري ّ
و�أن يُ َّ
للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  40-36و 56و 57و ،69-59والتو�صية  ،46وكذلك
الفقرتني  26و� 27أدناه).

' '2املوجودات املكت�سبة بعد بدء �إجراءات الإع�سار
 -21ين�ص دليل الأون�سيرتال للإع�سار على �أن املوجودات التي يكت�سبها املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار
تعد عموماً جزءا من حوزة الإع�سار (انظر التو�صية  ،35الفقرة الفرعية (ب)).
 -22وبناء على ذلك ،ورغم �أن الدائن امل�ضمون قد يكون له حق �ضماين يف موجودات �آجلة للمدين ،فال
ينبغي �أن ي�شمل احلق ال�ضماين املوجودات التي يح�صل عليها املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار (انظر
يقدم الدائن امل�ضمون متويال �إ�ضافيا .ذلك �أنه لو امتد احلق
�أي�ضا التو�صية  235من هذا الدليل) ،ما مل ّ
ال�ضماين ،عموما ،لكي ي�شمل املوجودات التي يح�صل عليها املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار ال�ستفاد
الدائن امل�ضمون على نحو غري من�صف من الزيادة يف املوجودات املرهونة التي ميكن �أن تُتاح للوفاء
يقدم الدائن امل�ضمون
بااللتزام امل�ضمون النا�شئ عن حيازة املدين ملوجودات بعد بدء الإجراءات ،دون �أن ّ
يت�رضرون على نحو غري
�إىل املدين �أي ائتمان �إ�ضايف .وباملثل ف�إن الدائنني الآخرين حلوزة الإع�سار قد
ّ
من�صف �إذا ا�ستُخدمت املوجودات غري املرهونة التي ت�شتمل عليها حوزة الإع�سار الكت�ساب موجودات
�إ�ضافية بعد بدء �إجراءات الإع�سار وكانت تلك املوجودات �ست�صبح تلقائيا خا�ضعة للحق ال�ضماين للدائن
امل�ضمون و�ست�ستخدم للوفاء بااللتزام امل�ضمون.
 -23بيد �أنه �إذا كانت املوجودات التي اكت�سبها املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار تت�ألف من عائدات
موجودات ميلك فيها الدائن امل�ضمون حقا �ضمانيا �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل بدء
�إجراءات الإع�سار (�أو �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد بدء الإجراءات ولكن يف غ�ضون �أي
فرتة �سماح منطبقة) ،ف�إن احلق ال�ضماين ينبغي �أن ي�شمل تلك العائدات (انظر التو�صية  236من هذا
الدليل) .و�إذا مل يكن الأمر كذلك ،ف�إن الدائن امل�ضمون لن ي�ستفيد من حقه ال�ضماين يف املوجودات
املرهونة التي يجري الت�رصف فيها �أو حت�صيلها بعد بدء �إجراءات الإع�سار ،و�سيكون ،نظرا لذلك
االحتمال� ،أقل ا�ستعدادا لتقدمي ائتمان �إىل املدين حتى عندما ال يكون من املحتمل �أن تبد�أ �إجراءات
�إع�سار ب�ش�أن املدين.
 -24ولع ّل املثال التايل ي�ساعد على تو�ضيح هذه النقاط .فهناك دائن م�ضمون يتمتع بحق �ضماين غري
قابل للإبطال يف خمزونات املدين احلالية والآجلة برمتها .وبعد بدء �إجراءات الإع�سار ،يبيع املدين
ممتلكات غري منقولة وغري خا�ضعة لأي حق �ضماين ،وي�ستخدم املال الذي يح�صل عليه من البيع ل�رشاء
خمزون .فاحلق ال�ضماين ال ينبغي �أن ي�شمل هذا املخزون املحتاز بعد بدء الإجراءات .ذلك �أن الدائن
يقدم �أي ائتمان ا�ستنادا �إىل حق �ضماين يف املخزون اجلديد .ومن �ش�أن ال�سماح ب�أن ي�شمل
امل�ضمون مل ّ
احلق ال�ضماين املخزو َن اجلديد �أن ي�رض دائنني �آخرين حلوزة الإع�سار ،لأن املمتلكات غري املنقولة ،وهي
ُّ
موجودات غري مرهونة كانت لوال بيعها متاحة للوفاء مبطالبات الدائنني الآخرين ،كان ميكن ا�ستخدامها
لزيادة املوجودات املتاحة للوفاء بااللتزام امل�ضمون.
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 -25ويف مقابل ذلك� ،إذا احتيزت خمزونات �إ�ضافية بوا�سطة مال ح�صل عليه املدين من بيع املخزون
الذي كان موجودا عند بدء �إجراءات الإع�سار والذي كان فيه للدائن امل�ضمون حق �ضماين ال ميكن
احلق ال�ضماين املخزو َن املكت�سب بعد بدء �إجراءات الإع�سار .فاملخزون الإ�ضايف
�إبطاله ،وجب �أن ي�شمل
ُّ
هو فعال مبثابة بديل للمخزون املبيع .وهكذا ،ال ي�ستفيد الدائن امل�ضمون على نحو غري من�صف ،كما ال
يت�رضر الدائنون الآخرون على نحو غري من�صف.
ّ

(ب) حماية احلوزة بتطبيق الوقف
 -26يوجد هدفان �أ�سا�سيان لأي قانون ناجع ب�ش�أن الإع�سار� ،أولهما �ضمان عدم االنتقا�ص من قيمة
حوزة الإع�سار ب�إجراءات تتخذها خمتلف الأطراف ،وثانيهما ،ت�سهيل �إدارة احلوزة �إدارة من�صفة
ومنظّ مة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)1ويح ّقق العديد من قوانني الإع�سار هذين
الهدفني عن طريق فر�ض وقف يحول دون بدء الدائنني تدابري فردية �أو جماعية لإنفاذ مطالباتهم،
�أو التما�سهم ل�سبل انت�صاف �أو �إجراءات جتاه املدين �أو جتاه ممتلكات احلوزة ،وتعليق �أي تدابري من
الوقف منذ بدء �إجراءات الإع�سار (انظر دليل الأون�سيرتال
طب ُق
ُ
هذا القبيل جارية بالفعل .وعندما يُ َّ
للإع�سار ،التو�صية  ،)46ميكن ا�ستكماله بتدابري �إن�صافية م�ؤقتة قد ت�أمر بها املحكمة ل�ضمان حماية
موجودات املدين وحماية م�صلحة املدينني اجلماعية بني وقت تقدمي طلب ببدء �إجراءات الإع�سار
ووقت بت املحكمة يف هذا الطلب (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صيات  .)45-39ويناق�ش
دليل الأون�سيرتال للإع�سار نطاق التدابري التي ينطبق عليها الوقف الإلزامي �أو امل�ؤقت (انظر
دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  ،)40-30ووقت الوقف ومدته
(مبا يف ذلك التمديد) (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  53-41و)58؛ وتدابري حماية
م�صالح الدائنني امل�ضمونني (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  ،69-59انظر �أي�ضا دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صيات .)51-39

' '1نطاق الوقف
يو�سع عدد من الدول نطاق الوقف لي�شمل جميع الإجراءات املتخذة جتاه املدين� ،سواء �أكانت
ّ -27
ق�ضائية �أم غري ق�ضائية ،مبا فيها تلك التي يتخذها الدائنون امل�ضمونون والأطراف الثالثة املالكة.
وي�شمل الوقف عادة تدابري �إنفاذ احلق ال�ضماين ب�إعادة احتياز املوجودات املرهونة وبيعها �أو ت�أجريها �أو
الت�رصف فيها على نحو �آخر (�أو ممار�سة �سبيل انت�صاف �إنفاذي �آخر من�صو�ص عليه يف الف�صل الثامن
من هذا الدليل ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين .وي�شمل الوقف كذلك التدابري املتعلقة ب�إن�شاء حق �ضماين �أو
ومتيز
جعل حق �ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية .)46
ّ
بع�ض قوانني الإع�سار بني الت�صفية و�إعادة التنظيم ،من حيث تطبيق الوقف على التدابري التي يتخذها
الدائنون امل�ضمونون �أو الأطراف الثالثة املالكة ومن حيث مدة الوقف .ويعرتف عدد متزايد من قوانني
الإع�سار ب�أنه ،بالرغم من كون و�ضع حدود لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية ميكن �أن ي�ؤثّر �سلبا يف تكاليف
يقو�ض
االئتمان وتوافره ،ف�إن ا�ستبعاد الإجراءات التي يتخذها الدائنون امل�ضمونون من الوقف ميكن �أن ّ
الأهداف الأ�سا�سية لإجراءات الإع�سار .وهذا ينطبق بوجه خا�ص على �إعادة التنظيم ،لأن موا�صلة
ا�ستخدام املدين للموجودات املرهونة هي يف كثري من الأحيان م�س�ألة �أ�سا�سية ل�سري املن�ش�أة ،وبالتايل فهي
�أ�سا�سية لإعادة تنظيمها .وميكن تخفيف �أي �آثار �سلبية للوقف باتخاذ تدابري ترمي �إىل حماية القيمة
االقت�صادية للموجودات املرهونة من التناق�ص (انظر الفقرات � 34-31أدناه).
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 -28وعندما يكون احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف وقت بدء �إجراءات الإع�سار ،من
ال�رضوري �أن يُ�ستثنى من تطبيق الوقف �أي تدبري قد يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل اتخاذه ل�ضمان موا�صلة
النفاذ .فمثال قد ين�ص قانون املعامالت امل�ضمونة على فرتة �سماح لت�سجيل بع�ض احلقوق ال�ضمانية،
كاحلقوق ال�ضمانية احليازية مثال ،يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر التو�صيتني  180و 192من
هذا الدليل)؛ وعموما ال ينبغي �أن يعرقل
ُ
الوقف الت�سجي َل خالل فرتة ال�سماح هذه (حتى و�إن كانت فرتةُ
ال�سماح تنتهي بعد بدء �إجراءات الإع�سار).

' '2مدة الوقف
الوقف على
 -29ي�ست�صوب يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،ورهنا بال�ضمانات الواردة �أدناه� ،أن ينطبق
ُ
احلقوق ال�ضمانية لفرتة كافية من الوقت .وهذا �رضوري ل�ضمان �إدارة �إعادة التنظيم �إدارة �سليمة دون
نقل املوجودات املرهونة من احلوزة قبل حتديد ما �إذا كانت هذه املوجودات �رضورية لإعادة التنظيم.
 -30ومن امل�ست�صوب كذلك �أن ينطبق الوقف على احلقوق ال�ضمانية يف �سياق �إجراءات الت�صفية،
وخ�صو�صا من �أجل ت�سهيل بيع املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة .ويو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ب�أن
ينطبق الوقف لفرتة وجيزة ( 60-30يوما مثال) ين�ص عليها قانون الإع�سار بو�ضوح ،مع �إدراج حكم
يُجيز للمحكمة �أن تمُ دد هذه الفرتة يف ظروف معينة وحمدودة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار،
التو�صية .)49

' '3حماية الدائنني امل�ضمونني
الوقف �سلبا يف
يت�ضمن قانون الإع�سار �ضمانات حلماية الدائنني امل�ضمونني عندما ي�ؤثّر
 -31ينبغي �أن
ُ
ّ
القيمة االقت�صادية حلقوقهم ال�ضمانية (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)50وميكن �أن تكون
�إحدى تلك ال�ضمانات يف �شكل �إعفاء من الوقف �أو �إفراج عن املوجودات املرهونة .وحتى يف حالة عدم
تقدمي طلب بالإعفاء من الوقف ،يُ�ست�صوب �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أن للدائن امل�ضمون احلق يف
احل�صول على احلماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة ،وعلى �أنه يجوز للمحكمة �أن متنح موافقتها
على اتخاذ تدابري منا�سبة لكفالة تلك احلماية.
أ�س�س منح الإعفاء من الوقف �أو الإفراج عن
 -32ويو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ب�أن ت�شمل � ُ
املوجودات املرهونة احلاالت التي ال تكون فيها املوجودات املرهونة ،على �سبيل املثال� ،رضورية لعملية
�إعادة تنظيم �أو بيع حمتملة ملن�ش�أة املدين؛ �أو تلك التي تكون فيها قيمة املوجودات املرهونة �آخذة يف
التناق�ص من جراء بدء �إجراءات الإع�سار دون �أن يحظى الدائ ُن امل�ضمون باحلماية من تناق�ص القيمة؛
تتم فيها املوافقة على خطة ،يف �سياق �إجراءات �إعادة التنظيم ،يف غ�ضون �أي حدود
واحلاالت التي ال ّ
زمنية منطبقة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)51وتن�ص بع�ض قوانني الإع�سار كذلك على
�أنه ،حاملا يمُ نح الإعفاء ويرفع الوقف فيما يتعلق مبوجودات مرهونة معينة ،ميكن الإفراج عن املوجودات
ل�صالح الدائن امل�ضمون .ويف هذه احلالة يكون الدائن امل�ضمون ُح ّرا يف �إنفاذ حقه ال�ضماين بخ�صو�ص
تلك املوجودات مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق .وتكون �أي قيمة فائ�ضة تبقى بعد �سداد االلتزام
امل�ضمون جزءا من احلوزة.
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ومما له �أهمية حمورية فيما يتعلق مبفهوم حماية قيمة املوجودات املرهونة من التناق�ص وجود
-33
َّ
�آلية لتقدير قيمة تلك املوجودات وحتديد الوقت الذي يتم فيه هذا التقدير ،تبعا للغر�ض الذي ي�ستلزم
هذا التقدير .وقد يلزم تقدير املوجودات يف �أوقات خمتلفة خالل �إجراءات الإع�سار ،وذلك مثال عند
بدء الإجراءات ،مع �إعادة النظر يف هذه القيمة �أثناء �سري الإجراءات .وتتمثل م�س�ألة �أخرى يف الأ�سا�س
الذي ي�ستند �إليه التقييم (مثال قيمة املن�ش�أة العاملة �أم قيمة الت�صفية) .وميكن حتديد قيمة املوجودات
املرهونة ،يف احلالة الأوىل على الأقل ،عن طريق اتفاق بني الأطراف قبل بدء الإجراءات� ،أو قد ي�ستدعي
تت�ضمن النظر يف الأ�سواق وظروف الأ�سواق و�شهادة اخلرباء.
الأمر �أن حتددها املحكمة ا�ستنادا �إىل �أدلة
ّ
 -34ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار توقيت التقييم و�آليات التقييم املختلفة (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات .)68-66

والت�رصف فيها
(ج) ا�ستخدام املوجودات املرهونة
ّ
املوجودات املرهونة بعد بدء
 -35يهتم الدائنون امل�ضمونون اهتماما م�ستمرا بالطريقة التي تُعا َمل بها
ُ
�إجراءات الإع�سار .وتعتمد معاملة تلك املوجودات على �أحكام قانون الإع�سار فيما يتعلق مثال بالأمور
التالية :تطبيق الوقف ،والرهن الإ�ضايف للموجودات املرهونة ،وا�ستخدام املوجودات خالل �سري �إجراءات
الت�رصف فيها ،والتنازل عن املوجودات ،وبيع املوجودات املرهونة خال�صة
الإع�سار ،وبيع املوجودات �أو
ّ
وخالية من �أي حقوق �ضمانية.
والت�رصف
 -36ويو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ب�أن يُجيز قانون الإع�سار ا�ستخدام املوجودات املرهونة
ّ
فيها �أو رهنها مرة �أخرى يف �إجراءات الإع�سار .ويُقدم الدليل تو�صيات ب�ش�أن الظروف التي ميكن يف
ظلها �أن تُباع املوجودات املرهونة خال�صة من احلقوق ال�ضمانية (مثال ا�شرتاط �أن ي�شمل احلق ال�ضماين
يف املوجودات عائدات بيع املوجودات) ،وب�ش�أن تدابري احلماية التي يجب توفريها للدائنني امل�ضمونني
الذين تُباع موجوداتهم املرهونة بهذه الطريقة ،مبا يف ذلك �رضورة �إ�شعار الدائنني امل�ضمونني ب�أي بيع
مقرتح �أو �أي ت�رصف �آخر يف املوجودات املرهونة ومنحهم فر�صة لالعرتا�ض (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  89-74والتو�صيات .)59-52

 -6التمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -37يجوز ملمثل الإع�سار ،يف كل من �إجراءات الت�صفية و�إجراءات �إعادة التنظيم� ،أن يطلب �إتاحة �سبل
احل�صول على �أموال ملوا�صلة ت�شغيل املن�ش�أة .فقد ال تتوفّر يف احلوزة موجودات �سائلة كافية لتغطية
النفقات املرتقبة� ،سواء �أكانت تلك املوجودات يف �شكل نقود �أم يف �شكل موجودات �أخرى قابلة للتحويل
�إىل نقود (كالعائدات املرتقبة من امل�ستحقات) وغري خا�ضعة حلقوق �ضمانية قائمة من قبل ونافذة جتاه
الأطراف الثالثة .وعندما ال تكون املوجودات ال�سائلة غري املرهونة كافية �أو ال يكون التدفق النقدي
املتوقع كافيا ،يجب �أن يلتم�س ممثّل الإع�سار التمويل من �أطراف ثالثة .وكثريا ما تكون هذه الأطراف
قدمت االئتمان �إىل املدين قبل بدء �إجراءات الإع�سار ،وهي عادة ال تقبل
هي نف�س اجلهات املقر�ضة التي ّ
تقدمي االئتمان الالزم �إال �إذا تل ّقت �ضمانا كافيا بال�سداد (�سواء يف �شكل مطالبة ذات �أولوية مبوجودات
احلوزة �أو يف �شكل حقوق �ضمانية ذات �أولوية يف تلك املوجودات).

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 432

 -38ومن ال�رضوري يف �أي من ترتيبات التمويل هذه (امل�شار �إليها جمتمعة بتعبري "التمويل الالحق
لبدء الإجراءات") توفري احلماية املنا�سبة من التناق�ص ملا للدائنني امل�ضمونني املوجودين قبل بدء
الإجراءات من حقوق يف القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة .ومع �أن بع�ض الدول جتيز ،يف
ظروف حمدودة� ،إن�شاء حق �ضماين ي�ضمن التمويل الالحق لبدء الإجراءات ويحتل مرتبة �أعلى
من احلق ال�ضماين القائم من قبل ،ف�إن دليل الأون�سيرتال للإع�سار يو�صي ب�أ ّ
ال يُ�سمح ب�إن�شاء هذا
معينة،
احلق ال�ضماين (الذي يُ�شار �إليه �أحيانا بتعبري "االمتياز الأول") �إال عند ا�ستيفاء �رشوط ّ
منها �رضورة توفري احلماية من التناق�ص ملا للدائنني امل�ضمونني املوجودين قبل بدء الإجراءات من
حقوق يف القيمة االقت�صادية للموجودات املرهونة .وترد مناق�شة ب�شيء من التف�صيل للتمويل الالحق
لبدء الإجراءات يف اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  107-94والتو�صيات  ،68-63من دليل
الأون�سيرتال للإع�سار.

 -7معاملة العقود
(�أ) �رشوط االنتهاء التلقائي �أو التعجيل
 -39للأطراف يف االتفاقات ال�ضمانية م�صلحة يف �أن تتناول �إجراءات الإع�سار ال�رشوط التي حتدد
�أحداث التق�صري يف ال�سداد التي ين�ش�أ عنها االنتهاء التلقائي �أو التعجيل بال�سداد مبقت�ضى االتفاق .ورغم
�أن بع�ض قوانني الإع�سار ت�سمح بتجاوز تلك ال�رشوط عند بدء �إجراءات الإع�سار ،ف�إن هذا النهج مل ي�صبح
بعد �سمة عامة لقوانني الإع�سار .غري �أن عدم �إمكان امل�سا�س باملبادئ العامة لقانون العقود بهذه الطريقة
قد يجعل �إعادة التنظيم م�س�ألة متعذرة عندما يتعلق العقد ،مثال ،مبوجودات �رضورية لإعادة تنظيم
املن�ش�أة �أو بيعها كمن�ش�أة عاملة .ويو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار بعدم ال�سماح ب�إنفاذ تلك ال�رشوط على
ممثّل الإع�سار وال على املدين (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية .)70
 -40وميكن �أن يُوازن �أي �أثر �سلبي ل�سيا�سة جتاوز هذه الأنواع من ال�رشوط بتقدمي تعوي�ض للدائنني
الذين ي�ستطيعون �أن يثبتوا �أنهم تكبدوا �أ�رضارا �أو خ�سائر من جراء ا�ستمرار �أداء العقد بعد بدء
معينة
�إجراءات الإع�سار �أو بالن�ص على ا�ستثناء من التجاوز العام لتلك ال�رشوط فيما يخ�ص �أنواعا ّ
من العقود .ويو�صي دليل الأون�سيرتال للإع�سار ب�أن ت�شمل العقود امل�ستثناة من التجاوز العام العقو َد
�ض قواعد خا�صة يف حالة عقود العمل (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صيتني
فر َ
املالية وب�أن تُ َ
 70و.)71
 -41وميكن �أن ين�ص قانون الإع�سار ،مثال ،على �أن هذه ال�رشوط ال حتول دون �إنفاذ ال�رشط الوارد
يف العقد والذي يعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ض �أو تقدمي ائتمان �أو غري ذلك من الت�سهيالت
بطل ذلك ال�رشط .فمن غري املن�صف ا�شرتاط
املالية ل�صالح املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار ،وال تُ ِ
يقدم الدائن قرو�ضا �أو ائتمانات �أخرى �إىل طرف مع�رس عندما يكون احتمال ال�سداد �ضئيال جدا.
�أن ّ
و�سيكون ا�شرتاط تقدمي االئتمان بعد بدء �إجراءات الإع�سار جمحفا بوجه خا�ص �إذا مل تُو َّفر ،كما هو
مبينّ يف الفقرة � 22أعاله� ،أي موجودات مرهونة �إ�ضافية للدائن امل�ضمون بعد بدء الإجراءات (انظر
التو�صية  237من هذا الدليل).
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(ب) موا�صلة العقود �أو رف�ضها
ويقدم دليل الأون�سيرتال
 -42تعتمد قوانني الإع�سار نُهجا خمتلفة �إزاء موا�صلة �أداء العقود �أو رف�ضها.
ّ
للإع�سار عددا من التو�صيات املت�صلة مبعاملة العقود عند بدء �إجراءات الإع�سار .وهي ت�شمل تو�صيات
ب�ش�أن الإجراءات املتعلقة بتحديد ما �إذا كان ينبغي موا�صلة �أداء العقود �أم رف�ضها ،ومعاملة العقود عندما
يكون املدين مق�صرّ ا عند بدء �إجراءات الإع�سار ،و�آثار موا�صلة �أداء العقود �أو رف�ضها ،والإيجارات،
و�إحالة العقود ،و�أنواع العقود التي قد يلزم و�ضع ا�ستثناءات ب�ش�أنها ،والعقود الالحقة لبدء الإجراءات
(انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  147-108والتو�صيات -69
 .)86و�أيا كان الأمر فاملهم للدائن امل�ضمون هو �أن ال ي�ؤدي رف�ض االتفاق ال�ضماين �إىل �إنهاء االلتزامات
املتكبدة بالفعل �أو النيل منها على نحو �آخر �أو �إىل �إنهاء احلق ال�ضماين ،و�أن تُ�ستثنى العقود
امل�ضمونة
ّ
املالية والتعهدات بالقرو�ض ،يف كثري من الأحيان ،من نطاق انطباق قوانني الإع�سار التي ت�رسي على
معاملة العقود ب�شكل �أعم (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات
 215-208والتو�صية .)101

� -8إجراءات الإبطال
 -43مثلما ُذكر �آنفا ،ينبغي لقانون الإع�سار �أن ي�سلِّم ،من حيث املبد�أ ،بنفاذ احلق ال�ضماين الذي
يكون نافذاً مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة .ومع ذلك ميكن �إبطال احلق ال�ضماين يف �إجراءات
الإع�سار ا�ستنادا �إىل نف�س الأ�سباب التي تُبطَ ل بها �أي معاملة �أخرى .فمثال ،ميكن �إبطال معاملة
حتدث خالل فرتة حمددة من الوقت قبل بدء �إجراءات الإع�سار (كثريا ما ي�شار �إليها بعبارة "فرتة
اال�شتباه") لكونها معاملة تف�ضيلية �أو معاملة منقو�صة القيمة �أو معاملة يُق�صد بها منع الدائنني من
حت�صيل مطالباتهم �أو عرقلتهم �أو ت�أخريهم يف ذلك (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية .)87
ومن ثم ميكن �إبطال املعاملة لكونها معاملة تف�ضيلية �أو معاملة منقو�صة القيمة� ،إذا ما رهن املدين
موجوداته من �أجل تف�ضيل دائن على �آخر قبيل بدء �إجراءات الإع�سار� ،أو دون احل�صول على القيمة
املقابلة ،على ح�ساب دائنني �آخرين .ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار �أنواع املعامالت القابلة
للإبطال ،وفرتة اال�شتباه ،وت�سيري �إجراءات الإبطال ،وم�س�ؤولية الأطراف املقابلة يف املعامالت املبطَ لة
(انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  203-148والتو�صيات
.)99-87
 -44ومن الأمثلة على احلقوق ال�ضمانية التي قد تكون قابلة للإبطال احلق ال�ضماين الذي ين�ش�أ
قبل فرتة وجيزة من بدء �إجراءات الإع�سار ل�ضمان دين قائم من قبل؛ واحلق ال�ضماين الذي تتخذ
ب�ش�أنه اخلطوة �أو اخلطوات الالزمة جلعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،بعد �إن�شاء احلق ال�ضماين
وبعد انق�ضاء �أي فرتة �سماح للقيام بذلك (انظر التو�صيتني  180و 192من هذا الدليل) ولكن يف
غ�ضون فرتة اال�شتباه؛ واحتياز الدائن امل�ضمون ملوجودات مرهونة على �سبيل الوفاء الكامل �أو اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون (انظر التو�صيات  159-156من هذا الدليل) ب�سعر �أقل كثريا من القيمة احلقيقية
للموجودات.
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 -9م�شاركة الدائنني امل�ضمونني يف �إجراءات الإع�سار
 -45عندما تكون املوجودات املرهونة جزءا من حوزة الإع�سار وتت�أثر حقوق الدائنني امل�ضمونني
ب�إجراءات الإع�سار ،ينبغي �أن يكون من حق الدائنني امل�ضمونني �أن ي�شاركوا يف �إجراءات الإع�سار (انظر
دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)126وميكن �أن تتخذ تلك امل�شاركة �أ�شكاال خمتلفة .فهي ت�شمل،
�سمع دعواهم ويف �أن يح�رضوا �أثناء الإجراءات ،بينما هي ت�شمل
مبقت�ضى بع�ض القوانني ،احلق يف �أن تُ َ
�أي�ضا ،مبقت�ضى قوانني �أخرى ،احلق يف الت�صويت على م�سائل حمددة ،مثل اختيار ممثّل الإع�سار
(وتنحيته) ،واملوافقة على خطة �إعادة التنظيم ،و�إ�سداء امل�شورة �إىل ممثّل الإع�سار بناء على طلبه� ،أو
يقررها قانون الإع�سار �أو
ب�ش�أن م�سائل ّ
معينة يف قانون الإع�سار ،وغري ذلك من املهام والواجبات التي ّ
املحاكم �أو ممثل الإع�سار .ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون مدى حق الدائن امل�ضمون يف الت�صويت على
بع�ض امل�سائل متوقفا على مقدار زيادة االلتزام امل�ضمون على قيمة املوجودات املرهونة ،و�إذا كان الدائن
امل�ضمون منقو�ص ال�ضمان ،فيمكن �أن ي�شارك كدائن غري م�ضمون طاملا كانت املوجودات املرهونة غري
وافية بالتزامه.
 -46ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار م�سائل م�شاركة الدائنني على العموم والآليات التي ميكن
ا�ستخدامها لت�سهيل تلك امل�شاركة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث،
الفقرات  115-75والتو�صيات .)137-126

� -10إجراءات �إعادة التنظيم
(�أ) املوافقة على خطة �إعادة التنظيم
�  -47إن معرفة ما �إذا كان يحق للدائن امل�ضمون �أم ال يحق لـه �أن ي�شارك يف املوافقة على خطة �إعادة
التنظيم تتوقف على الطريقة التي يُعامل بها قانون الإع�سار الدائنني امل�ضمونني ،وخ�صو�صا على
مدى �إمكان �أن تغيرّ خط ُة �إعادة التنظيم حقوقَهم ال�ضمانية �أو �أن تنال منها ومدى �إمكان �أن تفي قيم ُة
املوجودات املرهونة مبطالبة الدائن امل�ضمون .وعندما ال تكون قيمة املوجودات املرهونة كافية للوفاء
مبطالبة الدائن امل�ضمون ،يجوز للدائن �أن ي�شارك ب�صفته دائنا م�ضمونا �أو دائنا غري م�ضمون.
 -48وعندما تقرتح خطة �إعادة التنظيم االنتقا�ص من حقوق الدائنني امل�ضمونني �أو تغيريها،
ينبغي �أن تُتاح لهم فر�صة الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على تلك اخلطة (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،التو�صية  .)146ولذلك الغر�ض ،ت�ص ّنف بع�ض قوانني الإع�سار الدائنني ،مبن فيهم
ي�صوت الدائنون
الدائنون امل�ضمونون ،وفقا لطبيعة حقوقهم وم�صاحلهم .ومبقت�ضى بع�ض القوانني،
ّ
امل�ضمونون معا باعتبارهم فئة منف�صلة عن الدائنني غري امل�ضمونني .ومبقت�ضى قوانني �أخرى،
يعترب كل دائن م�ضمون فئة قائمة بذاتها.
عما �إذا كانت اخلطة تُلزمهم
 -49وعندما ي�شارك الدائنون امل�ضمونون يف عملية املوافقة ،يُثار �س�ؤال ّ
�صوت الدائنون امل�ضمونون يف فئات،
�صوتوا �ضدها �أو امتنعوا عن الت�صويت عليها .وعندما يُ ّ
حتى و�إن ّ
ين�ص بع�ض قوانني الإع�سار على �أنه طاملا �صوتت الأغلبية الالزمة من الفئة للموافقة على اخلطة،
ف�سيكون �أع�ضاء الفئة املعار�ضون ملزمني ب�أحكام اخلطة ،رهنا ببع�ض تدابري احلماية (كح�صولهم يف
�إطار اخلطة على مثل ما كانوا �سيح�صلون عليه يف الت�صفية على الأقل� ،أو على �سداد كامل مطالباتهم
يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة مع فوائد حم�سوبة ب�سعر ال�سوق) .ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار
�إجراءات �إعادة التنظيم ب�شيء من التف�صيل (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع ،الفقرات ،75-26
ويت�ضمن ذلك ت�صويت الدائنني امل�ضمونني (انظر اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع،
والتو�صيات ،)159-139
ّ
الفقرات  ،39-34والتو�صيات  146و 150و.)151
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 -50وهناك �أمثلة عدة لل�سبل التي ميكن بها �صون القيمة االقت�صادية للحقوق ال�ضمانية يف خطة �إعادة
ن�صت اخلطة على دفع
التنظيم حتى و�إن كانت تلك اخلطة تنال من احلقوق ال�ضمانية �أو تغيرّ ها .ف�إذا ّ
مبلغ نقدي �أو مبالغ نقدية على �أق�ساط �إىل الدائن امل�ضمون للوفاء كليا �أو جزئيا بااللتزام امل�ضمون،
فينبغي �أال يقل املبلغ النقدي �أو القيمة احلالية للمبالغ النقدية امل�سددة على �أق�ساط ،عما كان �سيح�صل
عليه الدائن امل�ضمون يف حالة الت�صفية .ولدى تقدير هذه القيمة ،ينبغي مراعاة ا�ستخدام املوجودات
يت�ضمن �أ�سا�س تقدير القيمة ال قيمة الت�صفية ال�رصفة فح�سب بل
والغر�ض من تقدير القيمة .وقد
ّ
�أي�ضا قيمة املوجودات باعتبارها جزءا من املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة .فمثال �إذا كان املدين �سيحتفظ بحيازة
املوجودات ويوا�صل ا�ستخدامها يف �إطار خطة �إعادة التنظيم لكي يوا�صل ت�سيري املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة� ،أو
قدر هذه القيمة بالرجوع �إىل قيمة املوجودات
�إذا كان املدين �سيبـيع املن�ش�أة كمن�ش�أة عاملة ،فينبغي �أن تُ َّ
باعتبارها جزءا من املن�ش�أة العاملة ،ال �إىل قيمة املوجودات باعتبارها عن�رصا وحيدا منف�صال عن املن�ش�أة.
ن�صت اخلطة على �أن يتنازل الدائن امل�ضمون عن حقه ال�ضماين يف بع�ض املوجودات املرهونة،
 -51و�إذا ّ
جاز الن�ص �أي�ضا على �أن تخ�ضع موجودات بديلة ،م�ساوية يف قيمتها على الأقل لقيمة املوجودات
املرهونة ،للحق ال�ضماين للدائن امل�ضمون ،ما مل يكن الت�رصف يف املوجودات املرهونة الباقية يتيح
ح�صول الدائن امل�ضمون على ال�سداد الكامل.

(ب) تقدير قيمة املوجودات املرهونة
 -52تن�ص التو�صيات  ،49الفقرة الفرعية (ج)' ،'2و ،50و ،51الفقرة الفرعية (ب) ،و ،54الفقرة
الفرعية (�أ) ،و ،58الفقرة الفرعية (د) ،و ،59الفقرة الفرعية (ج) ،و ،67الفقرة الفرعية (ج) ،من دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،عموما ،على حماية قيمة املوجودات املرهونة يف �سياق �إجراءات الإع�سار .وتن�ص
التو�صية  ،152الفقرة الفرعية (ب) ،يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار على �أن يح�صل جميع الدائنني ،مبن
تقرها املحكمة ،على قدر ي�ساوي على الأقل يف �إطار تلك
فيهم الدائنون امل�ضمونون ،مبقت�ضى �أي خطة ّ
اخلطة ما كانوا �سيح�صلون عليه يف الت�صفية .ويتناول دليل الأون�سيرتال للإع�سار امل�سائل التي ينبغي
النظر فيها لدى تقدير قيمة املوجودات املرهونة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل
الثاين ،الفقرات  ،69-66والفقرة � 33أعاله من هذا الف�صل).
 -53ومن �أجل تقدير قيمة ت�صفية املوجودات املرهونة يف �إجراءات �إعادة التنظيم (بغر�ض تطبيق
التو�صية  ،152الفقرة الفرعية (ب) ،من دليل الأون�سيرتال للإع�سار) ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار
ا�ستخدام املوجودات املرهونة والغر�ض من تقدير تلك القيمة وم�سائل �أخرى ذات �صلة .ويجوز اال�ستناد
يف تقدير قيمة ت�صفية املوجودات ،مثال� ،إىل قيمتها ب�صفتها جزءا من من�ش�أة عاملة (انظر التو�صية 242
من هذا الدليل) ،وهذه الطريقة ميكن �أن تف�ضي �إىل قيمة �أدق للموجودات املرهونة نظرا للأغرا�ض
املن�شودة من ا�ستخدام تلك املوجودات.

املعجلة
� -11إجراءات �إعادة التنظيم
ّ
معجلة (�أي �إجراءات يُ�رشع
 -54يف ال�سنوات الأخرية� ،أوليت عناية كبرية لو�ضع �إجراءات �إعادة تنظيم ّ
فيها من �أجل �إنفاذ خطة تفا َو�ض حولها الدائنون املت�أثّرون واتفقوا عليها يف �سياق مفاو�ضات �إعادة
هيكلة طوعية جرت قبل بدء �إجراءات الإع�سار ،وذلك حيثما ي�سمح قانون الإع�سار للمحكمة بتعجيل
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�سري تلك الإجراءات) .وعادة ما ت�ضم مفاو�ضات �إعادة الهيكلة الطوعية التي جتري قبل بدء �إجراءات
الدائنني ،مبن فيهم الدائنون امل�ضمونون ،الذين تلزم م�شاركتهم ل�ضمان فعالية �إعادة تنظيم �أو الذين
�ستت�أثر حقوقهم ب�إعادة التنظيم.
املعجلة قدرا كبريا من ال�ضمانات
 -55وميكن �أن ت�شمل ال�رشوط املو�ضوعية لإجراءات �إعادة التنظيم
ّ
وتدابري احلماية ذاتها التي تو ّفر يف �إجراءات �إعادة التنظيم الكاملة التي ت�رشف عليها املحكمة.
ولكن ،مل ّا كانت خطة �إعادة التنظيم قد مت التفاو�ض حولها من قب ُل واتفقت عليها الأغلبية املطلوبة
املعجلة ،فيمكن تغيري عدد من الأحكام الإجرائية التي ين�ص
من الدائنني يف وقت بدء الإجراءات
ّ
عليها قانون الإع�سار والتي تتعلق بالإجراءات الكاملة التي ت�رشف عليها املحكمة� ،أو قد ال يلزم �أن
تنطبق (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع ،الفقرات  ،92-87والتو�صيات
.)168-160

 -12معاملة املطالبات امل�ضمونة
املهمة للدائنني امل�ضمونني معرف ُة ما �إذا كان �سي�شرتط عليهم تقدمي مطالباتهم يف
 -56من امل�سائل
ّ
�سياق �إجراءات الإع�سار .ففي قوانني الإع�سار التي ال تدرج املوجودات املرهونة �ضمن حوزة الإع�سار
وت�سمح للدائنني امل�ضمونني ب�إنفاذ حقوقهم ال�ضمانية جتاه املوجودات املرهونة دون قيود ،يجوز ا�ستثناء
الدائنني امل�ضمونني من ا�شرتاطات تقدمي املطالبات .وعليهم ،يف هذه احلالة� ،أال يودعوا �أي مطالبة �إال
لب مطالبتهم بالكامل من قيمة بيع املوجودات املرهونة (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء
�إذا مل تُ ّ
الثاين ،الف�صل اخلام�س ،الفقرات  ،50-1والتو�صيات .)184-169
 -57وهناك نهج �آخر ي�شرتط على الدائنني امل�ضمونني �أن يقدموا مطالبة بكامل قيمة حقوقهم
ال�ضمانية ،ب�رصف النظر عما �إذا كان �أي جزء من املطالبة غري م�ضمون .ويقت�رص هذا اال�شرتاط يف
معينة من احلقوق ال�ضمانية ،مثل الرهون العائمة �أو �سندات البيع
بع�ض القوانني على حائزي �أنواع ّ
�أو ال�ضمانات على املنقوالت .وجتيز بع�ض قوانني الإع�سار �أي�ضا للدائنني امل�ضمونني �أن ي�سلّموا ممثّل
الإع�سار حقوقهم ال�ضمانية و�أن يقدموا مطالبة بكامل قيمة االلتزام امل�ضمون .والأ�سا�س املنطقي
لإلزام الدائنني امل�ضمونني بتقدمي املطالبات هو تزويد ممثّل الإع�سار مبعلومات عن وجود جميع
املطالبات وعن مقدار االلتزام امل�ضمون وو�صف املوجودات املرهونة .و� ّأيا كان النهج املختار فمن
يت�ضمن قانون الإع�سار قواعد وا�ضحة ب�ش�أن معاملة الدائنني امل�ضمونني لأغرا�ض
امل�ست�صوب �أن
ّ
تقدمي املطالبات.
حدد يف الوقت الذي يتعني فيه تقدمي املطالبة،
 -58وعندما يكون مبلغ املطالبة غري قابل للتحديد �أو مل يُ َّ
تق�ضي قوانني �إع�سار كثرية ب�أن تُقبل املطالبة م�ؤقتا ،على �أن حتدد لها قيمة تقديرية (انظر دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)178ويثري حتديد قيمة لهذه املطالبات عدة م�سائل ،منها مثال الوقت
الذي يجب فيه حتديد القيمة وما �إذا كان يتعني ت�صفية املطالبة (ويف هذه احلالة� ،سيكون من ال�رضوري
�أن تنظر فيها املحكمة) �أو تقديرها (وهذا ميكن �أن يقوم به ممثّل الإع�سار �أو املحكمة �أو �شخ�ص �آخر
ُمعينّ لذلك الغر�ض) (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،التو�صية  .)179وعندما يُ�شرتط �أن تبت املحكمة
خمت�صة (حمكمة الإع�سار �أم
يف هذه امل�س�ألة ،تظهر م�س�ألة �أخرى تتعلق بتحديد املحكمة التي �ستكون
ّ
التو�صل �إىل حتديد تلك القيمة من حيث
حمكمة ما �أخرى) وبالكيفية التي ميكن بها معاجلة �أي ت� ّأخر يف
ّ

ين
الف�صل الثاين ع�رش� -أثر الإع�سار يف احلق ال�ضما 
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ت�أثري ذلك الت� ّأخر يف �سري �إجراءات الإع�سار .وفيما يتعلق بتوقيت حتديد القيمة ،ت�شرتط قوانني �إع�سار
عديدة الرجوع �إىل التاريخ الفعلي لبدء الإجراءات (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء الثاين،
الف�صل اخلام�س ،الفقرة  ،38والتو�صية .)179

 -13ترتيب املطالبات امل�ضمونة
يقرر قانون املعامالت امل�ضمونة �أولوية احلقوق ال�ضمانية جتاه املطالبني املناف�سني (لالطالع
ّ -59
على معنى م�صطلحي "املطالب املناف�س" و"الأولوية" ،انظر املق ّدمة ،الباب باء ،امل�صطلحات والتف�سري
يف هذا الدليل) ،مبن فيهم �سائر دائني املدين امل�ضمونني وغري امل�ضمونني ،والدائنون بحكم الق�ضاء
ويقر العديد من قوانني الإع�سار مبا
الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة ،وم�شرتو املوجودات املرهونة.
ّ
للحقوق ال�ضمانية من �أولوية �سابقة للإع�سار ،وتق ّدم تلك احلقوق على مطالبات �أخرى ،مثل النفقات
الإدارية واملطالبات الأخرى (مثل املطالبات املتعلقة بال�رضائب �أو الأجور) .وتن�ص تلك القوانني على
�أن املطالبات امل�ضمونة ينبغي �أن يُوفى بها من عائدات بيع املوجودات املرهونة املحددة �أو من الأموال
العامة ،تبعاً لكيفية معاملة املوجودات املرهونة يف �إجراءات الإع�سار (انظر دليل الأون�سيرتال للإع�سار،
التو�صية  .)188غري �أنه متى �أنفق ممثّل الإع�سار موارد غري مرهونة من موارد احلوزة يف احلفاظ على
قيمة املوجودات املرهونة �أو ا�ستبقائها ف�إن تلك النفقات ميكن �أن تُعطَ ى رتبة �أعلى حتى من رتبة املطالبة
امل�ضمونة .ومن ثم ،فرمبا يتعينّ ت�سديدها من عائدات بيع املوجودات املرهونة �أو من قيمة �أخرى تُعزى
لهذه املوجودات (انظر التو�صية  241من هذا الدليل).
 -60وت�ضع قوانني �إع�سار �أخرى املطالبات امل�ضمونة يف مرتبة �أدنى من مرتبة التكاليف الإدارية
حمددة (تتعلق بالأجور �أو ال�رضائب مثال)� ،أو حت�رص املبلغ الذي
ومطالبات �أخرى (غري م�ضمونة عموما) ّ
�ستُعطى ب�ش�أنه املطالب ُة امل�ضمونة مرتب ًة �أعلى يف ن�سبة مئوية حمددة من املطالبة .وي�ؤدي �إيالء مطالبات
معينة مرتب ًة �أعلى ،وهو ما يح�صل يف كثري من الأحيان ا�ستنادا �إىل اعتبارات ذات �صلة
غري م�ضمونة ّ
بال�سيا�سات االجتماعية� ،إىل الت�أثري يف تكاليف االئتمان امل�ضمون ومدى توفّره .والنهج املتمثل يف ح�رص
املبلغ الذي ي�سرتده الدائن امل�ضمون من قيمة املوجودات املرهونة هو نهج ي�ؤخذ 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 معينّ يف كثري من الأحيان).
 -61وثمة نهج �آخر قد ي�سمح ب�إعطاء الدائنني امل�ضمونني الالحقني لبدء الإجراءات رتبة �أعلى من
رتبة حقوق الدائنني امل�ضمونني املوجودين يف وقت بدء الإجراءات (انظر الفقرتني  37و� 38أعاله)،
ب�رشط �إمكان حماية احلقوق ال�ضمانية للدائنني امل�ضمونني املوجودين من قبل (انظر دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،التو�صيتني  66و.)67
معينة من املطالبات
 -62ويف احلاالت التي ين�شئ فيها قانون الإع�سار امتيازات خا�صة ب�ش�أن �أنواع ّ
التي تفوق مرتبتها مرتبة احلقوق ال�ضمانية (مثل امتياز دفع ال�رضائب �أو غري ذلك من املطالبات غري
امل�ضمونة) ،يُ�ست�صوب �أن تبقى تلك االمتيازات يف احلد الأدنى و�أن ين�ص عليها قانون الإع�سار �أو ي�شري
�إليها بو�ضوح (انظر التو�صية  83من هذا الدليل) .فهذا النهج من �ش�أنه �أن يكفل �شفافية نظام الإع�سار
وقابلية التنب�ؤ ب�أثره على الدائنني و�أن ميكِّن الدائنني امل�ضمونني من تقدير الأخطار املرتبطة بتقدمي
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االئتمان تقديرا �أدق .وترد مناق�شة لهذه امل�سائل بتف�صيل �أكرب يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،اجلزء
الثاين ،الف�صل اخلام�س ،الفقرات  ،79-51والتو�صيات .193-185
 -63ومثلما ُذكر �آنفا ،يراعي قانون الإع�سار عادة �أولوية احلق ال�ضماين ال�سابقة لبدء الإجراءات
(عندما يكون احلق ال�ضماين قد �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل بدء الإجراءات� ،أو بعدها ولكن
يف غ�ضون فرتة �سماح) ،وذلك رهنا ب�أي امتيازات ميكن �أن مينحها قانون الإع�سار ملطالبات �أخرى.
حتدد بتخفي�ض رتبة تلك احلقوق (�أي بتغيري
وينطبق الأمر نف�سه على ما للحقوق ال�ضمانية من �أولوية ّ
�أولوية احلق ال�ضماين باالتفاق� ،أو ب�أمر من املحكمة� ،أو حتى من جانب واحد؛ انظر التو�صية 240
من هذا الدليل) .بيد �أنه ينبغي �أال يُ�سفر تخفي�ض الرتبة عن �إيالء الدائن امل�ضمون رتبة �أعلى من
الرتبة التي كان ميكن �أن يحظى بها� ،سواء ب�صفته دائنا فرديا �أو ب�صفته ع�ضوا يف فئة من الدائنني
امل�ضمونني ،مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق خالف قانون الإع�سار .وهذا املبد�أ يعني �أنه �إذا كان
الدائنون امل�ضمونون "�ألف" و"باء" و"جيم" يف رتب �أولوية بحيث يكون "�ألف" هو الأول و"باء" هو
الثاين و"جيم" هو الثالث ،وخف�ض "�ألف" رتبة مطالبته امل�ضمونة عن رتبة مطالبة "جيم" ،ف�إن "باء"
ال يح�صل على رتبة �أعلى من الرتبة التي كان "�ألف" �سيح�صل عليها فيما يتعلق مببلغ مطالبة "�ألف"
وبعبارة �أخرى ،ال يجوز للدائن "جيم" �أن ميار�س �أولوية الدائن "�ألف" �إال مبقدار قيمة مطالبة "�ألف".
وهذا املبد�أ يعني �أي�ضا �أنه �إذا خ ّف�ض الدائن امل�ضمون "�ألف" يف الفئة "�سني" مطالبته امل�ضمونة عن
رتبة مطالبة الدائن امل�ضمون "باء" املنتمي لنف�س الفئة ف�إن الدائن امل�ضمون "باء" ال ميكنه �أن يح�صل
على رتبة �أعلى من رتبة الفئة .وبعبارة �أخرى ،ال يجوز للدائن "باء" �أن ميار�س �أولوية الدائن "�ألف" �إال
مبقدار قيمة مطالبة "�ألف".

 -14متويل االحتياز
 -64من امل�سائل الأ�سا�سية التي تهم دائني البائع �أو امل�ست�أجر �أو املقر�ض املعامل ُة التي تنالها يف الإع�سار
احلقو ُق ال�ضمانية وغريها من احلقوق التي ت�ؤدي وظيفة �ضمان �أداء التزام ما .وقد تتباين هذه املعاملة
حدد الطريقة التي تعامل
�أحيانا بح�سب كيفية ت�صنيف �أي حق معينّ يف قانون املعامالت امل�ضمونة ،و�ستُ ِّ
بها هذه احلقوق عموما يف قانون املعامالت امل�ضمونة كيفية معاملتها يف الإع�سار .ولذلك ال يتناول دليل
الأون�سيرتال للإع�سار م�س�ألة كيفية ت�صنيف هذه احلقوق يف قانون املعامالت امل�ضمونة ،ويقت�رص على
تناول معاملة هذه احلقوق يف الإع�سار ،نظرا لت�صنيف قانون املعامالت امل�ضمونة لها.
 -65ويف الدول التي تُدرج جميع �أ�شكال حقوق متويل االحتياز يف قانونها املتعلق باملعامالت امل�ضمونة
(وهو ما ي�شري �إليه هذا الدليل بعبارة "النهج الوحدوي" �إزاء متويل االحتياز) ،تُعامل معامالت االحتفاظ
بامللكية والإيجارات التمويلية ،يف �سياق �إع�سار املدين ،بالطريقة ذاتها التي يُعامل بها احلق ال�ضماين
احليازي ،مع االعرتاف ب�أي �أولوية خا�صة يتمتع بها احلق ال�ضماين احليازي مبقت�ضى قانون غري قانون
الإع�سار (انظر التو�صية  186من هذا الدليل) .وتتحقق النتيجة نف�سها ،مبوجب ما ي�شري �إليه هذا الدليل
�ص ّنف قانو ُن املعامالت امل�ضمونة � َّأي معاملة على
بعبارة "النهج غري الوحدوي" �إزاء متويل االحتياز ،متى َ
�أنها تُن�شئ حقا �ضمانيا (انظر التو�صية  ،202البديل �ألف) .ولذلك فمن �ش�أن �أحكام دليل الأون�سيرتال
للإع�سار التي تنطبق على احلقوق ال�ضمانية �أن تنطبق على هذه احلقوق ال�ضمانية احليازية املتنوعة.
ويف الدول التي تطلق على املعامالت مع االحتفاظ بحق امللكية ومعامالت الإيجار التمويلي ت�سميات
خمتلفة ،ال يُعامِ ل قانون املعامالت امل�ضمونة يف كثري من الأحيان املوجودات اخلا�ضعة لهذه املعامالت
على �أنها موجودات خا�ضعة حلق �ضماين ،و�إمنا كموجودات ميلكها البائع �أو امل� ّؤجر .ولذلك فمن �ش�أن
�أحكام دليل الأون�سيرتال للإع�سار املتعلقة باملوجودات التي متلكها �أطراف ثالثة �أن تنطبق على هذه
املعامالت (انظر التو�صية  ،202البديل باء ،من هذا الدليل).
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عما �إذا كان حق متويل االحتياز يُعا َمل يف �إجراءات الإع�سار
 -66و�أيا كان الأمر ،وب�رصف النظر َّ
مبقت�ضى القواعد املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية �أم مبقت�ضى القواعد املنطبقة على العقود وعلى
املوجودات التي متلكها �أطراف ثالثة ،ينبغي �أن تكون جميع حقوق متويل االحتياز خا�ضعة لآثار الإع�سار
املحددة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار .ويف �أي من نوعي النهج غري الوحدوي (انظر البديلني �ألف
وباء للتو�صية  202يف هذا الدليل) ،قد يكون من املهم مالحظة �أن دليل الأون�سيرتال للإع�سار يو�صي
يف كثري من الأحيان باملعاملة ذاتها حلائزي احلقوق ال�ضمانية وحائزي املوجودات التي متلكها �أطراف
ثالثة .وهذا ما يت�ضح مثال فيما يتعلق بالتو�صية  88من دليل الأون�سيرتال للإع�سار (فيما يتعلق بتطبيق
�صالحيات الإبطال على جملة �أمور منها احلقوق ال�ضمانية)؛ والتو�صية ( 35املتعلقة ب�إدراج حقوق املدين
يف املوجودات املرهونة التي ت�شكل حوزة الإع�سار)؛ والتو�صيات ( 51-39املتعلقة بتطبيق التدابري امل�ؤقتة
والوقف على املوجودات املرهونة والإعفاء من الوقف)؛ والتو�صية ( 52املتعلقة با�ستخدام موجودات
والت�رصف فيها)؛ والتو�صية ( 54املتعلقة با�ستخدام املوجودات
احلوزة ،مبا فيها املوجودات املرهونة،
ّ
اململوكة لطرف ثالث)؛ والتو�صيات ( 86-69املتعلقة مبعاملة العقود).

 -15امل�ستحقات اخلا�ضعة لنقل تام قبل بدء الإجراءات
 -67يندرج النقل التام للم�ستحق يف نطاق هذا الدليل ،رغم �أن هذا النقل ال يجري لغر�ض �ضمان �أداء
التزام (انظر التو�صيتني  3و 167من هذا الدليل) .و�أيا كان الأمر ،وب�رصف النظر عن الكيفية التي
يُعامِ ل بها � ُّأي قانون غري قانون الإع�سار النق َل التام للم�ستحق ،ف�إن قانون الإع�سار يعامِ ل النقل التام
للم�ستحق كما يُعامِ ل نقل املدين �أي موجودات �أخرى قبل بدء الإجراءات (انظر عموما دليل الأون�سيرتال
للإع�سار ،التو�صية  35الفقرة الفرعية (�أ)).

باء -التو�صيات
الغر�ض
الغر�ض من التو�صيات الواردة يف هذا الف�صل هو تناول �أثر الإع�سار يف احلقوق ال�ضمانية بطريقة
�شاملة تت�سق مع دليل الأون�سيرتال لقانون الإع�سار .ومن ثم �أدرجت يف هذا الف�صل ،من دليل الأون�سيرتال
لقانون الإع�سار ،التو�صيات الأ�سا�سية التي تتعلق حتديدا باحلقوق ال�ضمانية .ولكن لال�ستفادة من مناق�شة
�أوفى لأثر �إجراءات الإع�سار يف احلقوق ال�ضمانية ،ينبغي �أن يُقر�أ هذا الف�صل باالقرتان بكلتا التعليقات
ويت�ضمن هذا الف�صل �أي�ضا مناق�شة لبع�ض
والتو�صيات الواردة يف دليل الأون�سيرتال لقانون الإع�سار.
ّ
تطرق �إليها دليل الأون�سيرتال لقانون الإع�سار ولكنها مل تكن مو�ضوع
التو�صيات الإ�ضافية التي ّ
تو�ضح م�سائل ّ
تو�صيات يف ذلك الدليل.
 -1دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار )3(:امل�صطلحات والتو�صيات

(�أ) امل�صطلحات
( -12ب) "موجودات املدين" :هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�صاحله ،مبا فيها احلقوق وامل�صالح يف
املمتلكات� ،سواء �أكانت يف حوزة املدين �أم مل تكن ،وملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وقابلة �أم غري قابلة للنقل ،مبا يف
ذلك م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة �أو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث؛
( )3من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 440

�( -12ص) "العقد املايل" :هو �أي معاملة �آنية �أو �آجلة �أو م�ستقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�ضية تتعلق ب�أ�سعار
فائدة �أو �سلع �أو عمالت �أو �أ�سهم �أو �سندات �أو م�ؤ�رشات �أو �أي �صك مايل �آخر ،و�أي معاملة �إعادة �رشاء �أو معاملة
�إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف الأ�سواق املالية ،و�أي
توليفة من املعامالت املذكورة �أعاله؛

( -12خ)

"قانون حمكمة الإع�سار" :هو قانون الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار؛

( -12ذ)

"قانون موقع املال" :هو قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات؛

�( -12ض) "املعاو�ضة" :هي مقا�صة التزامات نقدية �أو غري نقدية مبوجب عقود مالية؛
�( -12أ �أ) "اتفاق املعاو�ضة" :هو �شكل من �أ�شكال العقود املالية بني طرفني �أو �أكرث ين�ص على واحد �أو �أكرث
مما يلي:
' '1الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء باحللول �أو
بطريقة �أخرى؛ �أو
' '2عند �إع�سار طرف ما �أو تق�صريه ب�أي نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت املعلقة بقيمتها
الإبدالية �أو بقيمتها ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل تلك املبالغ �إىل عملة واحدة ومعاو�ضتها �إىل مبلغ
واحد يدفعه طرف �إىل �آخر؛ �أو
' '3مقا�صة املبالغ املح�سوبة على النحو املبينّ يف الفقرة الفرعية ' '2من هذا التعريف يف �إطار
()4
اتفاقَي معاو�ضة �أو �أكرث؛
( -12د د) "الطرف ذو امل�صلحة" :هو �أي طرف تت�أثر حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله ب�إجراءات الإع�سار
معينة يف �إجراءات الإع�سار ،مبن يف ذلك املدين �أو ممثل الإع�سار �أو الدائن �أو حائز الأ�سهم �أو
�أو ب�أمور َّ
ق�صد �أن ي�شمل هذا التعريف
جلنة الدائنني �أو �سلطة حكومية �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�أثر على هذا النحو .وال يُ َ
الأ�شخا�ص الذين لهم م�صالح بعيدة ال�صلة �أو متفرقة تت�أثر ب�إجراءات الإع�سار؛
( -12و و) "الأف�ضلية" :هي معاملة ت�ؤدي �إىل ح�صول دائن على مزية �أو �سداد غري عادي؛
تتقدم مطالبة على غريها عندما ين�ش�أ ذلك احلق ب�إعمال القانون؛
( -12ز ز) "الأولوية" :هي احلق يف �أن ّ
( -12ح ح) "املطالبة ذات الأولوية" :هي املطالبة التي ت�سدد قبل ال�سداد للدائنني العامني غري امل�ضمونني؛
( -12طط) "حم ــاية القيمة" :هي التدابـ ــري التي ت�سـ ــتهدف احلفـ ــاظ على الـق ــيمة االقت�ص ــادية لل ــموجودات
املرهونة واملوجودات اململوكة للأطراف الثالثة �أثناء �إجراءات الإع�سار (ي�شار �إليها يف بع�ض الواليات الق�ضائية
بعبارة "احلماية الوافية") .وميكن توفري احلماية بوا�سطة دفعات نقدية� ،أو بتوفري م�صالح �ضمانية على
حتددها املحكمة لتوفري احلماية الالزمة؛
موجودات بديلة �أو �إ�ضافية� ،أو بو�سائل �أخرى ّ
( -12ع ع) "امل�صلحة ال�ضمانية" :هي حق يف موجودات ل�ضمان �سداد التزام �أو �أكرث �أو الوفاء به على نحو
�آخر؛

( )4الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية.
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(ب) التو�صيات
فعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار
الأهداف الرئي�سية لقانون ّ
فعال ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي �أخذ الأهداف الرئي�سية التالية يف االعتبار:
 -1من �أجل �إر�ساء وتطوير قانون ّ

(�أ)

توفري اليقني يف ال�سوق تعزيزا ال�ستقرار االقت�صاد ومنوه؛

(ب) زيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى حد؛
(ج)  �إيجاد توازن بني الت�صفية و�إعادة التنظيم؛
(د) �ضمان معاملة متكافئة للدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة؛
(هـ) توفري حل مل�شكلة الإع�سار يت�سم بالآنية وال ّنجاعة وال ّنـزاهة؛

(و) احلفاظ على حوزة الإع�سار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنني؛

ويت�ضمن حوافز على جمع املعلومات
وقابلية ال ّتنب�ؤ
(ز) �ضمان وجود قانون �إع�سار ي ّت�سم بال�شّ فافية
ّ
ّ
وتوزيعها؛
(ح) االعرتاف بحقوق الدائنني احلاليني و�إر�ساء قواعد وا�ضحة ب�ش�أن ترتيب املطالبات ذات الأولوية.
يحدد قانون الإع�سار �أنّه ،عندما تكون امل�صلحة ال�ضمانية نافذة وقابلة للإنفاذ مبوجب قانون
 -4ينبغي �أن ّ
غري قانون الإع�سار ،يُعترَ ف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ يف �إجراءات الإع�سار.
فعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي النظر يف ال�سمات امل�شرتكة التالية:
 -7بغية �صوغ قانون ّ
(�أ)(-د) ...
(هـ) حماية حوزة الإع�سار من ت�رصفات الدائنني واملدين ذاته وممثل الإع�سار ،والطريقة التي
تُ�صان بها القيمة االقت�صادية للم�صلحة ال�ضمانية �أثناء �إجراءات الإع�سار ،عندما ت�رسي تدابري احلماية على
الدائنني امل�ضمونني؛
(و)�(-ص) ...

القانون املنطبق على �صحة احلقوق واملطالبات و�رسيانها
 -30ينبغي تعيني القانون املنطبق على حتديد �صحة و�رسيان احلقوق واملطالبات القائمة وقت بدء �إجراءات
الإع�سار ،وذلك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا�ص للدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار.

القانون املنطبق يف �إجراءات الإع�سار :قانون دولة حمكمة الإع�سار
يطبق قانون الإع�سار للدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (قانون دولة حمكمة الإع�سار)
 -31ينبغي �أن َّ
على كل جوانب بدء تلك الإجراءات وت�سيريها و�إدارتها واختتامها ،وعلى �آثار تلك الإجراءات .وهذه اجلوانب
ميكن �أن ت�شمل ،على �سبيل املثال ،ما يلي:

(�أ)(-ط)...
(ي) معاملة الدائنني امل�ضمونني؛

(ك)(-ن) ...
(�س) ترتيب املطالبات؛

(ع)(-ق) ...
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اال�ستثناءات من تطبيق قانون �إجراءات الإع�سار
...

 -34ينبغي �أن يكون عدد �أي ا�ستثناءات ت�ضاف �إىل التو�صيتني  32و 33حمدودا ،كما ينبغي تبيانها �أو ذكرها
بو�ضوح يف قانون الإع�سار.

املوجودات التي ت�شكِّل حوزة الإع�سار

 -35ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � َّأن احلوزة ينبغي �أن ت�شمل ما يلي:
(�أ) موجودات املدين )5(،مبا فيها م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة ويف املوجودات اململوكة
لأطراف ثالثة؛
املكت�سبة بعد بدء �إجراءات الإع�سار؛
(ب) املوجودات
َ
(ج) ...

التدابري امل�ؤقتة

()6

 -39ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة �أن متنح �إعفاء ذا طابع م�ؤقت ،بناء على طلب املدين
�أو الدائنني �أو الأطراف الثالثـة ،عندمـا تكـون هناك حاجة �إىل الإعفاء من �أجل حماية و�صون قيمة موجودات
()8
املدين(� )7أو م�صالح الدائنني يف الفرتة الفا�صلة بني تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار وبدء الإجراءات،
مبا يف ذلك:

(�أ) وقف احلجز على موجودات املدين ،مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة جلعل امل�صالح ال�ضمانية
نافذة على الأطراف الثالثة و�إنفاذ امل�صالح ال�ضمانية؛
(ب)(-د) ...

تعوي�ض اخل�سارة يف �سياق التدابري امل�ؤقتة

 -40يجوز �أن يوفّر قانون الإع�سار للمحكمة ال�صالحية من �أجل:

مقدم الطلب اخلا�ص بالتدابري امل�ؤقتة ب�أن يوفّر التعوي�ض عن اخل�سارة ،و�أن يدفع
(�أ) مطالبة
ِّ
التكاليف �أو الر�سوم �إذا اقت�ضى الأمر؛ �أو
(ب) فر�ض جزاءات يف �سياق الطلب اخلا�ص بالتدابري امل�ؤقتة.

توازن احلقوق بني املدين وممثل الإع�سار
يحدد القانون بو�ضوح توازن احلقوق وااللتزامات بني املدين و�أي ممثل للإع�سار يُ َّعني كتدبري
 -41ينبغي �أن ّ
م�ؤقت .ففي الفرتة الفا�صلة بني تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار وبدء تلك الإجراءات ،يحق للمدين �أن
يوا�صل ت�شغيل من�ش�أته وي�ستخدم املوجودات ويت�رصف فيها يف �سياق العمل املعتاد ،با�ستثناء ما تفر�ضه املحكمة
من تقييدات.
()5
�ستقرر ملكية املوجودات بالإ�شارة �إىل القانون املنطبق ذي ال�صلة ،حيث يرد تعريف وا�سع للتعبري "املوجودات" ي�شمل ممتلكات
َّ
املدين وحقوقه وم�صلحته ،مبا يف ذلك حقوق املدين وم�صاحله يف املوجودات اململوكة لأطراف ثالثة.
( )6هذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،انظر املادة ( 19انظر املرفق الثالث
من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
( )7يق�صد بالإ�شارة �إىل املوجودات يف الفقرات من (�أ) �إىل (ج) �أن تكون قا�رصة على املوجودات التي من �ش�أنها �أن متثل جزءا من حوزة
الإع�سار حاملا تبد�أ الإجراءات.
يحدد قانون الإع�سار وقت نفاذ �أمر متعلق بالتدابري امل�ؤقتة؛ ك�أن ين�ص مثال ،عند �إ�صدار الأمر ،على �أن يكون ذلك الأمر
( )8ينبغي �أن ّ
حمدد �آخر (انظر الفقرة  44من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
وقت
أي
�
أو
�
إ�صداره،
�
يوم
من
أوىل
ل
ا
ال�ساعة
نافذا اعتبارا من
ّ
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الإ�شعار
احلد من �رضورة الإ�شعار �أو اال�ستغناء عنه ،يجب
 -42ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،ما مل تقرر املحكمة
ّ
توجيه �إ�شعار منا�سب �إىل الأطراف املت�أثرة ذات امل�صلحة مبا يلي:
(�أ) طلب لتنفيذ التدابري امل�ؤقتة �أو �أمر من املحكمة بتنفيذها( ،مبا يف ذلك طلب ب�ش�أن ا�ستعرا�ضها
وتعديلها �أو �إنهائها)؛

(ب)  �أمر من املحكمة باتخاذ تدابري �إ�ضافية تنطبق عند البدء ما مل تقرر املحكمة احلد من �رضورة
الإ�شعار �أو اال�ستغناء عنه.

التدابري امل�ؤقتة بناء على طلب من طرف واحد

 -43ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال عدم توجيه �إ�شعار �إىل املدين �أو طـرف �آخـر ذي م�صلحـة
ومت�أثـر بتدبيـر م�ؤقـت بالطلـب اخلـا�ص بالتدبيـر امل�ؤقـت ،يحـق للمدين �أو للطرف الآخر ذي امل�صلحة املت�أثر
�سمع ر�أيه ب�رسعة )9(،فيما �إذا كان ينبغي ا�ستمرار التدبري االنت�صايف.
بالتدابري امل�ؤقتة� ،أن يُ َ

تعديل التدابري امل�ؤقتة �أو �إنها�ؤها

 -44ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة ،مببادرتها �أو بناء على طلب من ممثل الإع�سار �أو
وتعدلها �أو تُنهيها.
املدين �أو الدائن �أو �أي �شخ�ص �آخر مت�أثر بالتدابري امل�ؤقتة� ،أن ت�ستعر�ض تلك التدابري
ِّ

�إنهاء التدابري امل�ؤقتة

 -45ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن التدابري امل�ؤقتة تنتهي عندما:
مقدم ب�ش�أن البدء؛
(�أ) يُرف�ض طلب َّ

(ب) يُطعن بنجاح يف �أمر باتخاذ تدابري م�ؤقتة مبقت�ضى التو�صية 43؛

(ج)

تُ�صبح التدابري املنطبقة عند البدء نافذة ،ما مل تقرر املحكمة ا�ستمرار نفاذ التدابري امل�ؤقتة.

التدابري املنطبقة عند البدء

 -46ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عند بدء �إجراءات الإع�سار:
(�أ)
يطبق الوقف على بدء �أو موا�صلة الدعاوى الفردية �أو الإجراءات( )11املتعلقة مبوجودات املدين
َّ
وحقوقه �أو واجباته �أو التزاماته املالية؛
()10

(ب)
يطبق الوقف على الإجراءات املتخذة من �أجل جعل امل�صالح ال�ضمانية نافذة على الأطراف
َّ
()12
الثالثة و�إنفاذ امل�صالح ال�ضمانية؛

م�سمى �ضمن القانون �أن يكون ق�صريا ملنع حدوث خ�سارة يف قيمة من�ش�أة املدين.
( )9ينبغي لأي �أجل
ّ
(� )10ستكون هذه التدابري نافذة بوجه عام وقت �صدور الأمر بالبدء.
( )11انظر املادة  20من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود (انظر الف�صل الثالث من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
ويق�صد بالدعاوى الفردية امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية � 46أن ت�شمل �أي�ضا الدعاوى املعرو�ضة على هيئة حتكيم .غري
�أنه قد ال يت�سنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم ،كما هو احلال عندما ال يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان �أجنبي.
حمددة ،فمن امل�ست�صوب �أن يعرتف
(� )12إذا كان قانون غري قانون الإع�سار ي�سمح بجعل تلك امل�صالح ال�ضمانية نافذة يف فرتات زمنية ّ
قانون الإع�سار بتلك الفرتات الزمنية و�أن ي�سمح بجعل امل�صلحة نافذة عندما يحدث بدء �إجراءات الإع�سار قبل انق�ضاء �أجل الفرتة الزمنية
يت�ضمن قانون غري قانون الإع�سار تلك الفرتات الزمنية� ،أُعمل الوقف املنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل
املحددة .وعندما ال
ّ
ّ
امل�صلحة ال�ضمانية نافذة( .لالطالع على مزيد من املناق�شة ،انظر الفقرة  32من دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،وكذلك دليل الأون�سيرتال
الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة).

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 444

يطبق الوقف على التنفيذ �أو غريه من �أ�شكال الإنفاذ الذي ي�ستهدف موجودات احلوزة؛
(ج)
َّ

(د)

يعلَّق حق الطرف املقابل يف �إنهاء �أي عقد مع املدين؛

(هـ)

يعلَّق احلق يف �إحالة � ّأي من موجودات احلوزة �أو رهنها �أو الت�رصف فيها على نحو �آخر.

()13

()14

مدة التدابري املنطبقة �آليا عند البدء

 -49ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن التدابري املنطبقة �آليا عند بدء �إجراءات الإع�سار تظل نافذة طوال
تلك الإجراءات �إىل �أن:
(�أ) متنح املحكمة �إعفاء من التدابري؛

()15

(ب) ت�صبح خطة �إعادة التنظيم نافذة يف �إجراءات �إعادة التنظيم؛

()16

حمددة يف
(ج) تنق�ضي )17(،فيما يتعلق بالدائنني امل�ضمونني ،يف �إجراءات الت�صفية ،فرتة زمنية ثابتة ّ
القانون ،ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة �إ�ضافية عند �إثبات:
'ّ �  '1أن التمديد �رضوري لزيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى حد ل�صالح الدائنني؛

'ّ �  '2أن الدائن امل�ضمون �سيحظى بحماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة التي لـه فيها
م�صلحة �ضمانية.

احلماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة

 -50ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،عندما يق ّدم طلبا �إىل املحكمة� ،أن متنحه
حماية قيمة املوجودات التي لـه فيها م�صلحة �ضمانية .ويجوز للمحكمة �أن متنح تدابري حماية منا�سبة ميكن
�أن ت�شتمل على ما يلي:
(�أ) �سداد مدفوعات نقدية من احلوزة؛ �أو

(ب) تقدمي م�صالح �ضمانية �إ�ضافية؛ �أو

تقررها املحكمة.
(ج) ا�ستخدام �أي و�سيلة �أخرى ِّ

الإعفاء من التدابري املنطبقة عند البدء

 -51ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يطلب �إىل املحكمة �أن متنحه �إعفاء من
التدابري املنطبقة عند بدء �إجراءات الإع�سار ا�ستنادا �إىل �أ�س�س ميكن �أن ت�شتمل على ما يلي:
(�أ)  � ّأن املوجودات املرهونة لي�ست �رضورية لإعادة تنظيم �أو عملية بيع حمتملة ملن�ش�أة املدين؛

(ب)  �أن قيمة املوجودات املرهونة �آخذة يف التناق�ص نتيجة لبدء �إجراءات الإع�سار ،و� ّأن الدائن
امل�ضمون ال يحظى بحماية من تناق�ص القيمة؛
(ج)  �أنه مل تتم ،يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،املوافقة على خطة يف غ�ضون �أي حدود زمنية منطبقة.

( )13انظر الفقرات  119-114من دليل الأون�سيرتال للإع�سار .وال يق�صد بهذه التو�صية ا�ستبعاد �إنهاء عقد ما �إذا كان ذلك العقد ين�ص
على تاريخ للإنهاء واقع بعد بدء �إجراءات الإع�سار.
( )14تقييد احلق يف �إحالة موجودات احلوزة �أو رهنها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى يجوز �أن يخ�ضع ال�ستثناء يف تلك احلاالت
امل�سموح فيها للمدين مبوا�صلة �أعمال من�ش�أته ،وي�ستطيع املدين �إحالة املوجودات �أو رهنها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى يف �سياق العمل
املعتاد.
()15
ينبغي منح الإعفاء ا�ستنادا �إىل الأ�س�س املذكورة يف التو�صية .51
( )16ميكن �أن ت�صبح اخلطة نافذة عند موافقة الدائنني عليها �أو بعد �إقرار املحكمة ،ح�سب ا�شرتاطات قانون الإع�سار (انظر الفقرة
 54والفقرات التي تليها من الف�صل الرابع من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
( )17املق�صود هو �أن ينطبق الوقف على الدائنني امل�ضمونني لفرتة زمنية ق�صرية فقط ،ك�أن ترتاوح مثال ما بني  30و 60يوما ،و�أن يبينّ
مدة االنطباق.
قانون الإع�سار بو�ضوح ّ
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والت�رصف فيها
�صالحية ا�ستخدام موجودات احلوزة
ّ
 -52ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار مبا يلي:
(�أ) ا�ستخدام موجودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�رصف فيها �ضمن �سياق العمل
املعتاد ،با�ستثناء العائدات النقدية؛
(ب) ا�ستخدام موجودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�رصف فيها خارج �سيـاق العمـل
املعتاد ،رهنا با�شرتاطــات التو�صيتيــن  55و.58

زيادة رهن املوجودات املرهونة
 -53ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز زيادة رهن املوجودات املرهونة ،مع مراعاة اال�شرتاطات الواردة
يف التو�صيات .67-65

ا�ستخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث
 -54ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ي�ستخدم موجودات مملوكة لطرف ثالث ويف
حمددة ،منها ما يلي:
حيازة املدين� ،رشيطة ا�ستيفاء �رشوط ّ
(�أ)  �أن تحُ مى م�صالح الطرف الثالث من تناق�ص قيمة املوجودات؛
املتكب ــدة مبقـ ــت�ضى العقد واملرتتبة على ا�ستمرار �أداء العقد وا�ستخدام
(ب)  �أن تُدف ــع التكـ ــاليف
َّ
املوجودات ب�صفتها نفقات �إدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�صة وخالية من التزامات الرهن وامل�صالح الأخرى
مل�صلحة �أخرى خال�ص ًة
 -58ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ببيع موجودات مرهونة �أو خا�ضعة
ٍ
وخالي ًة من ذلك الرهن وامل�صلحة الأخرى ،خارج �سياق العمل املعتاد� ،رشيطة ما يلي:
(�أ)  �أن يُ�شعِ ر ممث ُل الإع�سار �أ�صحاب الرهن �أو امل�صالح الأخرى بالبيع املقرتح؛
�سمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم اعرتا�ض على
(ب)  �أن تتاح لأ�صحاب الرهن الفر�صة لأن يُ َ
البيع املقرتح؛
(ج)  �أ ّال يكون قد ُمنح �إعفاء من الوقف؛
(د)  �أن تُ�صان �أولوية امل�صالح يف عائدات بيع املوجودات.

ا�ستخدام العائدات النقدية
 -59ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار �أن ي�ستخدم العائدات النقدية و�أن يت�رصف فيها �إذا:
(�أ) وافق الدائن امل�ضمون الذي لـه م�صلحة �ضمانية يف تلك العائدات النقدية على ا�ستخدامها �أو
الت�رصف فيها؛ �أو
�سمع من
(ب)  �أُ�شعر الدائن امل�ضمون بذلك اال�ستخدام �أو الت�رصف املقرتح و�أُتيحت لـه فر�صة لأن يُ َ
املحكمة؛

(ج)

ُحميت م�صالح الدائن امل�ضمون من االنتقا�ص من قيمة العائدات النقدية.
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ُرهقة
املوجودات امل ِ
يقرر كيفية معاجلة �أي موجودات ُمرهقة للحوزة.
 -62ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ب�أن ّ
وعلى وجه التحديد ،يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار بالتنازل عن املوجودات امل ُرهقة بعد �إ�شعار
الدائنني و�إتاحة الفر�صة لهم لالعرتا�ض على الإجراء املقرتح ،با�ستثناء �أنه يجوز لقانون الإع�سار ،عندما
تتجاوز املطالبة امل�ضمونة قيمة املوجودات املرهونة وال تكون املوجودات الزمة لإعادة تنظيم املن�ش�أة �أو لبيعها
كمن�ش�أة عاملة� ،أن ي�سمح ملمثل الإع�سار بالتنازل عن املوجودات للدائن امل�ضمون دون �إ�شعار الدائنني الآخرين.

اجتذاب التمويل الالحق لبدء الإجراءات والإذن به
 -63ينبغي �أن يي�رس قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار احل�صول على متويل الحق لبدء الإجراءات و�أن يوفّر لـه
يقرر ممثل الإع�سار � ّأن ذلك �رضوري ال�ستمرار ت�شغيل من�ش�أة املدين
حوافز للح�صول على ذلك التمويل عندما ّ
�أو لكفالة دميومتها �أو للمحافظة على قيمة موجودات احلوزة �أو حت�سينها .ويجوز �أن ي�شرتط قانون الإع�سار
�أن ت�أذن املحكمة بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو �أن يقبل الدائنون ذلك.

منح �ضمانة ب�ش�أن التمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -65ينبغي �أن يتيح قانون الإع�سار منح م�صلحة �ضمانية ب�ش�أن �سداد التمويل الالحق لبدء الإجراءات،
ت�شمل منح م�صلحة �ضمانية على املوجودات غري املرهونة ،مبا فيها املوجودات املكت�سبة فيما بعد� ،أو م�صلحة
�ضمانية �صغرى �أو �أدنى مرتبة من حيث الأولوية على موجودات احلوزة املرهونة من قبل.
 -66ينبغي �أن يبينّ القانون(ّ � )18أن امل�صلحة ال�ضمانية التي تمُ نح ب�ش�أن موجودات احلوزة من �أجل ت�أمني
التمويل الالحق لبدء الإجراءات ،لي�ست لها �أولوية ت�سبق �أي م�صلحة �ضمانية قائمة ب�ش�أن املوجودات ذاتها
ما مل يح�صل ممثل الإع�سار على موافقة الدائنني امل�ضمونني القائمني �أو ي ّتبع العملية الإجرائية الواردة يف
التو�صية .67
 -67ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة ،عندما ال يوافق الدائن امل�ضمون القائم� ،أن
ت�أذن ب�إن�شاء م�صلحة �ضمانية لها �أولوية على امل�صالح ال�ضمانية القائمة من قبل� ،رشيطة ا�ستيفاء �رشوط
معينة ،منها:
ّ
(�أ)  �أن يكون الدائن امل�ضمون القائم قد �أتيحت لـه الفر�صة لأن ت�سمعه املحكمة؛
(ب)  �أن يكون ب�إمكان املدين �أن يُثبت عدم قدرته على احل�صول على التمويل ب�أي طريقة �أخرى؛
(ج)  �أن تحُ مى م�صالح الدائن امل�ضمون القائم.

()19

�أثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات
حتول �إجراءات �إعادة التنظيم �إىل ت�صفية ،ينبغي موا�صلة
 -68ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عندما َّ
()20
االعرتاف يف الت�صفية ب� ّأي �أولوية �أُ�سندت �إىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �إعادة التنظيم.
( )18يجوز �أن ترد هذه القاعدة يف قانون غري قانون الإع�سار ،عندئذ ينبغي �أن يذكر قانون الإع�سار وجود هذا احلكم.
( )19انظر الفقرات  69-63من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
( )20قد ال يُعرتف بال�رضورة برتتيب الأولوية ذاته .فمثال ،ميكن �أن ت�أتي مرتبة التمويل الالحق لبدء الإجراءات من حيث الأولوية بعد
مرتبة املطالبات االدارية املتعلقة بتكاليف الت�صفية.
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�رشوط الإنهاء الآيل �أو التعجيل
 -70ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أن � ّأي �رشط يف العقد يق�ضي ب�إنهاء العقد �آليا �أو تعجيله ال يجوز �إنفاذه
على ممثل الإع�سار وال على املدين عند وقوع �أي من الأحداث التالية:
(�أ) تقدمي طلب لبدء �إجراءات الإع�سار �أو بدء الإجراءات فعال؛
(ب) تعيني ممثل للإع�سار.

()21

يحدد قانون الإع�سار العقود امل�ستثناة من �إعمال التو�صية  ،70ومنها مثال العقود املالية �أو
 -71ينبغي �أن ّ
اخلا�ضعة لقواعد خا�صة ،كعقود العمل.

املوا�صلة �أو الرف�ض
يقرر موا�صلة �أداء عقد هو على علم ب� ّأن
 -72ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ّ
موا�صلته �ستكون نافعة حلوزة الإع�سار )22(.وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار:
(�أ)  � ّأن احلق يف املوا�صلة ينطبق على العقد مبجمله؛

(ب)  � ّأن املوا�صلة تعني � ّأن جميع �رشوط العقد واجبة الإنفاذ.
 -73يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ب�أن يقرر رف�ض عقد ما )23(،وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار
� ّأن احلق يف الرف�ض ينطبق على العقد مبجمله.

موا�صلة العقود يف حال �إخالل املدين بها
 -79ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال �إخالل املدين بعقد ما ،ي�ستطيع ممثل الإع�سار �أداء ذلك
العقد� ،رشيطة �أن يعالَج الإخالل ،و�أن يعاد الطرف املقابل غري املخ ّل بالعقد �إىل الو�ضع االقت�صادي الذي كان
يتمتع به �إىل حد كبري ،و�أن تكون احلوزة قادرة على الأداء مبوجب العقد الذي يتوا�صل �أدا�ؤه.

الأداء قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه
 -80ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن يقبل �أو ي�شرتط �أداء الطرف املقابل يف عقد
قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه .وينبغي �أن تكون مطالبات الطرف املقابل النا�شئة عن الأداء الذي قبله �أو
ا�شرتطه ممثل الإع�سار قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه واجبة ال�سداد ب�صفتها نفقة �إدارية:
(�أ)  �إذا �أ ّدى الطرف املقابل العقد ،وجب �أن تكون النفقات الإدارية هي ال�سعر التعاقدي للأداء؛ �أو
(ب) �إذا ا�ستخدم ممثل الإع�سار موجودات مملوكة لطرف ثالث ويف حيازة املدين وخا�ضعة ل�رشوط
العقد ،وجب �أن يُحمى ذلك الطرف من تناق�ص قيمة تلك املوجودات و�أن تكون لـه مطالبة �إدارية وفقا للفقرة
الفرعية (�أ).
( )21ال تنطبق هذه التو�صية �إال على العقود التي ميكن فيها جتاوز تلك ال�رشوط (انظر التعليق الوارد يف الفقرات  145-143من دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،ب�ش�أن اال�ستثناءات) .وهي ال يُق�صد بها �أن تكون ح�رصية ،و�إمنا يُق�صد بها �إر�ساء حد �أدنى :فاملحكمة ينبغي �أن تكون
قادرة على فح�ص ال�رشوط التعاقدية الأخرى التي �سيكون لها �أثر �إنهاء عقد ما عند وقوع �أحداث مماثلة.
(� )22إذا كان الوقف الآيل عند بدء �إجراءات الإع�سار يعمل على منع �إنهاء العقود املربمة مع املدين (وفقا ل�رشط ين�ص على الإنهاء
يت�ضمن العقد تاريخا للإنهاء يت�صادف
الآيل) ،فينبغي �أن تبقى كل العقود قائمة لتمكني ممثل الإع�سار من النظر يف �إمكانية موا�صلتها ،ما مل
ّ
وقوعه بعد بدء �إجراءات الإع�سار.
( )23يتبع بع�ض الواليات الق�ضائية نهجا بديال عن منح �صالحية رف�ض العقود ،فتن�ص على � ّأن �أداء العقد يتوقف بكل ب�ساطة ما مل
يقرر ممثل الإع�سار موا�صلة �أدائه.
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التعوي�ضات عن الأ�رضار الناجمة عن الإخالل يف وقت الحق بعقد متوا�صل �أدا�ؤه
 -81ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال اتخاذ قرار مبوا�صلة �أداء عقد ما ،ينبغي دفع التعوي�ضات
عن الأ�رضار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد الحقا ب�صفتها نفقات �إدارية.

التعوي�ضات عن الأ�رضار الناجمة عن الرف�ض
�ستقرر وفقا
 -82ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن � ّأي �أ�رضار ناجمة عن رف�ض عقد �سابق لبدء الإجراءات
َّ
يحد قانون الإع�سار من
للقانون املنطبق وينبغي معاملتها ب�صفتها مطالبة عادية غري م�ضمونة .ويجوز �أن ّ
املطالبات املتعلقة برف�ض عقد طويل الأمد.

�إحالة العقود
يقرر �إحالة عقد ما ،بالرغم من القيود الواردة
 -83يجوز �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن ب�إمكان ممثل الإع�سار �أن ّ
فيه� ،رشيطة �أن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.
 -84عندما يعرت�ض الطرف املقابل على �إحالة عقد ما ،يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار للمحكمة ب�أن توافق
بالرغم من ذلك على الإحالة� ،رشيطة:
(�أ)  �أن يوا�صل ممثل الإع�سار العقد؛

(ب) �أن يكون املحال �إليه قادرا على �أداء االلتزامات التعاقدية التي حتال �إليه؛
(ج)  �أ ّال تت�سبب الإحالة يف غنب كبري للطرف املقابل؛

(د)  �أن يعالَج �إخالل املدين ب�رشوط العقد قبل الإحالة.
 -85يجوز �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عندما يحال العقد ،يح ّل املحال �إليه حم ّل املدين ب�صفته الطرف
املتعاقد اعتبارا من تاريخ الإحالة وال تتحمل احلوزة �أي م�س�ؤولية �إ�ضافية مبوجب العقد.

املعامالت القابلة للإبطال

()24

يت�ضمن قانون الإع�سار �أحكاما تنطبق ب�أثر رجعي ويكون الغر�ض منها هو �إبطال معامالت
 -87ينبغي �أن
ّ
�شملت املدين �أو موجودات احلوزة وتر َّتب عليها � ّإما �إنقا�ص قيمة احلوزة �أو �إبطال مبد�أ معاملة الدائنني
يحدد قانون الإع�سار �أنواع املعامالت التالية ب�صفتها قابلة للإبطال:
معاملة عادلة؛ وينبغي �أن ّ
(�أ) املعامالت التي يُق�صد بها االحتيال على الدائنني �أو ت�أخريهم �أو عرقلة قدرتهم على حت�صيل
املطالبات عندما يكون الغر�ض منها و�ضع املوجودات بعيدا عن متناول الدائنني �أو الدائنني املحتملني �أو
الإ�رضار مب�صالح الدائنني بطريقة �أخرى؛
(ب) املعامالت التي تكون فيها الإحالة التي يقوم بها املدين ب�ش�أن م�صلحة يف املمتلكات �أو االلتزام
يتحمله عبارة عن هدية �أو مقابل قيمة �إ�سمية �أو قيمة �أقل من القيمة املكافئة �أو قيمة غري كافية ،وتكون
الذي
ّ
قد متت عندما كان املدين مع�رسا �أو �أ�صبح مع�رسا نتيجة لها (املعامالت املنقو�صة القيمة)؛
(ج) املعامالت التي �شملت دائنني وح�صل فيها �أحدهم على �أكرث من ن�صيبه الن�سبي من موجودات
املدين� ،أو على منفعة �إ�ضافية ،ومتت عندما كان املدين مع�رسا (املعامالت التف�ضيلية).
( )24الق�صد من ا�ستعمال كلمة "املعاملة" يف هذا الباب هو الإ�شارة بوجه عام �إىل الطائفة الوا�سعة من ال�صكوك القانونية التي ميكن
حتمل التزامات ،مبا يف ذلك عن طريق الإحالة �أو ال�سداد �أو منح م�صلحة �ضمانية �أو كفالة �أو قر�ض �أو
بوا�سطتها الت�رصف يف املوجودات �أو ّ
تنازل �أو عن طريق �إجراء يرمي �إىل �إنفاذ م�صلحة �ضمانية �إزاء �أطراف ثالثة ،وهي قد ت�شمل جمموعة مركّبة من املعامالت.
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�إبطال امل�صالح ال�ضمانية
 -88ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن امل�صلحة ال�ضمانية يجوز �أن تخ�ضع لأحكام الإبطال املن�صو�ص عليها
يف قانون الإع�سار على الأ�س�س ذاتها ال�سارية على املعامالت الأخرى ،بالرغم من كونها �سارية وواجبة النفاذ
مبوجب قانون غري قانون الإع�سار.

املعامالت املعفاة من دعاوى الإبطال
يحدد قانون الإع�سار املعامالت التي هي معفاة من الإبطال ،مبا فيها العقود املالية.
 -92ينبغي �أن ّ

العقود املالية واملعاو�ضة
 -103حاملا تُن َهى عقود املدين املالية ،ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار للأطراف املقابلة ب�إنفاذ م�صاحلها
ال�ضمانية وتطبيقها على الإلتزامات النا�شئة عن العقود املالية .وينبغي �إعفاء العقود املالية من �أي وقف
منطبق مبقت�ضى قانون الإع�سار على �إنفاذ امل�صلحة ال�ضمانية.

م�شاركة الدائنني
 -126ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائنني ،امل�ضمونني وغري امل�ضمونني على ال�سواء ،يحق لهم �أن
ي�شاركوا يف �إجراءات الإع�سار ،و�أن يبينّ ما ميكن �أن تنطوي عليه تلك امل�شاركة من حيث املهام التي ميكن
�أدا�ؤها.

حق الطرف ذي امل�صلحة يف �أن تُ�سمع دعواه ويف �أن يلتم�س �إعادة النظر

 -137ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن للطرف ذي امل�صلحة احلق يف �أن تُ�سمع دعواه ب�ش�أن � ّأي م�س�ألة
يف �إجراءات الإع�سار مت�س حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي �أن يحق للطرف ذي
امل�صلحة:
(�أ)  �أن يعرت�ض على � ّأي فعل يتطلب موافقة املحكمة؛

(ب)  �أن يلتم�س �إعادة نظر املحكمة يف � ّأي فعل مل تُ�شترَ َط ومل تُلتَ َم�س موافقة املحكمة عليه؛
(ج)  �أن يلتم�س � ّأي �إعفاء متاح له يف �إجراءات الإع�سار.

احلق يف اال�ستئناف

()25

 -138ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للطرف ذي امل�صلحة �أن ي�ست�أنف ب�ش�أن �أي �أمر �صادر عن
املحكمة يف �إجراءات الإع�سار �إذا كان ذلك الأمر مي�س حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله.

خطة �إعادة التنظيم
�آليات الت�صويت
 -145ينبغي �أن ي�ضع قانون الإع�سار �آلية للت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة .وينبغي �أن تتناول هذه
الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�سهم الذين يحق لهم الت�صويت على اخلطة؛ والطريقة التي �سيجرى بها
( )25وفقا للأهداف الأ�سا�سية ،ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على � ّأن �أحكام اال�ستئناف يف �إجراءات الإع�سار ال ينبغي �أن يكون لها
وفعال دون تعطيل ال داعي له.
�أثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك ،بغية �ضمان �إمكانية معاجلة الإع�سار وحله على نحو منتظم و�رسيع ّ
وينبغي �أن تكون احلدود الزمنية لال�ستئناف متوافقة عموما مع القانون املعمول به ،لكنها ينبغي �أن تكون �أق�رص يف الإع�سار من �أجل تفادي
تعطيل �إجراءات الإع�سار.
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الت�صويتّ � ،إما يف اجتماع يعقد لذلك الغر�ض و� ّإما عن طريق الربيد �أو بو�سائل �أخرى ،مبا فيها الو�سائل
الإلكرتونية والت�صويت بالوكالة؛ وما �إذا كان ينبغي �أن ي�صوت الدائنون وحائزو الأ�سهم يف فئات ح�سب
حقوقهم اخلا�صة �أم ال.
 -146ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائن �أو حائز الأ�سهم الذي ُع ّدلت حقوقه �أو ت�أثرت مبقت�ضى
اخلطة ال يكون ملزما ب�أحكامها ما مل تتح لذلك الدائن �أو حائز الأ�سهم فر�صة للت�صويت ب�ش�أن املوافقة على
اخلطة.
 -147ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه لي�س لأي دائن �أو حائز �أ�سهم �أو فئة من الدائنني �أو من حائزي
احلق يف الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة ،عندما تن�ص تلك اخلطة على � ّأن حقوق ذلك الدائن �أو
الأ�سهم
ّ
عدل �أو تت�أثر باخلطة.
حائز الأ�سهم �أو تلك الفئة من الدائنني �أو من حائزي الأ�سهم مل تُ ّ

 -148ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائنني الذين يحق لهم الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة ينبغي
ت�صوت على انفراد.
ت�صنيفهم على حدة بح�سب حقوقهم و� ّأن كل فئة منهم ينبغي �أن
ّ
 -149ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ينبغي �إتاحة املعاملة ذاتها لكل الدائنني وحائزي الأ�سهم املنتمني
�إىل الفئة ذاتها.

موافقة الفئات
 -150عندما يجري الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على خطة بالرجوع �إىل الفئات ،ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار
كيف �سيعا َمل الت�صويت املتحقق يف كل فئة لأغرا�ض املوافقة على اخلطة .وميكن ا ّتباع ن ُهج خمتلفة ،منها
ا�شرتاط موافقة كل الفئات �أو موافقة �أغلبية حمددة من الفئات ،ولكن يجب �أن توافق على اخلطة فئ ٌة واحدة
على الأقل من الدائنني الذين ُع ّدلت �أو ت�أثرت حقوقهم مبقت�ضى اخلطة.
 -151عندما ال ي�شرتط قانون الإع�سار موافقة كل الفئات على اخلطة ،ينبغي �أن يتناول قانون الإع�سار كيفية
ت�صوت ت�أييدا للخطة التي هي بخالف ذلك حتظى مبوافقة الفئات املطلوبة .وينبغي
معاملة الفئات التي ال
ّ
املبينة يف التو�صية .152
أ�س�س
ل
ا
مع
مت�سقة
�أن تكون تلك املعاملة
ّ

�إقرار اخلطة املوافق عليها
 -152عندما ي�شرتط قانون الإع�سار �إقرار املحكمة للخطة املوافق عليها ،ينبغي �أن ي�شرتط قانون الإع�سار
تقر اخلطة �إذا ا�ستوفت ال�رشوط التالية:
على املحكمة �أن ّ
(�أ) مت احل�صول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �سليم؛

(ب) �سيح�صل الدائنون مبقت�ضى اخلطة على قدر ي�ساوي على الأقل ما كانوا �سيح�صلون عليه يف
الت�صفية ،ما مل يوافقوا حتديدا على تلقي معاملة �أقل؛
تت�ضمن اخلطة �أحكاما خمالفة للقانون؛
(ج) ال
ّ

(د) �ستُ�س ّـدد املطالــبات والنفقـ ــات الإدارية بالكامل ،با�ستثناء احلاالت التي يوافق فيها �صاحب
املطالبة �أو املبلغ املنفق على احل�صول على معاملة خمتلفة؛
(هـ) با�ســتثناء احلــاالت التي توافق فيها فئات الدائنني املت�أثرة باخلطة على خالف ذلك� ،إذا �صوتت
فئة من فئات الدائنني بعدم املوافقة على اخلطة ،وجب �أن تتلقى تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة اعرتافا كامال
مبرتبتها مبوجب قانون الإع�سار و�أن يراعى ذلك الرتتيب عند التوزيع على تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة.

الطعون يف املوافقة (عندما ال يكون الإقرار الزما)
 -153عندما ت�صبح اخلطة ملزمة لدى موافقة الدائنني عليها ،دون ا�شرتاط �إقرارها من قِ بل املحكمة،
ينبغي �أن ي�أذن قانون الإع�سار للأطراف ذات امل�صلحة ،مبا فيها املدين� ،أن تطعن يف املوافقة على اخلطة.

ين
الف�صل الثاين ع�رش� -أثر الإع�سار يف احلق ال�ضما 
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وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار املعايري التي ميكن اال�ستناد �إليها يف تقييم الطعن ،وينبغي �أن ت�شمل هذه
املعايري ما يلي:
(�أ) ما �إذا كانت الأ�س�س املبينة يف التو�صية  152قد ا�ستوفيت؛
(ب) االحتيال ،ويف تلك احلالة ينبغي �أن تنطبق �رشوط التو�صية .154

املطالبات امل�ضمونة
يقدموا مطالبات.
 -172ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار ما �إذا كان ي�شرتط على الدائنني امل�ضمونني �أن ّ

املطالبات غري امل�صفاة
 -178ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار بقبول املطالبات غري امل�صفاة م�ؤقتا ،ريثما يح ّدد ممثل الإع�سار مقدار
املطالبة.

حتديد قيمة املطالبات امل�ضمونة
يحدد اجلزء امل�ضمون من مطالبة
 -179ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ّ
الدائن امل�ضمون واجلزء غري امل�ضمون من تلك املطالبة بوا�سطة حتديد قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�ضمونة
 -188ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن املطالبة امل�ضمونة ينبغي �أن ت�سدد من املوجودات املرهونة يف �إجراءات
الت�صفية �أو مبوجب خطة لإعادة التنظيم ،رهنا ب�سداد �أي مطالبات �أعلى �أولوية من املطالبة امل�ضمونة� ،إن
وجدت .وينبغي التقليل �إىل �أدنى حد من املطالبات التي هي �أعلى �أولوية من املطالبات امل�ضمونة وذكرها
بو�ضوح يف قانون الإع�سار .وعندما تكون قيمة املوجودات املرهونة غري كافية ل�سداد مطالبة الدائن امل�ضمون،
يجوز للدائن امل�ضمون �أن ي�شارك ب�صفة دائن عادي غري م�ضمون.

 -2تو�صيات �إ�ضافية ب�ش�أن الإع�سار

املوجودات املحتازة بعد بدء �إجراءات الإع�سار
 -235با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،236ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أن موجودات احلوزة التي
تحُ تاز بعد بدء �إجراءات الإع�سار ال تخ�ضع لأي حق �ضماين �أن�ش�أه املدين قبل بدء تلك الإجراءات.
 -236ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أن موجودات احلوزة التي تحُ تاز بعد بدء �إجراءات الإع�سار فيما
يتعلق باملدين تخ�ضع لأي حق �ضماين �أن�ش�أه املدين قبل بدء �إجراءات الإع�سار �إذا كانت املوجودات عائدات
(نقدية �أو غري نقدية) ملوجودات مرهونة كانت موجودات ميلكها املدين قبل بدء الإجراءات.

�رشوط االنتهاء التلقائي يف �إجراءات الإع�سار
�  -237إذا كان قانون الإع�سار ين�ص على �أن ال�رشط الوارد يف العقد والذي يق�ضي بالإنهاء التلقائي لأي
التزام مبقت�ضى العقد �أو بتعجيل ا�ستحقاق �أي التزام مبقت�ضى العقد عند بدء �إجراءات الإع�سار �أو عند
وقوع حدث �آخر مت�صل بالإع�سار هو �رشط غري قابل للإنفاذ جتاه ممثل الإع�سار �أو املدين ،فينبغي �أن
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ين�ص قانون الإع�سار �أي�ضا على �أن هذا احلُكم ال يحول دون �إنفاذ ال�رشط الوارد يف العقد والذي يُعفي
الدائن من التزام تقدمي قر�ض �أو تقدمي ائتمان �أو غري ذلك من الت�سهيالت املالية ل�صالح ملدين� ،أو يلغي
ذلك ال�رشط.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف �إجراءات الإع�سار
 -238ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه �أطراف ثالثة عند بدء
�إجراءات الإع�سار جاز اتخاذ تدابري بعد بدء تلك الإجراءات من �أجل موا�صلة نفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف
الثالثة� ،أو ا�ستبقاء نفاذه �أو احلفاظ على نفاذه �إىل احلد امل�سموح به مبوجب قانون املعامالت امل�ضمونة
وبالطريقة امل�سموح بها مبوجبه.

�أولوية احلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار
 -239ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين ي�ستحق الأولوية مبوجب قانون غري
قانون الإع�سار ظلت تلك الأولوية �سارية دون انتقا�ص يف �إجراءات الإع�سار� ،إال �إذا نالت مطالبة �أخرى
الأولوية مبوجب قانون الإع�سار .وينبغي �أن تكون هذه اال�ستثناءات يف احلد الأدنى و�أن ين�ص عليها قانون
الإع�سار بو�ضوح .وهذه التو�صية خا�ضعة للتو�صية  188من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار.

�أثر اتفاق �إنزال مرتبة الأولوية يف �إجراءات الإع�سار
 -240ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا �أنزل حائز احلق ال�ضماين يف موجودات حوزة الإع�سار
مرتبته يف الأولوية من تلقاء نف�سه �أو باالتفاق ل�صالح �أي ُمطالِبني مناف�سني موجودين حاليا �أو �سيوجدون
م�ستقبال ،كان هذا الإنزال ملزما يف �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق باملدين بنف�س مدى نفاذه مبوجب قانون
غري قانون الإع�سار.

التكاليف والنفقات املرتتبة على احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة يف �إجراءات الإع�سار
يحق ملمثل الإع�سار �أن ي�سرتد من قيمة املوجودات املرهونة،
 -241ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه ّ
يتحملها ممثل الإع�سار يف احلفاظ على قيمة
التي
املعقولة
على �أ�سا�س الأولوية الأوىل ،التكاليف والنفقات
َّ
املوجودات املرهونة �أو ا�ستبقائها �أو زيادتها ل�صالح الدائن امل�ضمون.

تقدير قيمة املوجودات املرهونة يف �إجراءات �إعادة التنظيم
 -242ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه ينبغي ،لدى تقدير قيمة ت�صفية املوجودات املرهونة يف
�إجراءات �إعادة التنظيم� ،أن يوىل االعتبار ال�ستخدامات تلك املوجودات والغر�ض من تقدير تلك القيمة.
ويجوز اال�ستناد يف تقدير قيمة ت�صفية تلك املوجودات �إىل قيمتها ب�صفتها جزءا من من�ش�أة عاملة.
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امل�صطلحات

*

"اتفاق ال�سيطرة" يعني اتفاقا بني امل�رصف الوديع واملانح والدائن امل�ضمون ،مثبتا بكتابة موقّعة،
يوافق مبوجبه امل�رصف الوديع على اتباع تعليمات الدائن امل�ضمون بخ�صو�ص �سداد الأموال املودعة يف
احل�ساب امل�رصيف دون موافقة �إ�ضافية من املانح؛

()1

"االتفاق ال�ضماين" يعني اتفاقا بني املانح والدائن� ،أيا كان �شكله �أو امل�صطلح امل�ستخدم للتعبري عنه،
ين�شئ حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا االتفاق على النقل التام
()2
مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء بالتزام؛
"اتفاق املعاو�ضة" يعني اتفاقا بني طرفني �أو �أكرث ين�ص على واحد �أو �أكرث من الأمور التالية:
(�أ) الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء بالتجديد �أو
بطريقة �أخرى؛ �أو
(ب) عند �إع�سار طرف �أو تق�صريه على نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت اجلارية بقيمتها الإحاللية
�أو بقيمتها ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل املبالغ املت�أتية من هذا الإنهاء �إىل عملة واحدة ومعاو�ضتها يف دفعة
واحدة من جانب طرف �إىل الطرف الآخر؛ �أو
(ج) مقا�صة املبالغ املح�سوبة على النحو املبينَّ يف الفقرة الفرعية (ب) �أعاله يف �إطار اتفاقني
()3
�أو �أكرث من اتفاقات املعاو�ضة؛
"�إجراءات الإع�سار" تعني الإجراءات اجلماعية اخلا�ضعة لإ�رشاف حمكمة الإع�سار ،واملتخذة �إما
بغر�ض �إعادة التنظيم و�إما بغر�ض الت�صفية؛
"الإحالة" تعني �إن�شاء حق �ضماين يف م�ستحق ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر.
وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا النقل التام مل�ستحق و�إن كانت الإحالة التي متثل
()4
نقال تاما للم�ستحق ال ت�ضمن �سدا َد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر؛
"الإحالة الالحقة" تعني �إحالة يجريها املحال �إليه الأول �أو �أي محُ ال �إليه �آخر )5(.ويف حالة الإحالة
الالحقة ،يكون ال�شخ�ص الذي يجري تلك الإحالة هو املحيل ويكون ال�شخ�ص الذي تجُ رى �إليه الإحالة
هو املحال �إليه؛
"الإ�شعار" يعني خطابا مكتوبا؛

()6

*ت�شكّل هذه امل�صطلحات جزءا من التعليق الوارد يف الدليل (انظر املقدمة ،الباب باء ب�ش�أن امل�صطلحات والتف�سري) .ولالطالع على
معنى م�صطلح "القانون" �أو "هذا القانون" ،انظر التو�صية .1
( )1لالطالع على معنى م�صطلح "الكتابة املوقّعة" يف �سياق اخلطابات الإلكرتونية ،انظر التو�صيتني  11و.12
( )2انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )3انظر الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية ("اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات") (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.04.V.14
( )4انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )5انظر الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )6بخ�صو�ص املعادلني الإلكرتونيني مل�صطلحي "كتابة" و"كتابة موقّعة" ،انظر التو�صيتني  11و.12
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"الإ�شعار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا يح ّدد ب�شكل معقول امل�ستحق املحال وهوية املحال �إليه؛

()7

"الإقرار" ،فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،يعني � ّأن الكفيل/
امل�سمى الذي �سي�س ّدد �أو �سيعطي قيمة بطريقة �أخرى عند املطالبة بال�سداد
امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
("ال�سحب") مبقت�ضى تعهد م�ستقل قد قام ،من تلقاء نف�سه �أو باالتفاق ،ب�أحد �أمرين:
أقر �أو قبل (�أيا كان �شكل �إثبات الإقرار �أو القبول) ب�إن�شاء حق �ضماين (�سواء ُ�س ّمي �إحالة
(�أ)  � ّ
�أو غري ذلك) يف احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ل�صالح الدائن امل�ضمون؛ �أو
(ب) التزم بال�سداد �إىل الدائن امل�ضمون �أو ب�إعطائه بطريقة �أخرى قيمة عند ال�سحب مبقت�ضى
تعهد م�ستقل؛
"االلتزام امل�ضمون" يعني التزاما م�ضمونا بحق �ضماين؛
"الأولوية" تعني �أف�ضلية حق ال�شخ�ص على حق مطالب مناف�س يف جني املنفعة االقت�صادية حلقه
ال�ضماين؛
"التعهد امل�ستقل" يعني خطاب اعتماد (جتاريا �أو �ضامنا)� ،أو تثبيتا خلطاب اعتماد� ،أو كفالة م�ستقلة
(مبا يف ذلك الكفالة امل�رصفية امل�ستحقة الدفع عند الطلب �أو عند �أول طلب �أو الكفالة املقابلة)� ،أو �أي تعهد
�آخر معرتف ب�أنه تعهد م�ستقل مبقت�ضى القانون �أو قواعد املمار�سة ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة
املوحدة املتعلقة باالعتمادات
بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة ،والأعراف واملمار�سات
ّ
امل�ستندية ،وقواعد املمار�سات ال�ضامنة الدولية ،والقواعد املوحدة للكفاالت امل�ستحقة عند الطلب؛
"احل�ساب امل�رصيف" يعني احل�ساب املحتفظ به لدى م�رصف وميكن �إيداع �أموال فيه .وهذا امل�صطلح
ي�شمل ح�سابات ال�شيكات وغريها من احل�سابات اجلارية ،وكذلك ح�سابات االدخار وح�سابات الإيداع
املحولة �إىل امل�رصف على �سبيل
املحددة الأجل .وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي الأموال
ّ
الوفاء املرتقب بالتزام �سداد �آجل كان امل�رصف قد التزم به ،واحلق يف تقا�ضي الأموال املحولة �إىل
امل�رصف يف �شكل �ضمانة نقدية تكفل الوفاء بالتزام م�ستحق للم�رصف طاملا كان لل�شخ�ص الذي يحول
تلك الأموال حق فيها� ،إذا كان القانون الوطني يعترب التزام امل�رصف ح�سابا م�رصفيا .وال ي�شمل هذا
امل�صطلح احلق املُثْبت ب�صك قابل للتداول يف مطالبة امل�رصف بال�سداد؛
"حق االحتفاظ بامللكية" (م�صطلح ينح�رص ا�ستخدامه يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل
االحتياز) يعني حق البائع يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة
للتداول) وفقا لرتتيب مع امل�شرتي ال تنقل مبقت�ضاه ملكية هذه املوجودات امللمو�سة (�أو ال تنقل بال رجعة)
�سدد اجلزء املتبقي من ثمن ال�رشاء؛
من البائع �إىل امل�شرتي �إىل �أن يُ َّ
"حق الإيجار التمويلي" (م�صطلح ال يُ�ستخدم �إال يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز)
يعني حق امل�ؤجر يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة للتداول) تكون
مو�ضع اتفاق ت�أجريي يق�ضي بحدوث ما يلي يف نهاية الإيجار:

(�أ)

ي�صبح امل�ست�أجر تلقائيا مالك املوجودات التي هي مو�ضوع الإيجار؛ �أو

(ب) يكون يف �إمكان امل�ست�أجر �أن ميتلك املوجودات بدفع ما ال يزيد عن �سعر رمزي؛ �أو

( )7بخ�صو�ص وقت نفاذ الإ�شعار بالإحالة ،انظر التو�صية .118
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(ج) ي�صبح للموجودات ما ال يزيد عن قيمة متبقية رمزية.
وي�شمل هذا امل�صطلح اتفاق الإيجار مع خيار ال�رشاء الحقا ،و�إن مل ي�رش �إليه ا�سميا على �أنه �إيجار،
�رشيطة �أن ي�ستويف �رشوط الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب) �أو (ج)؛
"حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل" يعني احلق يف تلقي مبلغ م�ستحق �أو كمبيالة
مقبولة �أو �سداد م� ّؤجل �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة يتعني ،يف كل من هذه احلاالت� ،أن ي�س ّدده �أو ين ّفذه
امل�سمى الذي يعطي قيمة وفاء ل�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل.
الكفيل/امل ُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي مبلغ يف �إطار �رشاء امل�رصف املداول �صكا �أو م�ستندا قابال
للتداول مقابل تقدمي �سند يفي بال�رشوط .وال ي�شمل هذا امل�صطلح:
(�أ) احلق يف ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل� ،أو
(ب) ما يُتقا�ضى عند قبول تعهد م�ستقل؛

()8

"احلق ال�ضماين" يعني حق ملكية يف موجودات منقولة يُن�ش�أ باالتفاق وي�ضمن �سداد التزام �أو
الوفاء به على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عما �إذا كان الطرفان قد �أ�سمياه حقا �ضمانيا .ويف �سياق النهج
الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،ي�شمل هذا امل�صطلح احلقوق ال�ضمانية االحتيازية واحلقوق ال�ضمانية
غري االحتيازية على ال�سواء ،ولكنه يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،ال ي�شمل حق
االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي .رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء
به على نحو �آخر .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا حق املنقول �إليه يف النقل
التام مل�ستحق )9(.وال ي�شمل هذا امل�صطلح احلق ال�شخ�صي جتاه كفيل �أو �شخ�ص �آخر م�س�ؤول عن �سداد
االلتزام امل�ضمون؛
"احلق ال�ضماين االحتيازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سياق كال النهجني الوحدوي وغري الوحدوي
�إزاء متويل االحتياز) يعني حقا �ضمانيا يف موجودات ملمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات
ي�سدد من ثمن �رشاء املوجودات �أو ي�ضمن التزاما �آخر
القابلة للتداول) ي�ضمن االلتزام ب�سداد �أي جزء مل ّ
مقدما على نحو �آخر لتمكني املانح من احتياز املوجودات .ولي�س �رضوريا �أن يُ�سمى
معقودا �أو ائتمانا َّ
احلق ال�ضماين االحتيازي بهذا اال�سم .ففي �إطار النهج الوحدوي ،ي�شمل هذا امل�صطلح حق االحتفاظ
بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي (وهما م�صطلحان م�ستخدمان يف �سياق النهج غري الوحدوي)؛
"حوزة الإع�سار" تعني موجودات املدين اخلا�ضعة لإجراءات الإع�سار؛
مب�صدر
"احليازة" (با�ستثناء كيفية ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف التو�صيات  28و 53-51فيما يتعلق ُ
امل�ستند القابل للتداول) تعني فقط احليازة الفعلية ملوجودات ملمو�سة من قِ بل �شخ�ص �أو وكيل لذلك
ال�شخ�ص �أو موظف لديه� ،أو من قِ بل �شخ�ص م�ستقل يقر ب�أنه يحتفظ بهذه املوجودات ل�صالح ذلك
ال�شخ�ص .وهي ال ت�شمل احليازة غري الفعلية املو�صوفة بعبارات من قبيل احليازة اال�ستداللية �أو ال�صورية
�أو االعتبارية �أو الرمزية؛
( )8يختلف احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل (باعتباره املوجود املرهون الأ�صلي) عن احلق
ال�ضماين يف "عائدات" (وهو مفهوم �أ�سا�سي يف الدليل) املوجودات امل�شمولة بالدليل (انظر م�صطلح "العائدات" والتو�صية  .)19ومن ثم ف�إن
ما يُتقا�ضى ،عند قبول (� ْأي ،نتيجة تقدمي �سند يفي بال�رشوط مبوجب) تعهد م�ستقل ،ي�شكل "عائدات" احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تعهد م�ستقل.
( )9انظر التو�صية  3والتعليق ذا ال�صلة.
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"الدائن امل�ضمون" يعني الدائن الذي ميلك حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا
امل�صطلح �أي�ضا املنقول �إليه يف عملية النقل التام مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء
()10
بالتزام؛
"الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سياق كال النهجني الوحدوي وغري
الوحدوي �إزاء متويل االحتياز) يعني الدائن امل�ضمون الذي ميلك حقا �ضمانيا احتيازيا .وي�شمل هذا
امل�صطلح يف �سياق النهج الوحدوي البائع �أو امل�ؤجر التمويلي املحتفظ بحق امللكية (وهما م�صطلحان
م�ستخدمان يف �سياق النهج غري الوحدوي)؛
"ال�سلع اال�ستهالكية" تعني ال�سلع التي ي�ستخدمها املانح �أو ينوي ا�ستخدامها لأغرا�ض �شخ�صية �أو
عائلية �أو منـزلية؛
"ال�سيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف توجد:
(�أ) تلقائيا عند �إن�شاء حق �ضماين� ،إذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون؛ �أو
(ب) �إذا كان امل�رصف الوديع قد �أبرم اتفاق �سيطرة مع املانح والدائن امل�ضمون؛ �أو
(ج)  �إذا كان الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب؛
"ال�سيطرة" فيما يتعلق بحق تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل توجد:

امل�سمى هو
(�أ) تلقائيا عند �إن�شاء احلق ال�ضماين �إذا كان الكفيل/امل ُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
الدائن امل�ضمون؛ �أو
امل�سمى �إقرارا ل�صالح الدائن امل�ضمون؛
(ب)  �إذا ق ّدم الكفيل/امل�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
حمدد الهوية يف التع ّهد امل�ستقل با�سمه �أو نوعه
"ال�شخ�ص امل َُ�س َّمى" يعني م�رصفا �أو �شخ�صا �آخر ّ
م�سمى لإعطاء قيمة مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،ويت�رصف وفقا
("� ُّأي م�رصف يف البلد �سني" ،مثال) ب�صفته
ّ
امل�سمى ،ويعني يف حال التع ّهد امل�ستقل املتاح بدون قيود �أي م�رصف �أو �شخ�ص �آخر؛
لذلك
ّ
"ال�صك القابل للتداول" يعني �صكا ميثّل حقا يف ال�سداد ،مثل ال�شيك �أو ال�سفتجة (الكمبيالة) �أو
()11
ال�سند الإذين ،وي�ستويف �رشوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول؛
"العائدات" تعني كل ما يُتلقى فيما يتعلق باملوجودات املرهونة ،مبا يف ذلك ما يُتلقى نتيجة للبيع
�أو غريه من �أ�شكال الت�رصف �أو التح�صيل� ،أو ت�أجري �أحد املوجودات املرهونة �أو الرتخي�ص با�ستخدامه،
وعائدات العائدات ،والثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات ،و�أرباح الأ�سهم ،والأرباح املو ّزعة ،وعائدات
()12
تعر�ضه للتلف �أو الهالك؛
الت�أمني ،واملطالبات النا�شئة عن وجود عيوب يف �أحد املوجودات املرهونة �أو ّ
( )10انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
عد هذا الدليل على �ضوء ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول املتخذة ال�شكل الورقي ،وذلك نظراً ملا ينطوي
(� )11أُ ّ
عليه �إن�شاء معادل �إلكرتوين لل�صكوك الورقية القابلة للتداول من �صعوبة كبرية .بيد �أنه ال ينبغي �أن يُفهم من ذلك �أن الدليل يثني عن ا�ستخدام
املعادالت الإلكرتونية لل�صكوك الورقية القابلة للتداول �أو امل�ستندات الورقية القابلة للتداول .ومن ثم ف�إن الدولة امل�شرتعة التي تود معاجلة
هذه امل�س�ألة �ستحتاج �إىل و�ضع قواعد خا�صة .ولل�سبب ذاته ال تعالج اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف
العقود الدولية مو�ضوع املعادل الإلكرتوين لل�صكوك الورقية القابلة للتداول( .انظر من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.07.V.2املذكرة
التف�سريية ،الفقرة .)7
( )12انظر الفقرة الفرعية (ي) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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"العقد الأ�صلي" يعني ،يف �سياق امل�ستحق املن�ش�أ بالتعاقد ،العقد املربم بني املحيل واملدين بامل�ستحق
وين�ش�أ عنه امل�ستحق؛
"العقد املايل" يعني �أي معاملة �آنية �أو �آجلة �أو م�ستقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�ضية تتعلق ب�أ�سعار فائدة
�أو �سلع �أو عمالت �أو �أ�سهم �أو �سندات �أو م�ؤ�رشات �أو �أي �صك مايل �آخر ،و�أي معاملة �إعادة �رشاء �أو معاملة
�إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف الأ�سواق املالية،
()13
و�أي توليفة من املعامالت املذكورة �أعاله؛
"الكتلة �أو املنتج" تعني املوجودات امللمو�سة غري النقود التي تكون مرتبطة �أو متحدة ماديا مبوجودات
ملمو�سة �أخرى �إىل حد �أنها فقدت معه هويتها امل�ستقلة؛
"الكفيل/امل ُ�صدر" يعني �أي م�رصف �أو �شخ�ص �آخر يُ�صدر تع ّهدا م�ستقال؛
"املانح" يعني ال�شخ�ص الذي ين�شئ حقا �ضمانيا �إما ل�ضمان التزامه هو �أو التزام �شخ�ص �آخر
ويف �إطار النهج الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،ي�شمل م�صطلح "مانح" احلق ال�ضماين االحتيازي امل�شرتي
�أو امل�ست�أجر التمويلي املحتفظ بحق امللكية .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا
املحيل يف عملية النقل التام مل�ستحق رغم �أن املحيل يف عملية النقل التام مل�ستحق ال يحيل امل�ستحق
()15
�ضماناً للوفاء بالتزام؛
()14

"املث ِّبت" يعني م�رصفا �أو �شخ�صا �آخر ي�ضيف تع ّهده امل�ستقل �إىل التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن الكفيل/
()16
امل ُ�صدر؛
"امل ُحال �إليه" يعني ال�شخ�ص الذي يُحال �إليه م�ستحق؛

()17

"حمكمة الإع�سار" تعني ال�سلطة الق�ضائية �أو غري الق�ضائية املخت�صة مبراقبة �إجراءات الإع�سار �أو
الإ�رشاف عليها؛
"املحيل" يعني ال�شخ�ص الذي يُحيل م�ستحقا؛
"املخزون" يعني املوجودات امللمو�سة املعدة للبيع �أو الإيجار يف ال�سياق املعتاد لعمل ال�شخ�ص وكذلك
املواد اخلام واملواد غري املكتملة التجهيز (قيد التجهيز)؛

( )13انظر الفقرة الفرعية (ك) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات؛ وانظر �أي�ضا امل�صطلح ذا ال�صلة يف دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار ("دليل الأون�سيرتال للإع�سار") (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .)A.05.V.10والق�صد من
الإ�شارة يف هذا امل�صطلح �إىل "�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف الأ�سواق املالية" هو �أن تكون جميع �أنواع
املعامالت التي تجُ رى يف الأ�سواق املالية م�شمولة بهذا امل�صطلح .ويت�سم هذا امل�صطلح باملرونة وي�شمل �أي معاملة جترى يف الأ�سواق املالية
وتتقرر فيها حقوق ال�سداد بالإحالة �إىل�( :أ) فئات املوجودات الأ�سا�سية؛ �أو (ب) التدابري الكمية للمجازفة االقت�صادية �أو املالية �أو القيمة
املعامالت التي تتقرر فيها حقوق ال�سداد بالإحالة �إىل الإح�صاءات املتعلقة بالطق�س،
املقرتنة بواقعة �أو حدث طارئ .ومن الأمثلة على ذلك
ُ
�أو ر�سوم ال�شحن� ،أو كمية االنبعاثات امل�سموح بها� ،أو الإح�صاءات االقت�صادية.
( )14انظر م�صطلح "املدين".
( )15انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )16ات�ساقا مع الفقرة الفرعية (هـ) من املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.97.V.12يوفّر التثبيت للم�ستفيد خيار مطالبة املث ِّبت بال�سداد وفقا لأحكام و�رشوط التع ّهد امل�ستقل
املثبت بدال من مطالبة الكفيل/امل ُ�صدر.
َّ
( )17لالطالع على تعاريف "املحال �إليه" و"املحيل" و"الإحالة" ،انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات.
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"املدين" يعني ال�شخ�ص الذي يتعني عليه الوفاء بالتزام م�ضمون ،وهو ي�شمل امللتزم الثانوي ،مثل
كفيل االلتزام امل�ضمون .وقد يكون املدين �أو ال يكون هو ال�شخ�ص الذي ين�شئ احلق ال�ضماين (انظر
م�صطلح "املانح" �أعاله)؛
"املدين بامل�ستحق" يعني ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �سداد امل�ستحق ،وي�شمل الكفيل �أو �أي �شخ�ص �آخر
()18
م�س�ؤول ثانويا عن �سداد امل�ستحق؛
"امل�ستحق" يعني حقا يف تقا�ضي التزام نقدي ،با�ستثناء حقوق ال�سداد املثبتة ب�صك قابل للتداول
واحلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل واحلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
()19
م�رصيف؛
"امل�ستند القابل للتداول" يعني م�ستندا مي ِّثل حقا يف ت�سلّم موجودات ملمو�سة ،مثل �إي�صال امل�ستودع
�أو �سند ال�شحن ،وي�ستويف �رشوط قابلية التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول؛
"م�صدر" امل�ستند القابل للتداول يعني ال�شخ�ص امللزم بت�سليم املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بهذا
ُ
امل�ستند مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول� ،سواء كان �أو مل يكن ذلك ال�شخ�ص قد
وافق على الوفاء بجميع االلتزامات النا�شئة عن ذلك امل�ستند؛
"املطالب املناف�س"( )20يعني دائنا للمانح يناف�س دائنا �آخر للمانح له حق �ضماين يف موجودات
مرهونة مملوكة للمانح ،وي�شمل:
(�أ) دائنا �آخر لديه حق �ضماين يف نف�س املوجودات املرهونة (�سواء بو�صفها موجودات مرهونة
�أ�صلية �أو عائدات)؛ �أو
(ب) يف �سياق النهج غري الوحدوي �إزاء متويل االحتياز ،البائع �أو امل�ؤجر التمويلي للموجودات
املرهونة ذاتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛ �أو
(ج) دائنا �آخر للمانح لديه حق يف نف�س املوجودات املرهونة؛ �أو
(د) ممثل الإع�سار يف �إجراءات �إع�سار املانح؛(� )21أو

( )18انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .والكفيل يف �إطار كفالة تبعية لي�س مدينا
فح�سب بامل�ستحق الذي كفل �سداده ،بل هو مدين �أي�ضا بامل�ستحق الذي متثله الكفالة ،لأن الكفالة التبعية هي بحد ذاتها م�ستحق (�أي � ّأن
هناك م�ستحقني اثنني).
( )19انظر الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .واجلدير باملالحظة � ّأن االتفاقية ال تنطبق �سوى
على امل�ستحقات التعاقدية يف حني �أن الدليل ينطبق على امل�ستحقات غري التعاقدية �أي�ضا (انظر الف�صل الأول ب�ش�أن نطاق االنطباق ،الفقرة
)6؛ وبخ�صو�ص ا�ستثناء الودائع امل�رصفية وخطابات االعتماد وال�صكوك القابلة للتداول ،انظر الفقرتني الفرعيتني ( 2و) و( 2ز) والفقرة 3
تباعا من املادة  4من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )20بخ�صو�ص م�صطلح "املطالب املناف�س" ،انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (م) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )21يف الف�صل املتعلق ب�أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين (الف�صل الثاين ع�رش من الدليل) ،ا�ستُعمل التعبري "�إع�سار املدين" لدواعي
االت�ساق مع امل�صطلحات امل�ستعملة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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(هـ)  �أي �شخ�ص ي�شرتي املوجودات املرهونة �أو تُنقل �إليه تلك املوجودات (مبا يف ذلك م�ست�أجرها
�أو املرخ�ص له با�ستخدامها)؛
"املعاملة امل�ضمونة" تعني معاملة تن�شئ حقا �ضمانيا .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا
()22
امل�صطلح �أي�ضا النقل التام مل�ستحق رغم �أن النقل التام مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء بالتزام؛
"املعدات" تعني املوجودات امللمو�سة التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص يف ت�شغيل من�ش�أته؛
ّ
"املعرفة" تعني املعرفة الفعلية ال املعرفة اال�ستداللية؛
"ملحقات املمتلكات غري املنقولة" تعني موجودات ملمو�سة مرتبطة ماديا مبمتلكات غري منقولة �إىل
حد يجعل قانون الدولة التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة يعاملها كممتلكات غري منقولة ،رغم �أنها
مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
"ملحقات املوجودات املنقولة" تعني موجودات ملمو�سة مرتبطة ماديا مبوجودات ملمو�سة �أخرى
ولكنها مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
"امللكية الفكرية" تعني حقوق الت�أليف والن�رش والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وعالمات
اخلدمة والأ�رسار التجارية والت�صاميم و�أي موجود �آخر يُعترب ملكية فكرية مبقت�ضى القانون الوطني
()23
للدولة امل�شرتعة �أو مبقت�ضى اتفاق دويل تكون الدولة امل�شرتعة طرفا فيه؛
"ممثل الإع�سار" يعني ال�شخ�ص �أو الهيئة ،مبا يف ذلك املعينّ منهما ب�صفة م�ؤقتة ،امل�أذون لأي منهما
يف �إجراءات الإع�سار �أن يدير �إعادة تنظيم حوزة الإع�سار �أو ت�صفيتها؛
"املوجودات غري امللمو�سة" تعني كل �أنواع املوجودات املنقولة غري املوجودات امللمو�سة ،وهي ت�شمل
احلقوق غري املادية وامل�ستحقات واحلقوق يف الوفاء بالتزامات �أخرى غري امل�ستحقات؛
"املوجودات املرهونة" تعني املوجودات امللمو�سة �أو غري امللمو�سة اخلا�ضعة حلق �ضماين .وي�شمل هذا
()24
امل�صطلح �أي�ضا امل�ستحق الذي خ�ضع للنقل التام؛
"املوجودات امللمو�سة" تعني كل �شكل من �أ�شكال املوجودات املادية املنقولة .ومن فئات املوجودات
واملعدات وال�سلع اال�ستهالكية وامللحقات وال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة
امللمو�سة املخزون
ّ
للتداول والنقود؛

( )22انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )23الق�صد من م�صطلح "امللكية الفكرية" هو كفالة ات�ساق الدليل مع قوانني امللكية الفكرية ومعاهداتها ،مع �إيالء االحرتام يف الوقت
ذاته حلق امل�رشِّعني يف الدولة التي ت�شرتع تو�صيات الدليل يف مواءمة معنى هذا امل�صطلح مع قانون تلك الدولة والتزاماتها الدولية .ويجوز
للدولة امل�شرتعة �أن ت�ضيف �إىل هذه القائمة �أو تُ�سقط منها �أنواعا من امللكية الفكرية جلعلها ممتثلة للقانون الوطني .والق�صد من الإ�شارة
�إىل االتفاقات الدولية هو الإحالة �إىل اتفاقات من قبيل االتفاقية املن�شئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية واالتفاق املتعلق باجلوانب التجارية
حلقوق امللكية الفكرية (اتفاق "تريب�س") .ومن �أجل تو�ضيح �أن هذه امل�صطلحات ،والتو�صيات التي ت�شري �إليها ،ت�رسي فقط على املوجودات
امللمو�سة (ولي�س على املوجودات غري امللمو�سة مثل امللكية الفكرية)� ،أُ�شري يف م�صطلحات "احلق ال�ضماين االحتيازي" و"حق االحتفاظ
بامللكية" و"حق الإيجار التمويلي"� ،إىل "املوجودات امللمو�سة" .ويف م�صطلح "امل�ستحق" ،مل يُ�رش �إىل "الوفاء بااللتزامات غري النقدية" تو�ضيحا
للفهم ب� ّأن هذا امل�صطلح والتو�صيات املت�صلة بامل�ستحقات ي�رسيان فقط على امل�ستحقات ،ولي�س ،مثال ،على حقوق املرخ�ص لـه �أو التزامات
املرخِّ �ص مبوجب ترخي�ص تعاقدي با�ستغالل ملكية فكرية.
( )24انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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"النقود" تعني العملة التي ت�أذن �أي دولة حاليا با�ستخدامها كعملة قانونية .وهي ال ت�شمل الأموال
املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو ال�صكوك القابلة للتداول ،من قبيل ال�شيكات.

فعال وناجع ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
الأهداف الرئي�سية لقانون ّ

*

فعال وناجع ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة (يُ�شار �إىل
 -1من �أجل توفري �إطار �سيا�ساتي عري�ض لقانون ّ
"قانون املعامالت امل�ضمونة" فيما يلي ِبـ"القانون" �أو "هذا القانون") ،ينبغي �أن يهدف القانون �إىل ما يلي:

(�أ)

ترويج االئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة �إتاحة االئتمان امل�ضمون؛

(ب) ال�سماح للمدينني با�ستخدام القيمة الكاملة الكامنة يف موجوداتهم لدعم االئتمان؛
(ج) متكني الأطراف من احل�صول على احلقوق ال�ضمانية بطريقة ب�سيطة وناجعة؛
(د) كفالة امل�ساواة يف معاملة خمتلف م�صادر االئتمان وخمتلف �أ�شكال املعامالت امل�ضمونة؛
(هـ)  �إقرار �صحة احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية يف املوجودات بجميع �أنواعها؛

(و)
ال�ضمانية؛

تعزيز اليقني وال�شفافية ،بالن�ص على ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف �سجل عام للحقوق

(ز)  �إر�ساء قواعد للأولوية تكون وا�ضحة وميكن التنب�ؤ بها؛
الفعال حلقوق الدائن امل�ضمون؛
(ح) تي�سري الإنفاذ ّ
(ط) ال�سماح للأطراف ب�أكرب قدر من املرونة يف التفاو�ض على �رشوط اتفاقهم ال�ضماين؛
(ي) املوازنة بني م�صالح جميع الأ�شخا�ص املت�أثرين باملعاملة امل�ضمونة؛
(ك) املواءمة بني قوانني املعامالت امل�ضمونة ،مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني فيما يت�صل
باملعامالت امل�ضمونة.

�أوال -نطاق االنطباق والنهوج الأ�سا�سية �إزاء املعامالت امل�ضمونة واملوا�ضيع العامة
امل�شرتكة بني جميع ف�صول الدليل
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنطاق انطباق القانون هو �إر�ساء نظام �شامل وحيد ب�ش�أن املعامالت
وحتدد هذه الأحكام احلقوق ال�ضمانية و�سائر احلقوق التي ي�رسي عليها القانون .والهدف
امل�ضمونة.
ّ
من الأحكام املتعلقة بالنهوج الأ�سا�سية �إزاء ال�ضمان هو كفالة ما يلي:
(�أ) �أن ينطبق القانون على جميع احلقوق التي تن�ش�أ تعاقديا يف املوجودات املنقولة وت�ضمن
�سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ("النهج الوظيفي")؛
(ب) �أن ين�ص القانون على التنفيذ املنا�سب للنهج الوظيفي مبا يكفل معاملة جميع مق ِّدمي
االئتمان امل�ضمون وفقا للقواعد التي ت�ؤدي �إىل نتائج متكافئة وظيفيا.
*ميكن �إدراج الأهداف الرئي�سية يف ديباجة �أو بيان �آخر م�صاحب لقانون املعامالت امل�ضمونة الذي ي�شرتع تو�صيات الدليل لتوفري
�إر�شادات ب�ش�أن ال�سيا�سات الت�رشيعية الأ�سا�سية كي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف تف�سري قانون املعامالت امل�ضمونة وتطبيقه.
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نطاق االنطباق
 -2رهنا بالتو�صيات  )25(،7-3ينبغي �أن ينطبق القانون على جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة
املن�ش�أة مبقت�ضى اتفاق ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،بغ�ض النظر عن �شكل املعاملة
�أو نوع املوجودات املنقولة �أو و�ضع املانح �أو الدائن امل�ضمون �أو طبيعة االلتزام امل�ضمون .ومن ثم ،ينبغي
�أن ينطبق القانون على ما يلي:
(�أ) احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات املنقولة ،ملمو�سة كانت �أم غري ملمو�سة ،حا�رضة
�أم �آجلة ،مبا فيها املخزون واملعدات و�سائر املوجودات امللمو�سة ،وامل�ستحقات التعاقدية وغري التعاقدية،
واملطالبات التعاقدية غري النقدية ،وال�صكوك القابلة للتداول ،وامل�ستندات القابلة للتداول ،وحقوق
تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف ،وحقوق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل،
وحقوق امللكية الفكرية؛
(ب) احلقوق ال�ضمانية التي ين�شئها �أو يكت�سبها جميع الأ�شخا�ص االعتباريني والطبيعيني ،مبن
فيهم امل�ستهلكون ،ولكن من دون �أن ي�ؤثّر ذلك يف احلقوق املنبثقة من ت�رشيعات حماية امل�ستهلكني؛
(ج) احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع االلتزامات ،احلا�رضة �أو الآجلة ،املح ّددة �أو القابلة
للتحديد ،مبا فيها االلتزامات املتغرية وااللتزامات املبينة بطريقة عامة؛
(د) جميع حقوق امللكية التي تن�ش�أ تعاقديا من �أجل �ضمان �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو
�آخر ،مبا يف ذلك نقل حق امللكية يف املوجودات امللمو�سة لأغرا�ض �ضمانية ،و�إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض
�ضمانية ،وخمتلف �أ�شكال اتفاقات االحتفاظ بحق امللكية ،والإيجار التمويلي.
وينبغي �أن ينطبق القانون �أي�ضا على احلقوق ال�ضمانية يف عائدات املوجودات املرهونة.

النقل التام للم�ستحقات
 -3ينبغي �أن ينطبق القانون على النقل التام للم�ستحقات ،بالرغم من �أن هذا النوع من النقل ال
ي�ضمن �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخر .وترتهن هذه التو�صية باال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف
التو�صية ( 167الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين).

قيود نطاق االنطباق
-4

على الرغم من التو�صية  ،2ال ينبغي �أن ينطبق القانون على ما يلي:

(�أ) الطائرات ،واملعدات الدارجة على ال�سكك احلديدية ،والأج�سام الف�ضائية ،وال�سفن ،وكذلك
الفئات الأخرى من املعدات املنقولة ،ما دامت تلك املوجودات م�شمولة بقانون وطني �أو اتفاق دويل تكون
ت�سن ت�رشيعا ي�ستند �إىل هذه التو�صيات (وي�شار �إليها فيما يلي بـ"الدولة" �أو "هذه الدولة")
الدولة التي ّ
طرفا فيه ويتناول ذلك القانون الوطني �أو االتفاق الدويل امل�سائل التي ي�شملها هذا القانون؛
(ب) امللكية الفكرية ،ما دامت �أحكام القانون غري مت�سقة مع قانون وطني يتعلق بامللكية الفكرية
�أو اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بامللكية الفكرية؛
( )25حيثما ترد الإحالة يف تو�صية ما �إىل تو�صية واردة يف ف�صل خمتلف ،ت�شمل هذه الإحالة رقم ومو�ضوع الف�صل الذي ترد فيه تلك
التو�صية الأخرى .وعندما ال ترد �أي �إحالة من هذا القبيل ،تكون التو�صية امل�شار �إليها واردة يف نف�س الف�صل الذي ترد فيه التو�صية امل�شتملة
على الإحالة.
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(ج) الأوراق املالية؛
(د) حقوق ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاقات املعاو�ضة �أو الناجمة عنها،
با�ستثناء امل�ستحقات املتعني ت�سديدها لدى �إنهاء جميع املعامالت العالقة؛
(هـ) حقوق ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى معامالت �رصف العمالت الأجنبية �أو الناجمة عنها.
ولكن التو�صيات  21و( 25الف�صل الثاين
  -5ال ينبغي �أن ينطبق القانون على املمتلكات غري املنقولة.
ّ
ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) و 43و( 48الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة)
و 87و( 88الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين) و 164و( 165الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق
ال�ضماين) و 184و 195و( 196الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) قد ت�ؤثر يف املمتلكات غري املنقولة.
 -6ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف نوع م�ستثنى من املوجودات (كاملمتلكات
غري املنقولة ،مثال) ي�شمل ،مبقت�ضى قانون �آخر ،نوعا من العائدات التي ي�رسي عليها هذا القانون
(كامل�ستحقات ،مثال) ،ف�إن هذا القانون ينطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات ما مل يكن ذلك القانون
الآخر منطبقا على ذلك احلق ال�ضماين.
  -7ال ينبغي �أن يت�ضمن القانون �أي قيود �أخرى على نطاق انطباقه .و�إذا ُو�ضعت �أي قيود �أخرى،
وحمدد.
ينبغي �أن تُبينَّ يف القانون على نحو وا�ضح
ّ

النهج الوظيفي
 -8ينبغي �أن يعتمد القانون نهجا وظيفيا ي�شمل مبقت�ضاه جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي
تُن�ش�أ باالتفاق وت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عن �شكل املعاملة �أو التعابري
اال�صطالحية التي ي�ستخدمها الطرفان (مبا يف ذلك حقوق املنقول �إليهم يف �إطار معاملة نقل حق امللكية
يف موجودات ملمو�سة لأغرا�ض ال�ضمان ،وحقوق املحال �إليه يف �إطار معاملة �إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض
ال�ضمان ،ف�ضال عن حقوق البائع �أو امل�ؤجر التمويلي يف �إطار خمتلف �أ�شكال اتفاقات االحتفاظ بحق
امللكية والإيجارات التمويلية ،على التوايل) .وبا�ستثناء ما يتعلق بتمويل االحتياز ،ينبغي �أن ين َّفذ النهج
الوظيفي بطريقة ت�ص ّنف جميع احلقوق التي ت�ضمن الوفاء بالتزام بكونها حقوقا �ضمانية و�إخ�ضاعها
موحدة من القواعد.
ملجموعة ّ
-9

فيما يتعلق بتمويل االحتياز ،يجوز تنفيذ النهج الوظيفي ب�إحدى طريقتني هما:

(�أ)  �إما بطريقة ت�ص ِّنف كحقوق �ضمانية احتيازية جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي
موحدة من القواعد ("النهج
خ�ضعها ملجموعة
ت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،وتُ ِ
ّ
الوحدوي")؛
(ب) و�إما بطريقة تُ�ص ِّنف (مبوجب النهج امل�شار �إليه بكونه "النهج غري الوحدوي"):
' '1كحقوق �ضمانية احتيازية جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة التي ت�ضمن �سداد
التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،غري حقوق البائع مبقت�ضى اتفاق احتفاظ بحق امللكية
وحقوق امل�ؤجر مبقت�ضى �إيجار متويلي؛
' '2كحقوق ملكية حقو َق البائع مبقت�ضى اتفاق احتفاظ بحق امللكية وحقوق امل�ؤجر
مبقت�ضى �إيجار متويلي ،ولكنها تخ�ضع حقوق امللكية املذكورة لقواعد تف�ضي �إىل نتائج
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تكون معادلة وظيفيا للنتائج املح ّققة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية ،مبا يكفل
معاملة جميع موفّري متويل االحتياز على قدم امل�ساواة.

ا�ستقاللية الطرفني
 -10ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيتان  14و( 15الف�صل الثاين
ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) والتو�صيتان  111و( 112الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق الطرفني يف
االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما) والتو�صيات ( 136-132الف�صل الثامن ب�ش�أن �إنفاذ احلق ال�ضماين)
والتو�صيات ( 186-178الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار �ألف :النهج الوحدوي) والتو�صيات
( 202-187الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار باء :النهج غري الوحدوي) ،والتو�صيات -203
 215و( 227-217الف�صل العا�رش ب�ش�أن تنازع القوانني) ،يجوز للدائن امل�ضمون واملانح �أو املدين،
باالتفاق بينهما� ،أن يخرجا عن �أحكام هذا القانون املتعلقة بحقوق كل منهما والتزاماته �أو �أن يغيرّ اها.
()26
وال مي�س ذلك االتفاق حقوق �أي �شخ�ص لي�س طرفا فيه.

اخلطابات الإلكرتونية
ين�ص القانون على �أنه ،حيثما ي�شرتط القانون �أن يكون اخلطاب �أو العقد كتابيا �أو
 -11ينبغي �أن ّ
يَن�صُّ على عواقب لعدم وجود كتابة ،يُ�ستوفى ذلك اال�شرتاط باخلطاب الإلكرتوين �إذا كان الو�صول �إىل
املعلومات الواردة فيه متي�سرّ ا على نحو يتيح ا�ستخدامها يف الرجوع �إليها الحقا.
ين�ص القانون على �أنه ،حيثما ي�شرتط القانون �أن يكون اخلطاب �أو العقد ممهورا
 -12ينبغي �أن
ّ
بتوقيع �شخ�ص ما �أو ين�ص على عواقب لعدم وجود توقيع ،يُ�ستوفى ذلك اال�شرتاط فيما يتعلق باخلطاب
الإلكرتوين �إذا:
(�أ) ا�ستُخدمت طريقة لتعيني هوية ال�شخ�ص املعني وبيان نية ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق باملعلومات
الواردة يف اخلطاب الإلكرتوين؛
(ب) وكانت الطريقة امل�ستخدمة � ّإما:

' '1موثوقا بها بقدر منا�سب للغر�ض الذي �أُن�شئ اخلطاب الإلكرتوين �أو �أُر�سل من �أجله،
يف �ضوء كل املالب�سات ،مبا فيها �أي اتفاق ذي �صلة؛ و� ّإما
' '2قد ثبت فعليا �أنها ،بحد ذاتها �أو مقرتنة ب�أدلة �إ�ضافية� ،أوفت بالوظائف املبينة يف
()27
الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله.

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين هو حتديد ال�رشوط التي يجب ا�ستيفا�ؤها لكي
ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا بني الطرفني.
( )26انظر املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )27بخ�صو�ص التو�صيتني  11و ،12انظر الفقرتني  2و 3من املادة  9من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية
يف العقود الدولية.
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�ألف -تو�صيات عامة

*

�إن�شاء احلق ال�ضماين
 -13ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات يُن�ش�أ باتفاق يُربم بني املانح والدائن
امل�ضمون .ويف حالة املوجودات التي تكون للمانح ،وقت �إبرام االتفاق ،حقوق فيها �أو �صالحية رهنها،
ين�ش�أ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات يف ذلك الوقت� .أما يف حالة املوجودات التي يح�صل املانح ،بعد
ذلك الوقت ،على حقوق فيها �أو على �صالحية رهنها ،فين�ش�أ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات عندما
يح�صل املانح على حقوق فيها �أو على �صالحية رهنها.

احلد الأدنى ملحتوى االتفاق ال�ضماين
 -14ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن االتفاق ال�ضماين يجب �أن:
نية الطرفني �إن�شاء احلق ال�ضماين؛
(�أ) يُ نِّ
بي ّ
(ب) يحدد هويتي الدائن امل�ضمون واملانح؛
(ج) ي�صف االلتزام امل�ضمون؛
بالتعرف عليها؛
(د) ي�صف املوجودات املرهونة على نحو ي�سمح يف حدود املعقول
ّ

بي احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي ميكن �إنفاذ احلق ال�ضماين من �أجله� ،إذا ر�أت الدولة
(هـ) يُ نِّ
� ّأن تبيانه مفيد من �أجل تي�سري الإقرا�ض التبعي.

�شكل االتفاق ال�ضماين
 -15ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن االتفاق ال�ضماين يجوز �أن يكون �شفويا �إذا كان م�شفوعا بحيازة
الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة .وبخالف ذلك ،يجب �أن يربم االتفاق �أو يثبت بكتابة تبني ،بذاتها
نية املانح �إن�شاء حق �ضماين.
�أو على �ضوء م�سار الت�رصفات بني الطرفنيّ ،

�ضمن بحق �ضماين
االلتزامات التي يجوز �أن تُ َ
 -16ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يجوز �أن ي�ضمن �أي نوع من االلتزامات ،احلا�رض
املحدد منها والقابل للتحديد ،امل�رشوط منها وغري امل�رشوط ،الثابت واملتغري.
منها والآجل،
َّ

املوجودات التي يجوز �أن تخ�ضع حلق �ضماين
 -17ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يجوز �أن ي�شمل �أي نوع من املوجودات ،مبا يف ذلك
�أجزاء املوجودات واحلقوق غري املج َّز�أة يف املوجودات .ويجوز �أن ي�شمل احلق ال�ضماين املوجودات التي
رمبا ال تكون وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين قد ن�ش�أت بع ُد� ،أو رمبا ال يكون املانح قد امتلكها بعد �أو مل تكن
*تنطبق هذه التو�صيات العامة على احلقوق ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات التي ي�شملها الدليل ،بال�صيغة املعدلة بالتو�صيات
التي تخ�ص موجودات معينة.
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قد �آلت �إليه �صالحية رهنها بعد .ويجوز �أي�ضا �أن ي�شمل جميع موجودات املانح .وينبغي احلد من �أي
ا�ستثناءات من هذه القواعد و�أن تبينّ يف القانون بطريقة وا�ضحة وحم ّددة.
 -18ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن هذا القانون ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيات ،25-23ال يُلغِ ي
�أحكام �أي قانون �آخر حتد من �إن�شاء �أو �إنفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع حمددة من املوجودات� ،أو من
�إمكانية نقلها.

امتداد احلق ال�ضماين �إىل العائدات
 -19ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة ي�شمل عائداتها القابلة
للتحديد (مبا يف ذلك عائدات العائدات) ،ما مل يتفق الطرفان يف االتفاق ال�ضماين على خالف ذلك.

العائدات املمزوجة
 -20ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه عندما تكون العائدات التي هي يف �شكل نقود �أو يف �شكل �أموال
مودعة يف ح�ساب م�رصيف قد ُمزجت مبوجودات �أخرى من نف�س النوع بحيث مل تعد هذه العائدات
قابلة للتحديد ،ينبغي مع ذلك �أن يعامل مبلغ العائدات قبل مزجها باملوجودات الأخرى مبا�رشة باعتباره
عائدات قابلة للتحديد بعد املزج .غري �أنه �إذا كان املبلغ الإجمايل للموجودات �أقل من مبلغ العائدات،
يف �أي وقت بعد املزج ،فيجب معاملة املبلغ الإجمايل للموجودات يف الوقت الذي يكون فيه مبلغها يف
حده الأدنى� ،إ�ضافة �إىل مبلغ �أي عائدات ُمزجت باملوجودات الحقا ،باعتباره عائدات قابلة للتحديد.

�إن�شاء احلق ال�ضماين يف ملحق وا�ستمراره فيه
 -21ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون ملحقا
وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو �أن ي�ستمر يف املوجودات امللمو�سة التي ت�صبح ملحقا فيما بعد .ويجوز
�إن�شاء حق �ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة مبوجب هذا القانون �أو مبوجب القانون الذي يحكم
املمتلكات غري املنقولة.

امتداد احلق ال�ضماين �إىل الكتلة �أو املنتج
 -22ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي ين�ش�أ يف موجودات ملمو�سة قبل �أن تمُ زج يف
كتلة �أو يف منتج ميتد �إىل هذه الكتلة �أو هذا املنتج .ويقت�رص املبلغ امل�ضمون باحلق ال�ضماين الذي ميتد
�إىل الكتلة �أو املنتج على قيمة املوجودات املرهونة قبل �أن ت�صبح جزءا من الكتلة �أو املنتج مبا�رشة.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة
نفاذ الإحالة الإجمالية للم�ستحقات و�إحالة م�ستحق �آجل �أو جزء من م�ستحق
�أو م�صلحة غري جمز�أة فيه
 -23ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
معي ـ ــنة حتديدا �أو م�سـ ــتحق �آج ــل �أو جـ ــزء من
(�أ)  �أن تكون �إحـ ــالة م�ستـ ــحقات تعاقدية غ ــري ّ
م�سـ ــتحق �أو م�صلحة غري جم ـ ـ ّز�أة فيه ،نافذة بني املحـ ــيل واملحال �إليه وجتاه امل ــدين بامل�ستــحق ما دام
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من املم ــكن وقت الإحالة �أو وقت ن�شوء امل�ستحق ،يف حالة امل�سـ ــتحقات الآجلـ ــة ،عـ ــزوه �إىل الإح ــالة
التي يت�صل بها؛
(ب) �أن تكون �إحالة م�ستحق �آجل واحد �أو �أكرث نافذة دون حاجة �إىل عملية نقل جديدة لإحالة كل
()28
م�ستحق ،ما مل يُ ّتفق على خالف ذلك.

نفاذ �إحالة �أي م�ستحق تجُ رى رغم وجود �رشط بعدم الإحالة
 -24ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) تكون �إحالة امل�ستحق نافذة بني املحيل واملحال �إليه وجتاه املدين بامل�ستحق ب�رصف النظر عن
�أي اتفاق بني املحيل الأول �أو �أي حميل الحق واملدين بامل�ستحق �أو �أي حمال �إليه الحق يُق ِّيد ب�أي �شكل من
الأ�شكال حق املحيل يف �إحالة م�ستحقاته؛

(ب) لي�س يف هذه التو�صية ما مي�س ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تقع على عاتق املحيل لإخالله
باالتفاق املذكور يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ،ولكن ال يجوز للطرف الآخر يف ذلك االتفاق
�أن يُلغي العقد الأ�صلي �أو عقد الإحالة بحجة ذلك الإخالل وحده .وال يكون �أي �شخ�ص غري طرف يف
ذلك االتفاق م�س�ؤوال ملجرد �أنه كان على علم باالتفاق؛
(ج)  ال تنطبق هذه التو�صية �إال على �إحاالت امل�ستحقات:
' '1النا�شئة عن عقد �أ�صلي يكون عقداً لتوريد �أو ت�أجري ب�ضائع �أو خدمات غري اخلدمات
املالية �أو عق َد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
' '2النا�شئة عن عقد �أ�صلي لبيع �أو ت�أجري ممتلكات �صناعية �أو ممتلكات فكرية �أخرى �أو
معلومات امتالكية �أو الرتخي�ص با�ستخدامها؛ �أو
' '3التي متثل التزاما بال�سداد على معاملة ُ�أجريت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو

' '4التي ت�ستحق للمحيل عند الت�سوية ال�صافية للمدفوعات الواجبة ال�سداد عمال باتفاق
معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن م�ستحقا �أو �صكا قابال للتداول �أو �أي موجود
غري ملمو�س �آخر
 -25ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) يتمتع تلقائيا �أي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي
موجود غري ملمو�س �آخر م�شمول بهذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد ذلك امل�ستحق
�أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س �أو الوفاء به على نحو �آخر ،دون �أن ي ّتخذ املانح �أو
الدائن امل�ضمون �أي �إجراء �آخر؛

ميتد احلق ال�ضماين تلقائيا �إىل احلق
(ب) �إذا كان احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية تع ّهدا م�ستقالّ ،
يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل ،ولكن ال ميتد �إىل احلق يف ال�سحب مبوجب ذلك
التع ّهد امل�ستقل؛
(ج)  ال مت�س هذه التو�صية ب�أي حق يف ممتلكات غري منقولة يكون ،مبوجب قانون �آخر ،قابال
للنقل ب�شكل منف�صل عن �أحد امل�ستحقات �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو غري ذلك من املوجودات غري
امللمو�سة التي قد ي�ضمنها؛
( )28بخ�صو�ص التو�صيات  ،25-23انظر املواد  10-8من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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(د) يتمتع �أي دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي موجودات
غري ملمو�سة �أخرى يتناولـها هذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك
القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو �أداءه على نحو �آخر ،ب�رصف النظر عن �أي اتفاق بني
املانح واملدين بامل�ستحق �أو امللتزم بال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر يق ِّيد ب�أي �شكل
من الأ�شكال حق املانح يف �إن�شاء حق �ضماين يف امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س
الآخر� ،أو يف �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود
غري امللمو�س الآخر �أو �أداءه على نحو �آخر؛
(هـ) لي�س يف هذه التو�صية ما مي�س ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تقع على عاتق املانح لإخالله باالتفاق
املذكور يف الفقرة الفرعية (د) من هذه التو�صية ،ولكن ال يجوز للطرف الآخر يف ذلك االتفاق �أن يلغي
العقد الذي ين�ش�أ عنه امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو �أي موجود غري ملمو�س �آخر� ،أو االتفاق
ال�ضماين املن�شئ للحق ال�ضماين ال�شخ�صي �أو احلق ال�ضماين يف املمتلكات بحجة ذلك الإخالل وحده.
وال يكون �أي �شخ�ص غري طرف يف ذلك االتفاق م�س�ؤوال ملجرد �أنه كان على علم باالتفاق؛
(و)  ال ت�رسي الفقرتان الفرعيتان (د) و(هـ) من هذه التو�صية �إال على احلقوق ال�ضمانية يف
امل�ستحقات �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو املوجودات غري امللمو�سة الأخرى:
' '1النا�شئة عن عقد �أ�صلي يكون عقداً لتوريد �أو ت�أجري ب�ضائع �أو خدمات غري اخلدمات
املالية �أو عق َد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
' '2النا�شئة عن عقد �أ�صلي لبيع �أو ت�أجري ممتلكات �صناعية �أو ملكية فكرية �أخرى �أو
معلومات امتالكية �أو الرتخي�ص با�ستخدامها؛ �أو
''3

التي متثل التزاما بال�سداد على معاملة �أجريت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو

' '4التي ت�ستحق للمحيل عند الت�سوية ال�صافية للمدفوعات الواجبة ال�سداد عمال باتفاق
معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني؛
(ز)  ال مت�س الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ب�أي واجبات على املانح جتاه املدين بامل�ستحق
�أو امللتزم بال�صك القابل للتداول �أو ب�أي موجود غري ملمو�س �آخر؛
(ح) ما مل يَنَل ذلك من الآثار التلقائية املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية
ويف التو�صية  ،48ال مت�س هذه التو�صية ب�أي ا�شرتاط يقت�ضيه قانون �آخر ويت�صل ب�شكل �أو بت�سجيل �إن�شاء
حق �ضماين يف �أي موجودات ،ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجود غري ملمو�س �آخر
غري م�شمول بهذا القانون� ،أو الوفاء به على نحو �آخر.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -26ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
يقيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املانح
يكون نافذا ب�رصف النظر عن �أي اتفاق بني املانح وامل�رصف الوديع ّ
يف �إن�شاء ذلك احلق ال�ضماين .غري �أنه لي�س على امل�رصف الوديع �أي واجب باالعرتاف بالدائن امل�ضمون،
()29
وال يُفر�ض عليه بخالف ذلك وبدون موافقته �أي التزام فيما يتعلق باحلق ال�ضماين.
( )29بخ�صو�ص حقوق امل�رصف الوديع وواجباته ،انظر التو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها).
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�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -27ينبغي �أن ين�ص القانون على جواز قيام امل�ستفيد من تعهد م�ستقل ب�إن�شاء حق �ضماين يف حق
تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التعهد امل�ستقل ،حتى و�إن مل يكن احلق يف ال�سحب مبقت�ضى التع ّهد
حد ذاته قابال للنقل مبقت�ضى القانون واملمار�سة اللذين يحكمان التع ّهدات امل�ستقلة .ولي�س
امل�ستقل يف ّ
�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل نقال للحق يف ال�سحب
مبقت�ضى تعهد م�ستقل.

امتداد احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �إىل املوجودات امللمو�سة امل�شمولة
بامل�ستند القابل للتداول
 -28ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ميتد �إىل املوجودات
امللمو�سة امل�شمولة بذلك امل�ستند� ،رشيطة �أن يكون امل ُ�صدر حائزا للب�ضائع ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،
وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين يف امل�ستند.

ثالثا -نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة هو و�ضع �أ�سا�س لرتتيب
الأولويات على نحو قابل للتنب�ؤ به ومن�صف وناجع ،من خالل:
احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،ما مل تكن
(�أ) اقت�ضاء الت�سجيل ك�رشط م�سبق لنفاذ
ّ
اال�ستثناءات من الت�سجيل وبدائله منا�سبة يف �ضوء االعتبارات املقابلة املتعلقة بال�سيا�سات التجارية؛
وفعاال لت�سجيل
(ب)  �إن�شاء �إطار قانوين ال�ستحداث نظام �سجل عمومي يكون ب�سيطا وناجع التكلفة ّ
الإ�شعارات املتعلّقة باحلقوق ال�ضمانية ،ودعم ذلك النظام.

�ألف -تو�صيات عامة
حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
احلق ال�ضماين ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا �أُن�شئ
 -29ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن
ّ
واتُبعت يف حتقيق نفاذه جتاه تلك الأطراف �إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو � 34أو .35

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه املانح عندما ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة
 -30ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي �أُن�شئ يكون نافذا بني املانح والدائن امل�ضمون
حتى و�إن مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
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ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد نقل املوجود املرهون
 -31ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،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�ستثناء ما تن�ص
عليه التو�صيات ( 82-79الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين) ،ويظل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .62

الت�سجيل كطريقة عامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -32ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إذا ُ�س ِّجل �إ�شعار
بخ�صو�صه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام امل�شار �إليه يف التو�صيات ( 75-54الف�صل الرابع ب�ش�أن
نظام ال�سجل).
 -33ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال ين�شئ حقا �ضمانيا ولي�س �رضوريا لإن�شاء حق
�ضماين.

الطرائق البديلة عن الت�سجيل لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة واال�ستثناءات منه
 -34ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)

ميكن جعل احلق ال�ضماين �أي�ضا نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق البديلة التالية:

' '1يف املوجودات امللمو�سة ،بحيازتها من جانب الدائن امل�ضمون ،على النحو املن�صو�ص
عليه يف التو�صية 37؛
متخ�ص�ص �أو
' '2يف املوجودات املنقولة ،التي تكون احلقوق فيها خا�ضعة لنظام ت�سجيل
ّ
نظام �شهادات ملكية ،بالت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية،
على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 38؛
' '3يف ملحق مبوجودات منقولة ،تكون احلقوق فيه خا�ضعة لنظام ت�سجيل متخ�ص�ص �أو
نظام �شهادات ملكية ،بالت�سجيل يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية،
على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 42؛
' '4يف ملحق مبمتلكات غري منقولة ،بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 43؛
حق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،بال�سيطرة ،على النحو املن�صو�ص
' '5يف ٍّ
عليه يف التو�صية 49؛

' '6يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة مب�ستند قابل للتداول ،بحيازة الدائن امل�ضمون
للم�ستند ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيات 53-51؛
(ب) يكون احلق ال�ضماين نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة:

' '1يف العائدات� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  39و40؛
' '2يف ملحق مبوجودات منقولة� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات التي ت�صبح ملحقة
نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن ت�صبح ملحقا ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 41؛
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' '3يف كتلة �أو منتَ ٍج� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املج َّهزة �أو املمزوجة نافذا جتاه
الأطراف الثالثة قبل �أن ت�صبح جزءا من الكتلة �أو املنتج ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
التو�صية 44؛
' '4يف املوجودات املنقولة ،لدى حدوث تغيري يف مكان املوجودات �أو املانح لي�صبح املكان
هو هذه الدولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 45؛
(ج) يكون احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل
للتداول �أو موجود غري ملمو�س �آخر �أو الوفاء به على نحو �آخر ،نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية .48

طريقة حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه
الأطراف الثالثة
 -35ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،48ال ي�صبح احلق ال�ضماين
يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال بال�سيطرة ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية .50

اختالف طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة باختالف �أنواع املوجودات
 -36ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز ا�ستخدام طرائق خمتلفة من �أجل حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين
يف �أنواع خمتلفة من املوجودات املرهونة جتاه الأطراف الثالثة� ،سواء �أكانت �أم مل تكن تلك املوجودات
مرهونة عمال بنف�س االتفاق ال�ضماين.

نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة
 -37ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز جعل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة نافذا جتاه
الأطراف الثالثة عن طريق الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � ،32أو عن طريق حيازة
الدائن امل�ضمون لتلك املوجودات.

متخ�ص�ص �أو نظام
نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تخ�ضع احلقوق فيها لنظام ت�سجيل
ّ
�شهادات ملكية جتاه الأطراف الثالثة
 -38ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تكون احلقوق فيها خا�ضعة
متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنها على �شهادة ملكية مبوجب قانون �آخر ،يجوز جعله نافذا
للت�سجيل يف �سجل
ّ
جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � ،32أو بوا�سطة ما يلي:
املتخ�ص�ص؛ �أو
(�أ) الت�سجيل يف ال�سجل
ّ

(ب) الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.

نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة
 -39ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة ،يكون احلق ال�ضماين يف �أي عائدات من هذه املوجودات املرهونة (مبا فيها �أي عائدات من
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العائدات) نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا عندما تن�ش�أ العائدات� ،رشيطة �أن تكون العائدات مو�صوفة
م�سجل �أو �أن تكون العائدات م�ؤلّفة من نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك قابلة
بطريقة عامة يف �إ�شعار
ّ
للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف.
 -40ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا كانت العائدات غري مو�صوفة يف الإ�شعار امل�سجل وفقا ملا تن�ص
عليه التو�صية  39ومل تكن م�ؤلفة من نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي
�أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف ،ظ ّل احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة ]ملدة زمنية
ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد ن�شوء العائدات� .أما �إذا ُجعل احلق ال�ضماين يف مثل هذه العائدات
نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو  34قبل انق�ضاء تلك املدة،
ظ ّل احلق ال�ضماين يف هذه العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة
 -41ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة يف الوقت الذي ت�صبح فيه تلك املوجودات ملحقا ،يظل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف
الثالثة بعد ذلك.

متخ�ص�ص ونظام �شهادات ملكية
نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق يخ�ضع احلق ال�ضماين فيه لنظام ت�سجيل
ّ
جتاه الأطراف الثالثة
 -42ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة يكون احلق ال�ضماين
فيه خا�ضعا للت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية مبوجب قانون �آخر ،يجوز
جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 41أو بوا�سطة ما يلي:
املتخ�ص�ص؛ �أو
(�أ) الت�سجيل يف ال�سجل
ّ

(ب) الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة جتاه الأطراف الثالثة
 -43ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملحق مبمتلكات غري منقولة يجوز جعله نافذا
جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 41أو بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل
املمتلكات غري املنقولة.

نفاذ احلق ال�ضماين يف كتلة �أو ُمنتج تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة
 -44ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف
الثالثة عندما ي�صبح جزءا من كتلة �أو ُمنتج ،ف�إن احلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل الكتلة �أو املنتج ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ،يكون نافذا جتاه
الأطراف الثالثة دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف.
ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لدى انتقال املكان �إىل هذه الدولة
 -45ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجود مرهون نافذا جتاه الأطراف
الثالثة مبوجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان املوجود املرهون �أو مكان املانح (�أيهما يح ّدده القانون
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املنطبق مبقت�ضى �أحكام تنازع القوانني) وانتقل ذلك املكان �إىل هذه الدولة ،ف�إن احلق ال�ضماين يظل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة ]ملدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد
االنتقال .و�إذا ا�ستوفيت مقت�ضيات قانون هذه الدولة جلعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة
قبل نهاية تلك املدة ،ف�إن احلق ال�ضماين يظل بعد ذلك نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه
الدولة .ولأغرا�ض �أي قاعدة من قواعد هذه الدولة يكون فيها وقت الت�سجيل �أو غريه من طرائق حتقيق
النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أمرا يعت ّد به يف حتديد الأولوية ،يكون ذلك الوقت هو الوقت الذي حت ّقق
فيه الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون الدولة التي كان يوجد فيها مكان املوجودات
املرهونة �أو مكان املانح قبل انتقال مكانهما �إىل هذه الدولة.

ا�ستمرارية نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة لدى تغري طريقة النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة
 -46ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يكون م�ستمرا ب�رصف
النظر عن تغيري الطريقة التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،رشيطة �أال تكون هناك �أي فرتة
يكون فيها احلق ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

انقطاع النفاذ جتاه الأطراف الثالثة �أو انق�ضاء �صالحية الت�سجيل امل�سبق
 -47ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ووجدت
الحقا فرتة ال يكون احلق ال�ضماين نافذا فيها جتاه الأطراف الثالثة ،جاز �إعادة �إن�شاء النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة .ويف تلك احلالة يبد�أ �رسيان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من وقت �إعادة �إن�شائه.
وباملثل� ،إذا انق�ضت على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 69الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل)
�صالحية ت�سجيل �أُجري قبل �إن�شاء احلق ال�ضماين على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية  ،67جاز �إعادة
�إن�شاء ذلك الت�سجيل .ويف تلك احلالة يبد�أ �رسيان الت�سجيل من الوقت الذي يُ�سجل فيه الإ�شعار اجلديد
ب�ش�أن احلق ال�ضماين.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات مع ّينة
نفاذ احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو �أي
موجود غري ملمو�س �آخر جتاه الأطراف الثالثة
 -48ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو
�أي موجود غري ملمو�س �آخر م�شمول بهذا القانون نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن ذلك النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة ميتد �إىل �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول
�أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو الوفاء به على نحو �آخر ،دون �أن يتخذ املانح �أو الدائن امل�ضمون �إجراء
�آخر .و�إذا كان احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية تع ّهدا م�ستقال ف�إن نفاذه جتاه الأطراف الثالثة ميتد
تلقائيا �إىل احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التعهد امل�ستقل (ولكن ،وفق ما تن�ص عليه الفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية  25يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،ال ميتد احلق ال�ضماين
�إىل احلق يف ال�سحب مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل) .وال مت�س هذه التو�صية بحق يف ممتلكات غري منقولة
يكون ،مبوجب قانون �آخر ،قابال للنقل على نحو منف�صل عن م�ستحق �أو �صك قابل للتداول �أو موجود
غري ملمو�س �آخر قد ي�ضمنه.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة
 -49ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 32
�أو بوا�سطة ح�صول الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة فيما يتعلق بحق تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب
امل�رصيف.

نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
جتاه الأطراف الثالثة
 -50ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،48ال يجوز جعل احلق ال�ضماين
يف احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال بوا�سطة
ح�صول الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة فيما يتعلق باحلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد
امل�ستقل.

نفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة مب�ستند قابل للتداول
جتاه الأطراف الثالثة
 -51ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ،يجوز جعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 32أو بحيازة الدائن امل�ضمون
هذا امل�ستند.
 -52ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ف�إن احلق ال�ضماين املقابل لـه يف املوجودات امل�شمولة بهذا امل�ستند يكون نافذا �أي�ضا
جتاه الأطراف الثالثة .ويف الفرتة التي ي�شمل فيها م�ستند قابل للتداول موجودات ،يجوز جعل احلق
ال�ضماين يف هذه املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند.
 -53ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول الذي ُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ]ملدة زمنية
ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد �أن يتم التنازل عن ذلك امل�ستند ل�صالح املانح �أو �شخ�ص �آخر
لغر�ض بيع املوجودات امل�شمولة بامل�ستند القابل للتداول �أو ا�ستبدالها �أو حتميلها على و�سيلة نقل �أو
�إنزالها منها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى يف نهاية املطاف.

رابعا -نظام ال�سجل
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بنظام ال�سجل هو �إن�شاء �سجل عام للحقوق ال�ضمانية وتنظيم ت�شغيله.
والغر�ض من نظام ال�سجل هو توفري ما يلي:
(�أ) طريقة متكِّن من جعل احلق ال�ضماين احلا�رض �أو الآجل يف �أي من موجودات املانح احلا�رضة
�أو الآجلة نافذا جتاه الأطراف الثالثة؛
(ب) نقطة مرجعية ناجعة لقواعد ب�ش�أن الأولوية ت�ستند �إىل وقت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن احلق
ال�ضماين؛
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(ج) م�صدر معلومات مو�ضوعي للأطراف الثالثة التي تتعامل مع موجودات املانح (منهم مثال
الدائنون امل�ضمونون وامل�شرتون املحتملون والدائنون بحكم الق�ضاء وممثل �إع�سار املانح) ب�ش�أن ما �إذا كان
حق �ضماين.
يجوز رهن املوجودات بوا�سطة ّ
م�صمما على نحو يكفل ب�ساطة عمليتي
ولتحقيق هذا الغر�ض ،ينبغي �أن يكون نظام ال�سجل
ّ
الت�سجيل والبحث وجناعتهما من حيث الوقت والتكلفة و�سهولة ا�ستعمالهما وتي�سرّ و�صول النا�س �إليهما.

الإطار الت�شغيلي لعمليتي الت�سجيل والبحث
 -54ينبغي �أن يكفل القانون ما يلي:
تعمم
(�أ)  �أن تتاح على نطاق وا�سع �أدلة لإجراءات الت�سجيل والبحث تت�سم بالو�ضوح والإيجاز و�أن َّ
معلومات عن وجود هذا ال�سجل وعن دوره تعميما وا�سعا؛
يت�ضمن املعلومات املن�صو�ص عليها يف التو�صية  ،57ولي�س
(ب) �أن يتم الت�سجيل بت�سجيل �إ�شعار
ّ
با�شرتاط تقدمي الن�سخة الأ�صلية �أو �صورة من االتفاق ال�ضماين �أو من م�ستند �آخر؛
(ج)  �أن يقبل ال�سجل �أي �إ�شعار يق ّدم بو�سيلة ات�صال م�أذون بها (ورقية �أو �إلكرتونية مثال) ما مل
يكن الإ�شعار:
''1

غري م�صحوب بالر�سوم املطلوبة؛ �أو

'  '2ال يوفر حم ِّددا لهوية املانح يكفي للتمكني من الفهر�سة؛ �أو
'  '3ال يوفر بع�ض املعلومات املتعلقة ب�أي من البنود الأخرى الالزمة مبقت�ضى الفقرة 57؛
امل�سجل التح ّقق من هوية �صاحب الت�سجيل �أو من وجود �إذن بت�سجيل الإ�شعار �أو
(د)  �أال ي�شرتط
ّ
�أن يجري املزيد من الفح�ص ملحتويات الإ�شعار؛
(هـ)  �أن يكون القيد يف ال�سجل مركزيا ويحتوي على جميع الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية
امل�سجلة مبوجب هذا القانون؛
ّ
(و)  �أن تكون املعلومات املد ّونة يف ال�سجل متاحة للجمهور؛

(ز)  �أن يت�س ّنى البحث يف ال�سجل دون �أن يحتاج الباحث �إىل تربير �أ�سباب البحث؛
(ح)  �أن تكون الإ�شعارات مفهر�سة ويكون با�ستطاعة الباحثني ا�سرتجاعها وفقا ملح ِّدد هوية املانح؛
حتدد ر�سوم الت�سجيل ،ور�سوم البحث �إن وجدت ،مببلغ ال يزيد عن الالزم لل�سماح
(ط)  �أن
َّ
با�سرتداد التكلفة؛
(ي)  �أن يكون نظام الت�سجيل �إلكرتونيا� ،إن �أمكن ذلك .وعلى وجه اخل�صو�ص:
'�  '1أن تُخ َّزن الإ�شعارات يف �شكل �إلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�سوبية؛
'�  '2أن تُتاح لأ�صحاب الت�سجيل والباحثني �إمكانية الو�صول الفوري �إىل قيود ال�سجل
بو�سائل �إلكرتونية �أو و�سائل مماثلة ،من بينها الإنرتنت وتبادل البيانات �إلكرتونيا؛
'�  '3أن يكون النظام ُمربجما بحيث يقلِّل ما �أمكن من احتمال �إدخال معلومات ناق�صة �أو
ال �صلة لها باملو�ضوع؛
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'�  '4أن يكون النظام ُمربجما بحيث ي�س ِّهـل ا�سرتجاع املعلومات ب�رسعة وبالكامل ويقلِّـل ما
�أمكن من العواقب العملية املرتتبة على حدوث خط�أ ب�رشي؛
(ك)  �أن يكون با�ستطاعة �أ�صحاب الت�سجيل االختيار من بني طائفة من طرائق الو�صول �إىل
ال�سجل ونقاط الو�صول �إليه؛
املقررة ،و�أن
(ل)  �أن يعمل ال�سجل دون توقُّف� ،إذا كان �إلكرتونيا ،با�ستثناء توقُّفه لغر�ض ال�صيانة
ّ
يعمل� ،إذا مل يكن �إلكرتونيا ،يف مواعيد خدمة منتظمة وثابتة وم ّتفقة مع احتياجات م�ستعمليه املحتملني.

ال�سجل و�سالمته
�أمن ِ
 -55من �أجل �ضمان �أمن ال�سجل و�سالمته ،ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تتوفّر يف �إطاره الت�شغيلي
والقانوين اخل�صائ�ص التالية:
(�أ) على الرغم من جواز �إ�سناد مهمة الت�شغيل اليومي لل�سجل �إىل هيئة تابعة للقطاع اخلا�ص،
حتتفظ الدولة مب�س�ؤولية �ضمان ت�شغيله وفقا للإطار القانوين الذي يحكمه؛
(ب)  �أن تكون بيانات هوية �صاحب الت�سجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف ال�سجل؛

()30

(ج)  �أن يكون �صاحب الت�سجيل ملزما ب�إر�سال ن�سخة من الإ�شعار �إىل املانح امل�سمى يف الإ�شعار.
وال يجوز �أن ي�ؤدي تخلف الدائن امل�ضمون عن الوفاء بهذا االلتزام �إال �إىل عقوبات رمزية و�إىل �أي
تعوي�ضات عن �أ�رضار ناجتة من هذا التخلف ميكن �إثباتها؛
(د)  �أن يكون ال�سجل ملزما ب�أن ير�سل فورا ن�سخة من �أي تعديالت تُدخل على �إ�شعار م�سجل �إىل
املحدد يف الإ�شعار على �أنه الدائن امل�ضمون؛
ال�شخ�ص
ّ
قيد معلومات
(هـ)  �أن يكون با�ستطاعة �صاحب الت�سجيل احل�صول على �إثبات للت�سجيل حاملا تُ َّ
الت�سجيل يف حافظة ال�سجل؛
(و)  �أن يُحتفظ بن�سخ متع ّددة من جميع املعلومات املوجودة يف قيود ال�سجل وتت�سنى �إمكانية
�إعادة تكوين جميع قيود ال�سجل يف حالة ال�ضياع �أو ال�رضر.

امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�رضر
ين�ص القانون على تعيني امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�رضر الناجم عن خط�أ يف �إدارة
 -56ينبغي �أن ّ
م�صمما بحيث ي�سمح مل�ستعملي ال�سجل بالت�سجيل
نظام الت�سجيل والبحث �أو يف ت�شغيله .و�إذا كان النظام
ّ
ال�سجل فينبغي �أن تقت�رص م�س�ؤولية ال�سج ّل عن ال�ضياع �أو ال�رضر
والبحث مبا�رشة دون تدخل موظفي ِ
على الأعطال التي تُ�صيب النظام.

يت�ضمنه الإ�شعار
ما ينبغي �أن
ّ

يت�ضمن الإ�شعار �سوى املعلومات التالية:
 -57ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال يلزم �أن
ّ

(�أ)
حمدد هوية املانح ،الذي يفي باملعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صيات من  ،60-58وهوية
ِّ
الدائن امل�ضمون �أو ممثله ،وعنوان ك ّل منهما؛
()30

فيما يتعلق بالتحقّق من هوية �صاحب الت�سجيل ،انظر الفقرة الفرعية (د) من التو�صية .54
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(ب) و�صف للموجودات امل�شمولة بالإ�شعار ،يفي باملعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صية 63؛
(ج) مدة نفاذ الت�سجيل وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 69؛
(د) بيان احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي يجوز ب�ش�أنه �إنفاذ احلق ال�ضماين� ،إذا ر�أت الدولة
� ّأن بيانه يف الإ�شعار مفيد لتي�سري الإقرا�ض التبعي.

كفاية حم ِّدد هوية املانح
املحدد ال�صحيح لهوية
يت�ضمن
 -58ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال يكون نافذا ما مل
ِّ
ّ
املانح �أو ،يف حال عدم �صحة البيان ،ما مل يكن بالو�سع ا�سرتجاع الإ�شعار ب�إجراء بحث يف قيود ال�سجل
املحدد ال�صحيح لهوية املانح.
با�ستخدام
ِّ
ين�ص القانون على �أنّه ،عندما يكون املانح �شخ�صا طبيعيا ،يكون حم ِّدد هويته ،لأغرا�ض
 -59ينبغي �أن ّ
الفعال ،هو ا�سمه كما يظهر يف م�ستند ر�سمي معينّ  .وعند االقت�ضاء ،ينبغي ا�شرتاط توفري
الت�سجيل ّ
معلومات �إ�ضافية ،كتاريخ امليالد �أو رقم بطاقة الهوية ،من �أجل الدقة يف حتديد هوية املانح.
 -60ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،عندما يكون املانح �شخ�صا اعتباريا ،يكون حم ِّدد هويته ،لأغرا�ض
الفعال ،هو اال�سم الذي يظهر يف امل�ستند الذي ت�أ�س�س مبقت�ضاه.
الت�سجيل ّ

�أثر تغيري حم ِّدد هوية املانح على نفاذ الت�سجيل
حمدد هوية املانح بعد ت�سجيل الإ�شعار ،ونتيجة لذلك
ِّ
 -61ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا تغيرّ
حمدد هويته املبينّ يف الإ�شعار غري م�ستوف للمعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صيات  ،60-58جاز
�أ�صبح ِّ
حمدد الهوية اجلديد امتثاال لذلك املعيار .و�إذا مل يقم
يعدل الإ�شعار
ِّ
امل�سجل لكي يبينّ
للدائن امل�ضمون �أن ّ
ّ
الدائن امل�ضمون بت�سجيل التعديل يف غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد التغيري،
كان احلق ال�ضماين فاقد النفاذ جتاه:
(�أ)  �أي حق �ضماين مناف�س ُ�س ّجل ب�ش�أنه �إ�شعار �أو ُجعل ب�شكل �آخر نافذا جتاه الأطراف الثالثة
حمدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل؛
بعد تغيري ِّ

(ب) �أي �شخ�ص ي�شرتي املوجود امل�ضمون �أو ي�ست�أجره �أو ي�ست�صدر ترخي�صا با�ستخدامه ،بعد
حمدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل.
تغيري ِّ

�أثر نقل املوجود املرهون على نفاذ الت�سجيل
 -62ينبغي �أن يعالج القانون �أثر نقل موجود مرهون على نفاذ الت�سجيل.

كفاية و�صف املوجودات امل�شمولة ب�إ�شعار
 -63ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن � ّأي و�صف للموجودات املرهونة يف الإ�شعار ي�ستويف �رشوط الفقرة
الفرعية (د) من التو�صية ( 14الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) يكون و�صفا كافيا.
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عواقب عدم �صحة البيان �أو عدم كفاية الو�صف
 -64ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أي بيان غري �صحيح ُمق ّدم من �صاحب ت�سجيل املح ِّدد لهوية الدائن
امل�ضمون �أو ممثله �أو عنوانهما و�أي و�صف ملوجودات مرهونة ال ي�ستويف �رشوط التو�صية  63ال يجعل
امل�سجل فاقد النفاذ �إال �إذا �أدى �إىل ت�ضليل �أي باحث معقول ت�ضليال خطريا.
الإ�شعار
ّ
معينة ال ي�ستويف �رشوط التو�صية 63
 -65ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أي و�صف ملوجودات مرهونة ّ
امل�سجل فاقد النفاذ فيما يتعلق مبوجودات �أخرى مو�صوفة و�صفا كافيا.
ال يجعل الإ�شعار
ّ
 -66ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن � ّأي بيان غري �صحيح يف الإ�شعار ب�ش�أن مدة نفاذ الت�سجيل واملبلغ
امل�سجل فاقد النفاذ .وينبغي حماية الأطراف الثالثة التي
الأق�صى امل�ضمون� ،إن ُوجد ،ال يجعل الإ�شعار
ّ
ا�ستندت �إىل مثل هذه البيانات غري ال�صحيحة.

الوقت الذي يجوز فيه ت�سجيل الإ�شعار
 -67ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يجوز ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن حق �ضماين قبل �أو بعد:
(�أ)  �إن�شاء احلق ال�ضماين؛ �أو
(ب) �إبرام االتفاق ال�ضماين.

يكفي �إ�شعار واحد ب�ش�أن حقوق �ضمانية متعددة نا�شئة من اتفاقات متعددة
بني الأطراف ذاتها
ين�ص القانون على � ّأن ت�سجيل �إ�شعار واحد يكفي لتحقيق نفاذ واحد �أو �أكرث من احلقوق
 -68ينبغي �أن ّ
ال�ضمانية النا�شئة عن �أكرث من اتفاق �ضماين واحد بني الأطراف ذاتها جتاه الأطراف الثالثة� ،سواء كانت
وقت الت�سجيل �أو �أن�شئت بعده ،و�سواء ن�ش�أت عن واحد �أو �أكرث من االتفاقات
احلقوق ال�ضمانية موجودة َ
ال�ضمانية بني الأطراف ذاتها.

مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار ومتديدها
يحدد القانون مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار� ،أو ي�سمح ل�صاحب الت�سجيل ب�أن يح ّدد تلك
 -69ينبغي �أن ّ
ميددها يف �أي وقت قبل انق�ضائها .ويف �أي احلالتني ،ينبغي �أن يحق
املدة يف الإ�شعار وقت الت�سجيل و�أن ّ
ّ
ميدد مدة نفاذ الت�سجيل بتقدمي �إ�شعار بالتعديل �إىل ال�سجل يف �أي وقت قبل انق�ضاء
للدائن امل�ضمون �أن ّ
حدد القانون مدة نفاذ الت�سجيل فينبغي �أن تكون مدة التمديد الناجتة من ت�سجيل
نفاذ الإ�شعار .و�إذا ّ
الإ�شعار بالتعديل مدة �إ�ضافية ت�ساوي املدة الأولية .و�إذا �سمح القانون ل�صاحب الت�سجيل بتحديد مدة
نفاذ الت�سجيل فينبغي �أن تكون مدة التمديد هي املدة املحددة يف الإ�شعار بالتعديل.
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وقت نفاذ ت�سجيل الإ�شعار �أو التعديل
دون
 -70ينبغي �أن
ين�ص القانون على � ّأن ت�سجيل الإ�شعار �أو التعديل ي�صبح نافذا عندما تُ َّ
ّ
يت�ضمنها الإ�شعار �أو التعديل يف قيود ال�سجل بحيث تكون متاحة للباحثني يف
املعلومات التي
ّ
حافظة ال�سجل.

الإذن بالت�سجيل
 -71ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شعار ال يكون نافذا ما مل ي�أذن به املانح كتابة .وميكن
�إعطاء الإذن قبل الت�سجيل �أو بعده .ويكون اتفاق ال�ضمان املكتوب كافيا لت�شكيل �إذن بالت�سجيل .وال
يتوقّف نفاذ الت�سجيل على هوية �صاحب الت�سجيل.

�إلغاء الإ�شعار �أو تعديله
 -72ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه� ،إذا مل يكن قد �أبرم اتفاق �ضماين� ،أو انق�ضى احلق ال�ضماين
امل�سجل غري م�أذون به من املانح:
بال�سداد الكامل �أو بطريقة �أخرى� ،أو كان الإ�شعار
ّ
يقدم �إىل ال�سجل �إ�شعارا بالإلغاء �أو التعديل ،ح�سب االقت�ضاء،
(�أ) وجب على الدائن امل�ضمون �أن ّ
ب�ش�أن الإ�شعار امل�سجل ذي ال�صلة ،يف موعد ال يتجاوز ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد
تلقي الدائن امل�ضمون طلبا كتابيا من املانح؛
حق للمانح �أن ي�سعى �إىل �إلغاء الإ�شعار �أو تعديله تعديال مالئما ب�إجراء ق�ضائي �أو �إداري
(ب)
َّ
م�ستعجل؛
حق للمانح �أن ي�سعى �إىل �إلغاء الإ�شعار �أو تعديله تعديال مالئما ،وفقا ملا تن�ص عليه الفقرة
(ج)
َّ
الفرعية (ب) ،حتى قبل انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ)� ،رشيطة وجود �آليات
منا�سبة حلماية الدائن امل�ضمون.
يقدم �إىل ال�سجل ،يف �أي وقت� ،إ�شعارا
 -73ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه ّ
يحق للدائن امل�ضمون �أن ّ
امل�سجل ذي ال�صلة.
بالإلغاء �أو التعديل ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�ش�أن الإ�شعار
ّ
 -74ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ينبغي ،بعد �أن يكون الإ�شعار امل�سجل قد انق�ضى على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 69أو �أُلغي على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 72أو � ،73أن تزال
على الفور من قيود ال�سجل التي يتاح للجمهور الو�صول �إليها كل املعلومات الواردة يف الإ�شعار .ولكن
ينبغي الإبقاء يف املحفوظات على املعلومات الواردة يف الإ�شعار املنق�ضي �أو امللغى �أو املعدل وعلى واقعة
االنق�ضاء �أو الإلغاء �أو التعديل ،كي يت�سنى ا�سرتجاعها �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
ين�ص القانون على �أنّه� ،إذا �أُحيل االلتزام امل�ضمون ،جاز تعديل الإ�شعار بحيث يبينّ ا�سم
 -75ينبغي �أن ّ
الدائن امل�ضمون اجلديد .ومع ذلك ،يظ ّل الإ�شعار غري املع ّدل على هذا النحو �ساري املفعول.
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خام�سا� -أولوية احلق ال�ضماين
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�أولوية احلق ال�ضماين هو:
(�أ) توفري قواعد من �أجل حتديد �أولوية احلق ال�ضماين ،مقارنة بحقوق املطالبني املناف�سني،
فعالة ومن�صفة وقابلة للتنب�ؤ؛
بطريقة ّ
(ب) تي�سري املعامالت التي ميكن للمانح �أن ين�شئ بها �أكرث من حق �ضماين واحد يف املوجود ذاته،
ومتكينه بذلك من ا�ستخدام كامل قيمة موجوداته من �أجل احل�صول على االئتمان.

�ألف -تو�صيات عامة
الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املمنوحة من نف�س املانح يف نف�س املوجودات املرهونة
 -76ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تحُ َّدد الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة املمنوحة من نف�س
املانح يف نف�س املوجودات املرهونة ،وفقا ملا يلي:
(�أ) بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار ،حتدد الأولوية
برتتيب الت�سجيل ،دون اعتبار لرتتيب �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية؛
(ب) بني احلقوق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الت�سجيل،
حتدد الأولوية برتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛
(ج) بني احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل واحلق ال�ضماين الذي
ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الت�سجيل ،حتدد الأولوية (دون اعتبار للوقت الذي
حدث فيه الإن�شاء) برتتيب الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،أيهما حدث �أوال.
تخ�ضع هذه التو�صية للقواعد املن�صو�ص عليها يف التو�صيات  77و 78و ،109-87ف�ضال عن التو�صيات
( 185-178الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار �ألف :النهج الوحدوي).

متخ�ص�ص �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة ملكية
�سجل
�أولوية احلق ال�ضماين
امل�سجل يف ِّ
ّ
ّ
احلق ال�ضماين يف موجود ما ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
 -77ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن
ّ
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،وفق ما تن�ص عليه
الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل
ّ
التو�صية ( 38الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون له الأولوية على
ما يلي:
(�أ)  �أي حق �ضماين يف نف�س املوجود ُ�س ِّجل ب�ش�أنه �إ�شعار يف ِ�سج ّل احلقوق ال�ضمانية العام �أو
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة
ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غري الت�سجيل يف �سج ّل
ّ
ملكية ،ب�رصف النظر عن الرتتيب؛
املتخ�ص�ص �أو �أُ�شرِّ ب�ش�أنه على �شهادة
(ب) �أي حق �ضماين يف نف�س املوجود ُ�س ِّجل الحقا يف ال�سجل
ّ
ملكية.
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 -78ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا نُقل موجود مرهون �أو �أُ ِّجر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه وكان احلق
وقت النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة
ال�ضماين يف ذلك املوجودَ ،
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
الت�سجيل يف �سجل
ّ
التو�صية ( 38الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،ف�إن املنقول �إليه �أو
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صيات
امل�ست�أجر �أو
َّ
 .82-80بيد �أنه �إذا مل يكن احلق ال�ضماين قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف
املرخ�ص له ي�أخذ
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ف�إن املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو
�سجل
َّ
ّ
حقوقه خالية من احلق ال�ضماين.

واملرخ�ص لهم با�ستخدامه
�أولوية حقوق املنقول �إليهم يف املوجود املرهون وم�ست�أجريه
ّ
ين�ص القانون على �أنه �إذا نُقل موجود مرهون �أو �أُ ِّجر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه وكان احلق
 -79ينبغي �أن ّ
وقت النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،ف�إن املنقول
ال�ضماين يف ذلك املوجود نافذا جتاه الأطراف الثالثة َ
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف
�إليه �أو امل�ست�أجر �أو
َّ
التو�صيات  78و.82-80
 -80ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
يت�رصف فيها على
(�أ)  ال ي�ستمر احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي يبيعها املانح �أو
ّ
الت�رصف فيها ب�شكل �آخر خالية من احلق
نحو �آخر� ،إذا �أذن الدائن امل�ضمون ببيع تلك املوجودات �أو
ّ
ال�ضماين؛
(ب) ال تت�أثر باحلق ال�ضماين حقوق م�ست�أجر املوجودات املرهونة �أو املرخ�ص لـه با�ستخدامها �إذا
�أذن الدائن امل�ضمون للمانح بت�أجري املوجودات �أو الرتخي�ص با�ستخدامها دون �أن تت�أثر باحلق ال�ضماين.
 -81ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن:

(�أ) م�شرتي املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة للتداول) يف
�سياق العمل املعتاد للبائع ي�أخذ ما ا�شرتاه خال�صا من احلق ال�ضماين� ،رشيطة �أال يكون امل�شرتي على علم،
وقت البيع ،ب� ّأن هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين؛
َ
(ب) حقوق م�ست�أجر املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة
للتداول) امل�ست� َأجرة يف �سياق العمل املعتاد للم�ؤجر ال تت�أثر ب�أي حق �ضماين يف تلك املوجودات� ،رشيطة
وقت �إبرام عقد الإيجار ،ب�أن هذا الإيجار ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون
�أال يكون امل�ست�أجر على علمَ ،
مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين؛
(ج) حقوق من يقبل ترخي�صا غري ح�رصي يف موجودات غري ملمو�سة جرى الرتخي�ص بها يف
املرخ�ص
�سياق العمل املعتاد ملانح الرتخي�ص ال تت�أثر ب�أي حق �ضماين يف هذه املوجودات� ،رشيطة �أال يكون
َّ
وقت �إبرام اتفاق الرتخي�ص ،ب�أن هذا الرتخي�ص ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى
لـه على علمَ ،
االتفاق ال�ضماين.
ين�ص القانون على �أنّه عندما يح�صل منقول �إليه على حق يف موجودات مرهونة خالية
 -82ينبغي �أن ّ
من حق �ضماين ،ف� ّإن �أي �شخ�ص يح�صل الحقا من املنقول �إليه على حق يف تلك املوجودات ي�أخذ حقه
�أي�ضا خاليا من احلق ال�ضماين .و�إذا مل تت�أثر حقوق امل�ست�أجر �أو املرخ�ص لـه باحلق ال�ضماين ،ال تت�أثر
�أي�ضا حقوق امل�ست�أجر من الباطن �أو املرخ�ص لـه من الباطن بذلك احلق ال�ضماين.
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�أولوية املطالبات ذات الأف�ضلية
يحد القانون ،من حيث النوع واملقدار ،من املطالبات ذات الأف�ضلية التي تن�ش�أ ب�إعمال
 -83ينبغي �أن ّ
القانون وتكون لها �أولوية على احلقوق ال�ضمانية ،و�إذا وجدت هذه املطالبات ذات الأف�ضلية فينبغي
وحمددة.
و�صفها يف القانون بطريقة وا�ضحة
ّ

�أولوية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء
 -84ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن للحق ال�ضمانـي الأولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون ،ما مل يكن
الدائن غري امل�ضمون قد ح�صل ،مبقت�ضى قانون �آخر ،على حكم �أو �أمر ق�ضائي م�ؤقت �ضد املانح واتخذ
اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجودات املرهونة متذرعا بذلك احلكم �أو الأمر الق�ضائي
امل�ؤقت قبل �أن يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .وتن�سحب �أولوية احلق ال�ضماين على
االئتمان الذي يقدمه الدائن امل�ضمون:
(�أ) قبل انق�ضاء ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد �أن يكون الدائن غري امل�ضمون
قد �أ�شعر الدائ َن امل�ضمو َن ب�أنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجود املرهون؛ �أو

حمددة) من الدائن
(ب) عمال بالتزام غري قابل للإلغاء (مببلغ حم ّدد �أو مبلغ يح ّدد عمال ب�صيغة ّ
امل�ضمون ب�أن يقدم االئتمان� ،إذا ُعقد هذا االلتزام قبل �أن يكون الدائن غري امل�ضمون قد �أ�شعر الدائن
امل�ضمون ب�أنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف املوجود املرهون.
تخ�ضع هذه التو�صية لال�ستثناء الوارد يف التو�صية ( 183الف�صل التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز ،اخليار
�ألف :النهج الوحدوي).

�أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين يق ِّدمون خدمات تتعلق مبوجود مرهون
 -85ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان قانون �آخر يعطي الدائن الذي قدم خدمات تتعلق مبوجود
م�ضمون (ب�إ�صالحه �أو تخزينه �أو نقله مثال) حقوقا معادلة للحقوق ال�ضمانية ،ف� ّإن تلك احلقوق تقت�رص
على املوجودات التي يف حوزة ذلك الدائن ،يف حدود القيمة املعقولة للخدمات املق ّدمة ،وتكون لتلك
وجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة
احلقوق �أولوية على احلقوق ال�ضمانية القائمة من قبل يف املوجود ُ
ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو ( 34الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة).

املورد يف اال�سرتداد
�أولوية حق ّ
ملورد املوجودات امللمو�سة حق
 -86ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان قانون �آخر ين�ص على �أن ّ
ا�سرتدادها ،يكون هذا احلق يف اال�سرتداد �أدنى مرتب ًة من احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة قبل �أن ميار�س املو ِّرد حقه.

�أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
 -87ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر (مثل حق �أحد امل�شرتين �أو
امل�ست�أجرين) يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة الذي يُن�ش�أ ويُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى
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قانون املمتلكات غري املنقولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني ( 21الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء
احلق ال�ضماين) و( 43الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) تكون له الأولوية
على �أي حق �ضماين يف تلك امللحقات يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف
التو�صية � 32أو ( 34الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).
 -88ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون ملحقة مبمتلكات
غري منقولة وقت جعل هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو التي ت�صبح بعد ذلك ملحقة مبمتلكات
غري منقولة� ،إذا ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 43الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،كان
لـه الأولوية على �أي حق �ضماين �أو �أي حق �آخر (مثل حق �أحد امل�شرتين �أو امل�ست�أجرين) يف املمتلكات غري
�سجل الحقا يف �سجل املمتلكات غري املنقولة.
املنقولة ذات ال�صلة يُ ّ

�أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املوجودات املنقولة
 -89احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر (كحق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر) يف ملحقات مبوجودات منقولة �إذا ُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية مبقت�ضى
التو�صية ( 42الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،كانت له �أولوية على �أي
�سجل الحقا يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو
حق �ضماين �أو �أي حق �آخر يف املوجودات املنقولة ذات ال�صلة يُ ّ
ي�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.

�أولوية احلق ال�ضماين يف كتلة �أو منتج
 -90ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ظل حقان �ضمانيان اثنان �أو �أكرث يف نف�س املوجودات امللمو�سة
قائمني يف كتلة �أو منتج ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين) ،ف�إن تلك احلقوق ال�ضمانية حتتفظ بنف�س ما كان للحقوق ال�ضمانية يف املوجودات من �أولوية
فيما بينها مبا�رشة قبل �أن ت�صبح املوجودات امللمو�سة جزءا من كتلة الب�ضاعة �أو املنتج.
 -91ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ظلّت �أي حقوق �ضمانية يف موجودات ملمو�سة منف�صلة قائمة
يف نف�س الكتلة �أو املنتج وكان كل واحد من تلك احلقوق ال�ضمانية نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان من
حق الدائنني امل�ضمونني �أن ينالوا ح�صة من القيمة الإجمالية الق�صوى حلقوقهم ال�ضمانية يف الكتلة �أو
املنتج وفقا لن�سبة قيمة احلق ال�ضماين لكل منهم .ولأغرا�ض هذه ال�صيغة ،تكون القيمة الق�صوى للحق
ال�ضماين هي الأقل من بني القيمة املن�صو�ص عليها يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق
ال�ضماين) ومبلغ االلتزام امل�ضمون.
 -92ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة منف�صلة الذي
يظل قائما يف الكتلة �أو املنتج ويكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة تكون لـه الأولوية على �أي حق �ضماين
منحه نف�س املانح يف الكتلة �أو املنتج.
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عدم االعتداد بالعلم بوجود حق �ضماين
 -93ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن علم �أحد املطالبني املناف�سني بوجود حق �ضماين ،ال ي�ؤثر يف
()31
الأولــوية.

�إنزال مرتبة احلق
 -94ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز لأي مطالب مناف�س يتمتع بحق الأولوية �أن يُنـزل مرتبة
�أولويته يف �أي وقت ،بقرار انفرادي �أو باالتفاق ،ل�صالح �أي مطالب مناف�س �آخر يف احلا�رض �أو
امل�ستقبل.

�أثر ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على الأولوية
 -95ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أولوية احلق ال�ضماين ،لأغرا�ض التو�صية  ،76ال تت�أثّر بتغيرّ
الطريقة التي يُجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،رشيطة �أال تكون هناك �أي فرتة يكون فيها احلق
ال�ضماين غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.
م�سجل �أو ُجعل نافذا
 -96ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين م�شموال ب�إ�شعار
ّ
م�سجل وال
جتاه الأطراف الثالثة ثم كانت هناك الحقا فرتة مل يكن فيها ذلك احلق ال م�شموال ب�إ�شعار
ّ
نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين تبد�أ يف �أبكر وقت بعد ذلك عندما ي�صبح احلق
م�سجل و�إما نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
ال�ضماين �إما م�شموال ب�إ�شعار
ّ

�أولوية احلقوق ال�ضمانية التي ت�ضمن االلتزامات القائمة والآجلة
 -97ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،84متتد �أولوية احلق ال�ضماين �إىل جميع
االلتزامات امل�ضمونة ،ب�رصف النظر عن الوقت الذي تُعقد فيه هذه االلتزامات.

نطاق الأولوية
 -98ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا قامت دولة بتنفيذ الفقرة الفرعية (د) من التو�صية 57
(الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل) ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين تنح�رص يف املبلغ الأق�صى املبني يف
امل�سجل.
الإ�شعار
ّ

تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف موجودات �آجلة
 -99ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أولوية احلق ال�ضماين ،لأغرا�ض الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ج) من
امل�سجل ،بغ�ض النظر عما �إذا
التو�صية  ،76متتد لت�شمل جميع املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار
ّ
كان املانح قد احتازها �أو عما �إذا وجدت قبل الت�سجيل �أو بعده �أو عند ح�صوله.
( )31فيما يتعلق ب�أثر العلم ب� ّأن معاملة ما تنتهك حقوق دائن م�ضمون ،انظر التو�صية  81والفقرة الفرعية (ب) من التو�صية ،102
والتو�صيتني  105و.106
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تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف العائدات
 -100ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن وقت نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة جتاه الأطراف
الثالثة �أو وقت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أنه ،يكون �أي�ضا ،لأغرا�ض التو�صية  ،76هو وقت نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة يف عائداته �أو وقت ت�سجيله.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة
�أولوية احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول
 -101ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بحيازة ال�صك ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 37الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ
احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول
الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى.
 -102ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بطريقة غري حيازة ال�صك يكون �أدنى مرتبة من حقوق الدائن امل�ضمون �أو امل�شرتي �أو
املنقول �إليه الآخر (باالتفاق) الذي:
(�أ) يكــون م� ّؤه ــال كحائز متم ــتع باحل ــماية مبوجب القانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة
للتداول؛ �أو
نية ودون �أن يعلم �أن النقل ينتهك ما
(ب) يحتاز
َّ
ال�صك القابل للتداول ويق ّدم قيمة بح�سن ّ
للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.

�أولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -103ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف ،الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�سيطرة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 49
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين
املناف�س الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى .و�إذا �أبرم امل�رصف الوديع اتفاقات
�سيطرة مع �أكرث من دائن م�ضمون واحدُ ،ح ِّددت الأولوية ،فيما بني �أولئك الدائنني امل�ضمونني ،وفقا
للرتتيب الذي �أبرمت به اتفاقات ال�سيطرة .و�إذا كان امل�رصف الوديع هو الدائن امل�ضمون ،كانت حلقه
ال�ضماين �أولوية على �أي حق �ضماين �آخر?(مبا يف ذلك احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة مبوجب اتفاق �سيطرة ُمربم مع امل�رصف الوديع ،حتى �إذا كان احلق ال�ضماين للم�رصف الوديع
مت�أخرا زمنيا) با�ستثناء احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون الذي اكت�سب ال�سيطرة ب�أن �أ�صبح �صاحب
احل�ساب.
 -104ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أي حق للم�رصف الوديع ،قائم مبقت�ضى قانون �آخر ،يف �أن يقوم
مبقا�صة االلتزامات امل�ستحقة لـه على املانح من حق املانح يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف،
تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب امل�رصيف با�ستثناء
احلق ال�ضماين لدائن م�ضمون ح�صل على ال�سيطرة ب�أن �أ�صبح �صاحب احل�ساب.
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 -105ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حال قيام املانح بنقل �أموال من ح�ساب م�رصيف ،ي�أخذ املنقول
�إليه هذه الأموال خالية من �أي حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف هذا احل�ساب امل�رصيف،
ما مل يكن املنقول �إليه على علم ب�أن هذا النقل ينتهك ما للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق
ال�ضماين .وال ت�ؤثر هذه التو�صية �سلبا يف حقوق من تُن َقل �إليهم �أموال من ح�سابات م�رصفية مبوجب
قانون �آخر.

�أولوية احلق ال�ضماين يف النقود
 -106ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن من يح�صل على حيازة نقود خا�ضعة حلق �ضماين ي�أخذ تلك
النقود خال�صة من احلق ال�ضماين ،ما مل يكن ذلك ال�شخ�ص على علم ب� ّأن هذا النقل ينتهك ما للدائن
امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين .وال ت�ؤثر هذه التو�صية �سلبا يف حقوق حائزي النقود
مبوجب قانون �آخر.

�أولوية احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -107ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل الذي �أ�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة ال�سيطرة تكون لـه الأولوية على احلق ال�ضماين
الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة عمال بالتو�صية ( 48الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة) .و�إذا حتققت ال�سيطرة بالإقرار و�صدرت �إقرارات مت�ضاربة عن �شخ�ص ما لأكرث
من دائن م�ضمون واحدُ ،حددت الأولوية فيما بني �أولئك الدائنني امل�ضمونني وفقا للرتتيب الذي �صدرت
به تلك الإقرارات.

�أولوية احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة
مب�ستند قابل للتداول
 -108ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول ويف املوجودات امللمو�سة
يح�صل عليها مبقت�ضى القانون الذي يحكم امل�ستندات
امل�شمولة به يكون �أدنى مرتبة من �أي حقوق متفوقة
ُ
القابلة للتداول �شخ�ص نُقل �إليه هذا امل�ستند.
 -109ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بحيازة م�ستند قابل للتداول ،تكون لـه �أولوية على �أي حق �ضماين مناف�س ُجعل نافذا
جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى .وال تنطبق هذه القاعدة على احلق ال�ضماين يف موجودات من غري
املخزون �إذا كان احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري احلائز للم�ستند القابل للتداول قد ُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة قبل الأ�سبق من بني املوعدين التاليني:
(�أ) املوعد الذي �أ�صبح فيه املوجود م�شموال بامل�ستند القابل للتداول؛
(ب) املوعد الذي �أُبرم فيه اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون حائز امل�ستند القابل للتداول ين�ص
على �أن يكون املوجود م�شموال مب�ستند قابل للتداول� ،رشيطة �أن يكون املوجود قد �أ�صبح م�شموال بذلك
امل�ستند يف غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام من تاريخ االتفاق.
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�ساد�سا -حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بحقوق الطرفني والتزاماتهما هو تعزيز فعالية املعامالت امل�ضمونة
واحلد من تكاليف املعامالت ومن احتماالت النـزاع ،بوا�سطة:
ّ
(�أ) توفري قواعد �إلزامية تتعلق بحقوق الطرف حائز املوجودات املرهونة والتزاماته؛
(ب) توفري قواعد غري �إلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ت�رسي يف احلاالت التي ال
تطرقا �إىل تلك امل�سائل يف اتفاقهما؛
يكون فيها الطرفان قد ّ
(ج) توفري قواعد غري �إلزامية لتكون مبثابة ُمعني على ال�صياغة �أو مبثابة قائمة مرجعية
بامل�سائل التي قد يود الطرفان تناولها يف اتفاقهما.

�ألف -تو�صيات عامة
حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما

()32

 -110ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني يف االتفاق ال�ضماين
تتقرر مبا يلي:
ّ

(�أ)
�إليها فيه؛

يت�ضمنها ذلك االتفاق ،مبا يف ذلك �أي قواعد �أو �رشوط عامة م�شار
ال�رشوط والأحكام التي
ّ

(ب) �أي عرف اتفقا على اتباعه؛

(ج)  �أي ممار�سات �أر�سياها فيما بينهما ،ما مل يتفقا على خالف ذلك.

القواعد الإلزامية
 -111ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الطرف حائز املوجود املرهون �أن يتخذ خطوات
معقولة للمحافظة على هذا املوجود وعلى قيمته.
 -112يجب على الدائن امل�ضمون �أن يرد املوجود املرهون الذي يكون بحوزته �إذا كان احلق ال�ضماين،
()33
بعد �إنهاء جميع االلتزامات بتقدمي قرو�ض ائتمانية ،قد ا�ستويف بال�سداد التام �أو بطريقة �أخرى.

القواعد غري الإلزامية
 -113ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ما مل يُتفق على خالف ذلك ،يكون للدائن امل�ضمون احلق فيما
يلي:
حوزته؛

تكبدها للحفاظ على املوجودات املرهونة التي تكون يف
(�أ) ا�سرتداد النفقات املعقولة التي ّ

( )32بخ�صو�ص التو�صية  ،110انظر املادة  11من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
امل�سجل ،انظر التو�صية  ،72الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل.
( )33بخ�صو�ص واجب الدائن امل�ضمون ب�إلغاء الإ�شعار
ّ
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(ب) ا�ستخدام املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزته ا�ستخداما معقوال وا�ستعمال الإيرادات
املت�أتية منها يف �سداد االلتزام امل�ضمون؛

(ج)

تف ّقد املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزة املانح.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة
�إقرارات املحيل

()34

 -114فيما يتعلق ب�إحالة م�ستحق تعاقدي ،ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

قر املحيل وقت �إبرام عقد الإحالة مبا يلي:
(�أ) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،يُ ّ
'ّ �  '1أن للمحيل احلق يف �إحالة امل�ستحق؛

'ّ �  '2أن املحيل مل ي�سبق له �أن �أحال امل�ستحق �إىل حمال �إليه �آخر؛

'�  '3أنه لي�س للمدين بامل�ستحق ،ولن تكون له� ،أي دفوع �أو حقوق مقا�صة؛
يقر املحيل ب� ّأن لدى املدين بامل�ستحق،
(ب) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،ال ّ
�أو �ستكون لديه ،القدرة املالية على ال�سداد.

احلق يف �إ�شعار املدين بامل�ستحق
 -115ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ما مل يتفق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،يجوز للمحيل �أو للمحال �إليه �أو لكليهما �أن
ير�سل �إىل املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة وتعليمة �سداد� ،أما بعد �إر�سال ذلك الإ�شعار فال يجوز لأحد
غري املحال �إليه �أن ير�سل تلك التعليمة؛
(ب) الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد املر�سالن على نحو يخل ب�أي اتفاق ُم�شار �إليه يف
الفقرة الفرع ـ ــية (�أ) من هذه التو�صية ال يكونان ،لأغرا�ض التو�صية ( 120الف�صل ال�سابع ب�ش�أن
حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،فاقدي املفعول ب�سبب ذلك الإخالل .غري �أنه لي�س يف هذه
التو�صية ما مي�س ب�أي التزام �أو م�س�ؤولية تقع على الطرف املخل بذلك االتفاق بخ�صو�ص ما يرتتب على
ذلك الإخالل من �أ�رضار.

احلق يف ال�سداد
 -116ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) بني املحيل واملحال �إليه ،ما مل يُتفق على خالف ذلك و�سواء �أُر�سل �إ�شعار بالإحالة �أومل يُر�سل:
'�  '1إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل املحال �إليه ،كان للمحال �إليه
احلق يف �أن يحتفظ بالعائدات واملوجودات امللمو�سة املعادة فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛

()34

بخ�صو�ص التو�صيات  ،116-114انظر املواد  14-12من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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'�  '2إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل املحيل ،كان للمحال �إليه احلق يف
تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�سة املعادة �إىل املحيل فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛
'�  '3إذا جرى ال�سداد ،فيما يتعلق بامل�ستحق املحال� ،إىل �شخ�ص �آخر للمحال �إليه �أولوية
عليه ،كان للمحال �إليه احلق يف تقا�ضي العائدات وكذلك يف املوجودات امللمو�سة املعادة
�إىل ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛
(ب) ال يجوز للمحال �إليه �أن يحتفظ ب�أكرث من قيمة حقه يف امل�ستحق.

�سابعا -حقوق الأطراف 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�سداد �أو واجبا �آخر ي�ستحق على طرف ثالث الوفاء
به ل�صالح املانح ،من خالل ما يلي:

(�أ)
امل�ستحق؛

توفري قواعد تتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها يف �إحالة �أي م�ستحق وحماية املدين بذلك

(ب) توفري قواعد ل�ضمان ات�ساق قانون املعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى املتعلقة
باحلقوق وااللتزامات النا�شئة مبوجب ال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول؛
(ج) توفري قواعد ل�ضمان ات�ساق نظام املعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى التي حتكم
كفيل/م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو امل ُث ِّبت لـه �أو
حقوق والتزامات امل�صارف الوديعة ،وحقوق والتزامات
ُ
ال�شخ�ص امل�سمى فيه.

�ألف -حقوق املدين بامل�ستحق والتزاماته

()35

حماية املدين بامل�ستحق
 -117ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ما مل ين�ص هذا القانون على خالف ذلك ،ال ت�ؤثر الإحالة على حقوق املدين بامل�ستحق
والتزاماته ،مبا فيها �رشوط ال�سداد الواردة يف العقد الأ�صلي ،بدون موافقة املدين بامل�ستحق؛
(ب) يجوز يف تعليمة ال�سداد تغيري ال�شخ�ص �أو العنوان �أو احل�ساب املطلوب من املدين بامل�ستحق
�أن ي�س ّدد �إليه ،ولكن ال يجوز �أن تُغيرَّ فيها:
''1

عملة ال�سداد املح ّددة يف العقد الأ�صلي؛ �أو

' '2الدولة املحددة يف العقد الأ�صلي لإجراء ال�سداد فيها �إىل دولة غري الدولة التي يقع
فيها مقر املدين بامل�ستحق.
( )35بخ�صو�ص التو�صيات  ،123-117انظر املواد  21-15من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.

املرفق الأول -م�صطلحات وتو�صيات دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمون ة

491

الإ�شعار بالإحالة
 -118ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ي�صبح الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد نافذي املفعول عندما يت�سلمهما املدين بامل�ستحق،
وجه
موجهني بلغة يتوقّع منها على نحو معقول �أن تُعلِم املدين بامل�ستحق مبحتواهما .ويكفي �أن يُ َّ
�إذا كانا ّ
الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد بلغة العقد الأ�صلي؛
(ب) يجوز �أن يتعلق الإ�شعار بالإحالة �أو �أن تتعلق تعليمة ال�سداد مب�ستحقات تن�ش�أ بعد الإ�شعار؛
(ج) ي�شكّل الإ�شعار ب�إحالة الحقة �إ�شعارا بجميع الإحاالت ال�سابقة.

�إبراء ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد
 -119ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)
الأ�صلي؛

يحق للمدين بامل�ستحق� ،إىل حني ت�سلّمه �إ�شعارا بالإحالة� ،أن تُرب�أ ذمته بال�سداد وفقا للعقد

(ب) بعد ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة ،ورهنا ب�أحكام الفقرات الفرعية من (ج) �إىل
(ح) من هذه التو�صية ،ال تُرب�أ ذمته �إال بال�سداد �إىل املحال �إليه� ،أو بال�سداد وفقا لأي تعليمة مغايرة ترد
يف �إ�شعار الإحالة �أو ت�صدر الحقا عن املحال �إليه ويت�سلمها املدين بامل�ستحق كتابةً؛
(ج)  �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �أكرث من تعليمة �سداد تتعلق ب�إحالة واحدة للم�ستحق ذاته �صادرة
عن املحيل ذاته� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لآخر تعليمة �سداد يت�سلمها من امل ُحال �إليه قبل ال�سداد؛
(د)  �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا ب�أكرث من �إحالة واحدة للم�ستحق ذاته �صادرة عن املحيل
ذاته� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لأول �إ�شعار يت�سلمه؛
(هـ)  �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا يتعلق ب�إحالة الحقة واحدة �أو �أكرث� ،أُبرئت ذمته بال�سداد
وفقا للإ�شعار املتعلق ب�آخر تلك الإحاالت الالحقة؛
(و)  �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا ب�إحالة جزء من م�ستحق واحد �أو �أكرث �أو ب�إحالة م�صلحة
غري جمز�أة يف م�ستحق واحد �أو �أكرث� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا للإ�شعار �أو وفقا لهذه التو�صية وك�أنه مل
يت�سلّم الإ�شعار .و�إذا قام املدين بامل�ستحق بال�سداد وفقا للإ�شعار ،فال ترب�أ ذمته �إال مبقدار ما َ�س ّدده من
ذلك اجلزء �أو تلك امل�صلحة غري املجز�أة؛
(ز)  �إذا ت�سلّم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة من املحال �إليه ،حق له �أن يطلب من املحال �إليه
يقدم ،يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،دليال كافيا يثبت تنفيذ الإحالة من املحيل الأول �إىل املحال
�أن ّ
�إليه الأول و�أي �إحالة و�سيطة ،وما مل يفعل املحال �إليه ذلك ،تُرب�أ ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد وفقا لهذه
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التو�صية وك�أنه مل يت�سلّم الإ�شعار من املحال �إليه .والدليل الكايف على الإحالة ي�شمل ،على �سبيل املثال ال
احل�رص� ،أي كتابة �صادرة عن املحيل تُبينّ � ّأن الإحالة قد متّت؛
(ح)  ال مت�س هذه التو�صية ب�أي �سبب �آخر ي�س ِّوغ �إبراء ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد �إىل
ال�شخ�ص الذي ي�ستحق ال�سداد �أو �إىل هيئة خمت�صة ق�ضائية �أو هيئة خمت�صة �أخرى �أو �إىل �صندوق
�إيداع عمومي.

دفوع املدين بامل�ستحق وحقوقه يف املقا�صة
-120

ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ) عندما يطالب املحال �إليه املدين بامل�ستحق ب�سداد امل�ستحق املحال ،يجوز للمدين بامل�ستحق
�أن يثري جتاه املحال �إليه كل ما ين�ش�أ عن العقد الأ�صلي� ،أو �أي عقد �آخر كان ي�شكل جزءا من املعاملة
ذاتها ،من دفوع وحقوق مقا�صة ميكن للمدين بامل�ستحق �أن يثريها وك�أن تلك الإحالة مل تجُ ر وكانت تلك
املطالبة �صادرة عن املحيل؛
(ب) يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يثري جتاه املحال �إليه �أي حق مقا�صة �آخر� ،رشيطة �أن يكون ذلك
احلق متاحا للمدين بامل�ستحق وقت ت�سلّمه الإ�شعار بالإحالة؛
(ج) على الرغم من �أحكام الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صية ،ال يكون متاحا
للمدين بامل�ستحق جتاه املحال �إليه �أي من الدفوع وحقوق املقا�صة التي يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يثريها
جتاه املحيل وفقا للفقرة الفرعية (ب) من التو�صية � 24أو الفقرة الفرعية (هـ) من التو�صية ( 25الف�صل
يقيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املحيل
الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ،بحجة الإخالل ب�أي اتفاق ّ
يف �إجراء الإحالة.

االتفاق على عدم �إثارة دفوع �أو حقوق يف املقا�صة
 -121ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يتفق مع املحيل ،بكتابة موقَّعة من املدين بامل�ستحق ،على �أال
يثري جتاه املحال �إليه الدفوع وحقوق املقا�صة التي ميكنه �أن يثريها عمال ب�أحكام التو�صية  .120ومينع
ذلك االتفاق املدين بامل�ستحق من �إثارة تلك الدفوع وحقوق املقا�صة جتاه املحال �إليه؛
(ب) ال يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يتنازل عن الدفوع:
''1

النا�شئة عن �أفعال احتيالية �صادرة عن املحال �إليه؛ �أو

''2

امل�ستندة �إىل عدم �أهلية املدين بامل�ستحق؛

(ج)  ال يجوز تعديل ذلك االتفاق �إال باتفاق مكتوب يوقّع عليه املدين بامل�ستحق .وحت ّدد الفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية  122مفعول ذلك التعديل جتاه املحال �إليه.
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تعديل العقد الأ�صلي
 -122ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  �أي اتفاق يُربم بني املحيل واملدين بامل�ستحق ،قبل الإ�شعار بالإحالة ،ومي�س حقوق املحال �إليه
ك�سب املحال �إليه حقوقا مقابلة؛
يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه ويُ ِ
(ب) �أي اتفاق يُربم بني املحيل واملدين بامل�ستحق ،بعد الإ�شعار بالإحالة ،ومي�س حقوق املحال
�إليه ال يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه �إال:
'�  '1إذا قبل به املحال �إليه؛ �أو
'�  '2إذا مل يكن امل�ستحق بكامله قد اكتُ�سب بالتنفيذ ،وكان التعديل من�صو�صا عليه يف
العقد الأ�صلي �أو كان من �ش�أن �أي حمال �إليه متعقِّل ،يف �سياق العقد الأ�صلي� ،أن يقبل
التعديل؛
(ج)  ال مت�س الفقرتان الفرعيتان (�أ) و(ب) من هذه التو�صية ب�أي حق للمحيل �أو للمحال �إليه
نا�شئ عن الإخالل باتفاق مربم بينهما.

ا�سرتداد املبالغ امل�س ّددة
 -123ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تق�صري املحيل يف تنفيذ العقد الأ�صلي ال يعطي املدين بامل�ستحق
�سدده املدين بامل�ستحق �إىل املحيل �أو املحال �إليه.
احلق يف �أن ي�سرتد من املحال �إليه �أي مبلغ يكون قد ّ

باء -حقوق املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول والتزاماته
 -124ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى �صك قابل للتداول تخ�ضع ،جتاه
�شخ�ص مدين مبقت�ضى ذلك ال�صك ،للقانون الذي يحكم ال�صكوك القابلة للتداول.

جيم -حقوق امل�رصف الوديع والتزاماته
 -125ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  ال مي�س �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف بحقوق
امل�رصف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛
(ب) ال ينال مما قد يكون للم�رصف الوديع من حقوق يف املقا�صة مبوجب قوانني �أخرى � ُّأي حق
�ضماين قد يكون لذلك امل�رصف يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف.
 -126ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن امل�رصف الوديع غري مل َزم ب�أن:

(�أ) ي�س ّدد لأي �شخ�ص غري ال�شخ�ص الذي لـه �سيطرة على الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف؛ �أو

عما �إذا كان يوجد اتفاق �سيطرة �أو حق �ضماين
(ب) ي�ستجيب لطلبات احل�صول على معلومات ّ
وعما �إذا كان املانح يحتفظ بحق الت�رصف يف الأموال املودعة يف احل�ساب؛ �أو
ل�صاحله هو ّ
(ج) يدخل يف اتفاق �سيطرة.
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التعهد امل�ستقل
كفيل/م�صدر
دال -حقوق والتزامات
ُ
ّ
امل�سمى فيه
�أو ا ُملث ِّبت له �أو ال�شخ�ص
ّ
 -127ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يخ�ضع حق الدائن امل�ضمون يف حق تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ملا يكفله
القانون واملمار�سة اللذان يحكمان التع ّهدات امل�ستقلة من حقوق للكفيل /امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
م�سمى يف التع ّهد �أو نُقل �إليه احلق يف ال�سحب؛
امل�سمى و�أي م�ستفيد �آخر
ّ
ّ

(ب) ال تت�أثر حقوق املنقول �إليه تع ّهد م�ستقل بـاحلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى ذلك التع ّهد امل�ستقل ،املن�ش�أ من قِ بل الناقل �أو من قِ بل �أي ناقل �سابق؛
كفيل/م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو امل ُث ِّبت له �أو ال�شخ�ص
(ج) احلقوق امل�ستقلة التي يتمتع بها
ُ
امل�سمى فيه �أو من نُقل �إليه التع ّهد امل�ستقل ال تت�أثر �سلبا ب�أي حقوق �ضمانية قد تكون لـه يف حق تقا�ضي
العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.

 -128ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى لي�س ملزما بال�سداد
امل�سمى �أو ال�شخ�ص املعرتَف بنقل التع ّهد امل�ستقل
امل�سمى �أو امل�ستفيد
لأي �شخ�ص غري امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
ّ
�إليه �أو ال�شخ�ص املعرتَف ب�إحالة حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �إليه.
 -129ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ح�صل الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة بالإقرار ب�إحالة
العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �إليه ،كان من حقه �إنفاذ هذا الإقرار جتاه الكفيل/امل ُ�صدر �أو
امل�سمى الذي �صدر عنه هذا الإقرار.
امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ

هاء -حقوق ُم�صدر امل�ستند القابل للتداول والتزاماته
 -130ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول تخ�ضع،
جتاه امل ُ�صدر �أو �أي �شخ�ص �آخر مدين مبقت�ضى امل�ستند القابل للتداول ،للقانون الذي يحكم امل�ستندات
القابلة للتداول.

ثامنا� -إنفاذ احلق ال�ضماين
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�إنفاذ احلق ال�ضماين هو الن�ص على ما يلي:
(�أ) توفري طرائق وا�ضحة وب�سيطة وناجعة لإنفاذ احلقوق ال�ضمانية ،بعد تق�صري املدين؛
(ب) توفري طرائق ت�ستهدف تعظيم املبلغ ال�صايف الذي يُجنى من املوجودات املرهونة ،ل�صالح
املانح �أو املدين �أو �أي �شخ�ص �آخر يتعينّ عليه �سداد االلتزام امل�ضمون ،والدائن امل�ضمون ،والدائنني
الآخرين الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة؛
(ج) توفري طرائق ق�ضائية �رسيعة ،وكذلك ،رهنا بتوافر �ضمانات منا�سبة ،طرائق غري ق�ضائية،
من �أجل متكني الدائن امل�ضمون من ممار�سة حقوقه.
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�ألف -تو�صيات عامة
املعيار العام لل�سلوك يف �سياق الإنفاذ
بنية ح�سنة وبطريقة معقولة
 -131ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على �أي �شخ�ص �أن
يت�رصف ّ
ّ
جتاريا لدى �إنفاذ حقوقه والوفاء بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

حدود ا�ستقاللية الطرفني
 -132ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن املعيار العام لل�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صية  131ال ميكن
التنازل عنه انفراديا �أو تغيريه باالتفاق يف �أي وقت.
 -133ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،132يجوز للمانح ولأي �شخ�ص �آخر يتعني عليه
�سداد االلتزام امل�ضمون �أو الوفاء به ب�أي �شكل �آخر �أن يتنازل انفراديا عن �أي حق من حقوقه مبقت�ضى
الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يُغيرّ تلك احلقوق باالتفاق ،ولكن ال يجوز له ذلك �إال بعد التق�صري.
 -134ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،132يجوز للدائن امل�ضمون �أن يتنازل انفراديا
عن �أي حق من حقوقه مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو �أن يغري تلك احلقوق باالتفاق.
 -135ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تغيري احلقوق باالتفاق ال يجوز �أن ي�ؤ ِّثر �سلبا يف حقوق �أي �شخ�ص
ويتحمل عبء الإثبات �أي �شخ�ص يطعن يف نفاذ ذلك االتفاق بحجة �أنه يت�ضارب مع
لي�س طرفا فيه.
ّ
التو�صية � 132أو � 133أو .134

امل�س�ؤولية
 -136ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أي �شخ�ص ال يفي بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ
يكون م�س�ؤوال عن دفع تعوي�ض عن الأ�رضار الناجمة عن عدم وفائه بتلك االلتزامات.

االنت�صاف الق�ضائي وغري الق�ضائي يف حال عدم االمتثال
يحق للمدين �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي م�صلحة (كالدائن
 -137ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه ّ
املنفذ �أو �أي
امل�ضمون الذي تقل مرتبته يف الأولويه عن مرتبة الأولوية التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون ِ
كفيل �أو �أي �رشيك يف ملكية املوجودات املرهونة ،على �سبيل املثال) �أن يق ّدم يف �أي وقت �إىل حمكمة �أو
�إىل �سلطة �أخرى طلبا لالنت�صاف من الدائن امل�ضمون الذي مل ميتثل اللتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة
بالإنفاذ.

املعجلة
الإجراءات الق�ضائية
ّ
معجلة مراعا ًة للحاالت التي يتق ّدم
 -138ينبغي �أن ين�ص القانون على �إمكانية اتخاذ �إجراءات ق�ضائية ّ
فيها الدائن امل�ضمون �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ي�ستحق عليه الوفاء بااللتزام امل�ضمون �أو ي ّدعي �أن
لـه حقا يف موجودات مرهونة� ،إىل حمكمة �أو �أي �سلطة �أخرى بطلب يتعلق مبمار�سة احلقوق الالحقة
للتق�صري.
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حقوق املانح الالحقة للتق�صري
يحق للمانح ،بعد التق�صري� ،أن ميار�س واحدا �أو �أكرث من احلقوق
 -139ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ّ
التالية:
(�أ) �سداد االلتزام امل�ضمون �سدادا كامال واحل�صول على حترير كل املوجودات املرهونة من
احلق ال�ضماين ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 140؛

(ب) التق ّدم �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى بطلب لالنت�صاف �إذا كان الدائن امل�ضمون ال ميتثل
اللتزاماته مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 137؛

(ج) عر�ض اقرتاح على الدائن امل�ضمون� ،أو رف�ض اقرتاح الدائن امل�ضمون ،ب�أن يح�صل الدائن
امل�ضمون على �أحد املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،وفقا ملا
تن�ص عليه التو�صيتان  158و159؛
(د) ممار�سة �أي حق �آخر من�صو�ص عليه يف االتفاق ال�ضماين �أو يف �أي قانون.

انتهاء احلق ال�ضماين بعد الوفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون
 -140ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للمدين �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي م�صلحة (كالدائن
امل�ضمون الذي تق ّل �أولوية حقه ال�ضماين عن �أولوية احلق ال�ضماين الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون
املنفذ� ،أو �أي كفيل� ،أو �أي �رشيك يف ملكية املوجودات املرهونة ،على �سبيل املثال) �أن يفي بااللتزام
ِ
امل�ضمون وفاء كامال ،مبا يف ذلك �سداد تكاليف الإنفاذ املتكبدة حتى تاريخ الوفاء الكامل .ويجوز
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة �أو احتيازه �إياها �أو حت�صيله
ممار�سة هذا احلق �إىل حني
ّ
ُ
الت�رصف فيهاّ � ،أي هذه الأحداث جاء �أوال .و�إذا �أنهيت جميع التزامات
قيمتها �أو �إبرامه اتفاقا يخوله
ّ
احلق ال�ضماين يف جميع املوجودات املرهونة بالوفاء الكامل بااللتزام
تقدمي قرو�ض ائتمانية ،ينتهي
ُّ
امل�ضمون ،رهنا ب�أية حقوق يف احللول ل�صالح ال�شخ�ص الذي يفي بااللتزام امل�ضمون.

حقوق الدائن امل�ضمون الالحقة للتق�صري
 -141ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن ميار�س واحدا �أو �أكرث
من احلقوق التالية فيما يتعلق باملوجودات املرهونة:
و147؛

(�أ)

احل�صول على حيازة املوجودات املرهونة امللمو�سة ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان 146

الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص
(ب) بيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
با�ستخدامها ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان 155-148؛

(ج) االقرتاح ب�أن يحتاز الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيات 158-156؛
(د)  �إنفاذ حقه ال�ضماين يف ملحقات ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  165و166؛

م�ستحق �أو �صك
(هـ) حت�صيل قيمة احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي تكون يف �شكل
َ
قابل للتداول �أو حق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �أو �إنفاذ ذلك احلق ال�ضماين بطريقة �أخرى ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
التو�صيات 176-167؛
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(و)  �إنفاذ احلقوق مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 177؛
(ز) ممار�سة �أي حق �آخر من�صو�ص عليه يف االتفاق ال�ضماين (با�ستثناء ما يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون) �أو يف �أي قانون �آخر.

الطرائق الق�ضائية وغري الق�ضائية ملمار�سة احلقوق الالحقة للتق�صري
 -142ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن ميار�س ،بعد التق�صري ،حقوقه
املن�صو�ص عليها يف التو�صية � 141إما بتقدمي طلب �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى و�إما بدون تقدمي طلب
�إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وتخ�ضع ممار�سة الدائن امل�ضمون حقوقه خارج نطاق الق�ضاء للمعيار العام
لل�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صية  131ولل�رشوط املن�صو�ص عليها يف التو�صيات  155-147فيما يتعلق
باحل�صول على حيازة موجود مرهون والت�رصف فيه خارج نطاق الق�ضاء.

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�صري
 -143ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ممار�سة �أحد احلقوق الالحقة للتق�صري ال حتول دون ممار�سة
حق �آخر ،ما مل تكن ممار�سة �أحد احلقوق قد جعلت من امل�ستحيل ممار�سة حق �آخر.

احلقوق الالحقة للتق�صري فيما يتعلق بااللتزام امل�ضمون
 -144ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ممار�سة حق الحق للتق�صري فيما يتعلق مبوجودات مرهونة ال
حتول دون ممار�سة حق الحق للتق�صري فيما يتعلق بااللتزام امل�ضمون بتلك املوجودات ،والعك�س بالعك�س.

حق الدائن امل�ضمون ذي املرتبة الأعلى يف تويل الإنفاذ
 -145ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي تفوق �أولوية حقه ال�ضماين �أولوية
املنفذ ،عندما يكون
املنفذ �أو الدائن بحكم الق�ضاء ِ
احلق ال�ضماين الذي يتمتع به الدائن امل�ضمون ِ
املبينة يف الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو يكون
الدائن امل�ضمون قد بد�أ الإنفاذ باتخاذه �أيا من الإجراءات ّ
الدائن بحكم الق�ضاء قد اتخذ اخلطوات امل�شار �إليها يف التو�صية ( 84الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية
الت�رصف يف املوجودات املرهونة �أو احتيازها
احلق ال�ضماين)� ،أن يتوىل عملية الإنفاذ يف � ّأي وقت قبل
ّ
الت�رصف فيها� ،أي هذه الأحداث
يخوله
�أو حت�صيل قيمتها �أو �إبرام الدائن امل�ضمون املنفذ اتفاقا ّ
ّ
جاء �أوال .وي�شمل احلق يف عملية الإنفاذ احلق يف الإنفاذ ب�أي طريقة متاحة مبقت�ضى تو�صيات هذا
الف�صل.

حق الدائن امل�ضمون يف احتياز املوجودات املرهونة
 -146ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري ،احتياز املوجودات امللمو�سة
املرهونة .
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احل�صول خارج نطاق الق�ضاء على حيازة املوجودات املرهونة
 -147ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال يحق للدائن امل�ضمون �أن يختار احل�صول على حيازة موجودات
ملمو�سة مرهونة دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى �إال �إذا:
(�أ) وافق املانح يف االتفاق ال�ضماين على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على احليازة دون �أن يلج�أ
�إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى؛
وجه الدائن امل�ضمون �إىل املانح و�أي �شخ�ص حائز للموجودات املرهونة �إ�شعارا بالتق�صري
(ب)
ّ
وباعتزام الدائن امل�ضمون �أن يح�صل على احليازة دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى؛
(ج) مل يعرت�ض املانح �أو �أي �شخ�ص حائز للموجودات املرهونة وقت �سعي الدائن امل�ضمون �إىل
احل�صول على حيازتها.

الت�رصف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات املرهونة
 -148ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يبيع املوجودات املرهونة
يرخ�ص با�ستخدامها ،بقدر حقوق املانح يف هذه املوجودات،
�أو
يت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ي� ّؤجرها �أو ّ
ّ
دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .ورهنا مبعيار ال�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صية  ،131يجوز
الت�رصف �أو الإيجار �أو الرتخي�ص
للدائن امل�ضمون الذي يختار ممار�سة هذا احلق �أن يختار طريقة
ّ
و�أ�سلوبه وتوقيته ومكانه و�سائر جوانبه.

بالت�رصف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء
الإ�شعار امل�سبق
ّ
يوجه �إ�شعارا
 -149ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن ّ
الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها
باعتزامه بيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
دون تقدمي طلب �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وال يلزم توجيه الإ�شعار �إذا كانت املوجودات املرهونة قابلة
للتلف� ،أو قد تتدنى قيمتها �رسيعا� ،أو كانت من نوع يُباع يف �سوق معرتف بها.
 -150ينبغي �أن ين�ص القانون على قواعد تكفل �أن يكون بالو�سع توجيه الإ�شعار امل�شار �إليه يف التو�صية
 149بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�سبة التوقيت ،بغية حماية املانح �أو الأطراف الأخرى ذات امل�صلحة،
ويف الوقت نف�سه جت ّنب �أن يكون هناك �أثر �سلبي على �سبل انت�صاف الدائن امل�ضمون و�صايف القيمة
الت�سييلية املحتملة للموجودات املرهونة.
ّ
 -151فيما يتعلق بالإ�شعار امل�شار �إليه يف التو�صية  ،149ينبغي:
(�أ)  �أن ين�ص القانون على وجوب توجيه �إ�شعار �إىل كل من:
''1

املانح واملدين و�أي �شخ�ص �آخر يتعني عليه الوفاء بااللتزام امل�ضمون؛

'�  '2أي �شخ�ص لـه حقوق يف املوجودات املرهونة يبلغ الدائ َن امل�ضمون بتلك احلقوق
يحدد عدد من الأيام[ من �إر�سال الدائن امل�ضمون الإ�شعار �إىل املانح؛
كتابة قبل �أكرث من ] ّ
'�  '3أي دائن م�ضمون �آخر قام ،قبل �أكرث من ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من
الأيام من �إر�سال الإ�شعار �إىل املانح ،بت�سجيل �إ�شعار فيما يتعلق بحق �ضماين يف املوجودات
املرهونة ،مفهر�س حتت محُ ِّدد هوية املانح؛
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'�  '4أي دائن م�ضمون �آخر كان حائزا للموجودات املرهونة يف الوقت الذي احتاز فيه
الدائن امل�ضمون املنفِ ذ هذه املوجودات؛
(ب) �أن يبينّ القانون الطريقة التي يجب اتباعها يف توجيه الإ�شعار وتوقيته واحلد الأدنى
يت�ضمن الإ�شعار بيانا حما�سبيا باملبلغ امل�ستحق حينئذ و�إ�شارة
ملحتوياته ،مبا يف ذلك ما �إذا كان يجب �أن
ّ
�إىل حق املدين �أو املانح يف احل�صول على حترير املوجودات املرهونة من احلق ال�ضماين على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية 140؛
(ج)  �أن ين�ص القانون على �أن يكون الإ�ش ــعار حمررا بلغة يُتوقع على نحو معقول �أن تُعلِم
املوجه �إىل املانح حمررا بلغة االتفاق ال�ضماين اجلاري
متل ّقيه مبحتوياته .ويكفي �أن يكون الإ�شـ ــعار
ّ
�إنفاذه.

الت�رصف يف املوجودات املرهونة
توزيع عائدات
ّ
الت�رصف يف املوجودات
 -152ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،يف حالة
ّ
املرهونة خارج نطاق الق�ضاء� ،أن ي�ستخدم �صايف العائدات املت�أتية من هذا الإنفاذ (بعد خ�صم تكاليفه)
يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .وبا�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صية  ،153يجب على الدائن
امل�ضمون املنفِ ذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد ذلك اال�ستخدام �إىل �أي مطالب مناف�س ذي �أولوية �أدنى
كان قد َو َّجه �إىل الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،قبل �أي توزيع للفائ�ض� ،إ�شعارا مبطالبته ،يف حدود مبلغ تلك
املطالبة .ويجب �أن يُ َر ّد �إىل املانح �أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.
الت�رصف يف موجودات مرهونة خارج نطاق
 -153ينبغي �أن ين�ص القانون �أي�ضا على �أنه ،يف حالة
ّ
الق�ضاء ،و�سواء �أكان �أم مل يكن هناك نزاع ب�ش�أن حق �أي مطالب مناف�س �أو ب�ش�أن �أولوية ال�سداد ،يجوز
للدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،وفقا للقواعد الإجرائية املنطبقة عموما� ،أن يدفع الفائ�ض �إىل �سلطة ق�ضائية
خمت�صة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى �أو �إىل �صندوق �إيداع عمومي لتوزيعه .وينبغي �أن يو َّزع الفائ�ض وفقا
لأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
ت�رصف ق�ضائي �أو عن عملية �إنفاذ
 -154ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن توزيع العائدات النا�شئة عن
ّ
�أخرى ُمدارة ر�سميا يتعينّ �أن يجري عمال بالقواعد العامة التي حتكم �إجراءات التنفيذ يف الدولة  ،ولكن
وفق �أحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
 -155ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يظل املدين و�أي �شخ�ص �آخر ي�ستحق عليه �سداد االلتزام امل�ضمون
م�س�ؤوال عن �أي نق�ص يتعني �سداده بعد ا�ستخدام �صايف عائدات الإنفاذ يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون.

احتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء بااللتزام امل�ضمون
 -156ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يقرتح كتابة �أن يحتاز
واحدا �أو �أكرث من املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون.
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 -157فيما يتعلق باالقرتاح امل�شار �إليه يف التو�صية  ،156ينبغي:
ير�سل �إىل كل من:
(�أ)  �أن ين�ص القانون على �أن االقرتاح يجب �أن َ
' '1املانح واملدين و�أي �شخ�ص �آخر يتعني عليه �سداد االلتزام امل�ضمون �أو الوفاء به على
نحو �آخر (كالكفيل مثال)؛
'�  '2أي �شخ�ص له حقوق يف املوجودات املرهونة قام ،قبل �أكرث من ]يُح ّدد عدد من الأيام[

من �إر�سال الدائن امل�ضمون اقرتاحه �إىل املانح ،ب�إبالغ الدائن امل�ضمون كتابة بتلك احلقوق؛

'�  '3أي دائن م�ضمون �آخر قام ،قبل �أكرث من ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من
الأيام من �إر�سال االقرتاح �إىل املانح ،بت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن حق �ضماين يف املوجودات
املرهونة ،مفهر�س حتت محُ ِّدد هوية املانح؛
'�  '4أي دائن م�ضمون �آخر كان حائزا للموجودات املرهونة وقت احتياز الدائن امل�ضمون
لها؛
(ب) �أن ين�ص القانون على �أن االقرتاح يجب �أن يح ِّدد املبلغ امل�ستحق حتى تاريخ �إر�سال االقرتاح
ومبلغ االلتزام املقرتح ا�ستيفا�ؤه باحتياز املوجودات املرهونة.
 -158ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحتاز املوجودات املرهونة ،وفقا ملا
يتلق اعرتا�ضا كتابيا من �أي �شخ�ص يحق له ت�سلُّم اقرتاح مبوجب التو�صية
تن�ص عليه التو�صية  ،156ما مل ّ
 157يف غ�ضون ]مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام ،بعد �إر�سال االقرتاح .ويف حالة االقرتاح
باحتياز املوجودات املرهونة على �سبيل الوفاء اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،تلزم موافقة �إيجابية من كل
�شخ�ص ُو ِّجه �إليه االقرتاح.
 -159ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للمانح �أن يق ّدم اقرتاحا مثل االقرتاح امل�شار �إليه يف
الت�رصف وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان  157و.158
التو�صية  ،156و�إذا ق ِبله الدائن امل�ضمون وجب عليه
ّ

ت�رصف ق�ضائي
احلقوق املكت�سبة من خالل
ّ
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة من خالل
 -160ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا
ّ
�إجراء ق�ضائي �أو �إجراء �إداري ر�سمي �آخرُ ،ح ِّددت احلقوق التي يكت�سبها املنقول �إليه مبقت�ضى القواعد
العامة التي حتكم �إجراءات التنفيذ لدى الدولة.

ت�رصف خارج نطاق الق�ضاء
احلقوق املكت�سبة من خالل
ّ
 -161ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو ت�رصف فيها
على نحو �آخر دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ،وفقا للقانون ،ف�إن �أي �شخ�ص يح�صل على حق
املانح يف املوجودات ي�أخذ املوجودات رهنا باحلقوق التي لها �أولوية على احلق ال�ضماين الذي ميتلكه
الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،ولكن خالية من حقوق الدائن امل�ضمون املنفِ ذ و�أي مطالِب مناف�س تكون حلقه
�أولوية �أدنى من �أولوية حق الدائن امل�ضمون املنفِ ذ .وتنطبق القاعدة ذاتها على احلقوق يف املوجودات
املرهونة التي يكت�سبها الدائن امل�ضمون الذي احتاز هذه املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون.
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رخ�ص
 -162ينبغي �أن
ين�ص القانون على �أنه� ،إذا � ّأجر الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو َّ
ّ
املرخ�ص لـه
با�ستخدامها دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ،وفقا لهذا القانونَ ،ح َّق للم�ست�أجر �أو
َّ
�أن ي�ستفيد من الإيجار �أو الرتخي�ص خالل فرتة الإيجار �أو الرتخي�ص ،با�ستثناء احلقوق التي لها �أولوية
على احلق الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفِ ذ.
ين�ص القانون على �أنه� ،إذا قام الدائن امل�ضمون ،على نحو ال يتفق مع التو�صيات الواردة
 -163ينبغي �أن ّ
الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص
يف هذا الف�صل ،ببيع املوجودات املرهونة �أو
ّ
املرخ�ص له با�ستخدامها احل�س َن النية
با�ستخدامها ،ف�إن حمتاز املوجودات املرهونة �أو م�ست�أجرها �أو
َّ
املبينة يف التو�صيتني  161و.162
يح�صل على احلقوق �أو املزايا ّ

التداخل بني نظم الإنفاذ اخلا�صة باملمتلكات املنقولة وغري املنقولة
 -164ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يجوز للدائن امل�ضمون �أن يختار �إنفاذ احلق ال�ضماين يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
وفقا للتو�صيات الواردة يف هذا الف�صل �أو للقانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة؛
(ب) �إذا كان االلتزام م�ضمونا مبوجودات منقولة ومبمتلكات غري منقولة تخ�ص املانح ،جاز
للدائن امل�ضمون �أن يختار �إنفاذ:
' '1احلق ال�ضماين يف املوجودات املنقولة مبقت�ضى �أحكام �إنفاذ احلق ال�ضماين يف
املوجودات املنقولة والرهن على املمتلكات غري املنقولة مبقت�ضى القانون الذي يحكم �إنفاذ
الرهون على املمتلكات غري املنقولة؛ �أو
' '2كال احلقني مبقت�ضى القانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على املمتلكات غري املنقولة.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف امللحقات
 -165ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف ملحق مبمتلكات غري
منقولة ال يحق له �أن ينفِ ذ حقه ال�ضماين �إال �إذا كانت له �أولوية على حقوق مناف�سة يف املمتلكات غري
املنقولة .ويحق للدائن الذي لـه حق مناف�س يف املمتلكات غري املنقولة ولكن لـه �أولوية �أدنى مرتبة �أن
ي�سدد كامل مبلغ االلتزام املكفول باحلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق .ويكون الدائن
ّ
امل�ضمون املنفذ م�س�ؤوال عن �أي �رضر يلحق باملمتلكات غري املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا ما يطر�أ
على تلك املمتلكات من نق�ص يف القيمة ل�سبب وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.
 -166ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف ملحق مبوجودات
منقولة يحق له �أن ينفذ حقه ال�ضماين يف ذلك امللحق .ويحق للدائن الذي له �أولوية �أعلى مرتبة �أن يتوىل
ال�سيطرة على عملية الإنفاذ ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية  .145ويحق للدائن الذي له �أولوية �أدنى مرتبة
ي�سدد كامل مبلغ االلتزام املكفول باحلق ال�ضماين الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق.
�أن ّ
ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ م�س�ؤوال عن �أي �رضر يلحق باملوجودات املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا
ما يطر�أ عليها من نق�ص يف القيمة ل�سبب وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

 502

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة
انطباق الف�صل املتعلق بالإنفاذ على النقل التام للم�ستحق
 -167ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن التو�صيات الواردة يف هذا الف�صل ال تنطبق على حت�صيل م�ستحق
يحال بوا�سطة نقل تام �أو على �إنفاذه على نحو �آخر ،با�ستثناء:
(�أ) التو�صيتني  131و 132يف حالة النقل التام مع احلق يف الرجوع؛
(ب) التو�صيتني  168و.169

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات
 -168ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حالة امل�ستحق املحال بنقل تام ،يحق للمحال �إليه ،رهنا
بالتو�صيات ( 123-117الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن يُ َح�صِّ ل
امل�ستحق �أو ينفذه بطريقة �أخرى� .أما يف حالة امل�ستحق املحال بطريقة �أخرى غري النقل التام ،فيحق
للمحال �إليه ،رهنا بالتو�صيات � ،123-117أن يُ َح�صِّ ل امل�ستحق �أو ينفذه بطريقة �أخرى بعد التق�صري� ،أو
قبله ولكن مبوافقة املحيل.
 -169ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن حق املحال �إليه يف حت�صيل م�ستحق �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى
يت�ضمن احلق يف �أن يح�صِّ ل �أو �أن ينفذ ب�أي طريقة �أخرى �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن ت�سديد
ّ
ذلك امل�ستحق.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول
 -170ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن للدائن امل�ضمون احلق بعد التق�صري� ،أو قبل التق�صري ولكن
مبوافقة املانح ،ورهنا بالتو�صية ( 124الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)،
يح�صل ال�صك القابل للتداول الذي هو املوجود املرهون �أو يُنفذه بطريقة �أخرى جتاه ال�شخ�ص
يف �أن
ّ
املدين مبقت�ضى ذلك ال�صك.
 -171ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق الدائن امل�ضمون يف حت�صيل �صك قابل للتداول �أو �إنفاذه
بطريقة �أخرى ي�شمل احلق يف �أن يح�صِّ ل �أو �أن ينفذ بطريقة �أخرى �أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن
�سداد ذلك ال�صك القابل للتداول.

الت�رصف عندما يكون املوجود املرهون م�ستحقا �أو �صكا قابال للتداول
توزيع عائدات
ّ
�أو مطالبة �أخرى
 -172ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ ،يف حالة حت�صيل م�ستحق �أو
�صك قابل للتداول �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى� ،أو �إنفاذ مطالبة� ،أن ي�ستخدم �صايف العائدات املت�أتية من هذا
الإنفاذ (بعد خ�صم تكاليفه) يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .ويجب على الدائن امل�ضمون املنفِ ذ �أن يدفع
�أي فائ�ض يتبقى بعد ذلك اال�ستخدام �إىل �أي مطالب مناف�س ذي �أولوية �أدنى كان قد َو َّجه �إىل الدائن
امل�ضمون ،قبل �أي توزيع للفائ�ض� ،إ�شعارا مبطالبته ،وذلك مبقدار تلك املطالبة .ويجب �أن يُ َر ّد �إىل املانح
�أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.
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�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -173ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف حق تقا�ضي
�أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أن يقوم ،بعد التق�صري� ،أو قبل التق�صري ولكن مبوافقة املانح ،ورهنا
بالتو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،بتح�صيل تلك
الأموال �أو ب�إنفاذ حقه يف تقا�ضيها بطريقة �أخرى.
 -174ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون الذي يتوىل ال�سيطرة ،رهنا بالتو�صيتني
 125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن يُنفذ حقه ال�ضماين
دون احلاجة �إىل اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى.
 -175ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق
يح�صل قيمة
الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،ال يحق للدائن امل�ضمون الذي ال يتوىل ال�سيطرة �أن
ّ
احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو يُنفذ هذا احلق بطريقة �أخرى جتاه
امل�رصف الوديع �إال ب�أمر من املحكمة ،ما مل يوافق امل�رصف الوديع على خالف ذلك.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل
 -176ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّه يحق للدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين يف حق تقا�ضي
العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن مبوافقة املانح ،ورهنا بالتو�صيات
( 129-127الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن يح�صِّ ل العائدات
املت�أتية مبقت�ضى ذلك التع ّهد امل�ستقل �أو �أن يُنفذ حقه يف حق تقا�ضيها بطريقة �أخرى.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو يف موجودات ملمو�سة م�شمولة مب�ستند قابل للتداول
 -177ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن مبوافقة
املانح ،ورهنا بالتو�صية ( 130الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن ينفذ
�أي حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول �أو موجودات ملمو�سة م�شمولة بذلك امل�ستند.

تا�سعا -متويل االحتياز
اخليار �ألف :النهج الوحدوي

*

الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية هو:
(�أ)  العرتاف ب�أهمية متويل االحتياز ب�صفته م�صدر ائتمان مي�سور ،وت�سهيل ا�ستخدامه،
وخ�صو�صا من �أجل املن�ش�آت التجارية ال�صغرية واملتو�سطة؛
*يجوز للدولة �أن تعتمد اخليار �ألف (النهج الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات � ،186-178أو اخليار باء (النهج غري الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات
معدلة بتو�صيات هذا الف�صل.
 .202-187والتو�صيات الواردة يف الف�صول الأخرى تنطبق عموما على متويل االحتياز ما مل تكن ّ
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ممويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(ب) كفالة معاملة جميع ّ
(ج) تي�سري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�شفافية فيما يتعلق بتمويل االحتياز.

معادلة احلق ال�ضماين االحتيازي باحلق ال�ضماين
 -178ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين االحتيازي هو حق �ضماين .وبالتايل ف�إن جميع
التو�صيات التي حتكم احلقوق ال�ضمانية ،مبا فيها التو�صيات املتعلقة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين ،ونفاذه
جتاه الأطراف الثالثة (با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،)179وت�سجيله و�إنفاذه والقانون املنطبق عليه،
تنطبق على احلقوق ال�ضمانية االحتيازية .كما تنطبق عليها التو�صيات املتعلقة بالأولوية (با�ستثناء ما
تن�ص عليه التو�صيات .)185-180

نفاذ احلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
 -179ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية ي�صبح نافذا
جتاه الأطراف الثالثة حال �إن�شائه وت�صبح لـه �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي
ين�شئه املانح ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .181

�أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف املوجودات امللمو�سة
 -180با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،181ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ) للحق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية
�أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن ُ�س ّجل �إ�شعار ب�ش�أن
ذلك احلق ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين
االحتيازي)� ،رشيطة:
'�  '1أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ �أو
�سجل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
'�  '2أن يُ َّ
العام يف موعد ال يتجاوز ]تحُ ّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد
ح�صول املانح على حيازة املوجودات؛
(ب) للحق ال�ضماين االحتيازي يف املخزون �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي
املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن �أ�صبح احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل �أن
ي�صبح احلق ال�ضماين االحتيازي نافذا جتاه الأطراف الثالثة)� ،رشيطة:
'�  '1أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املخزون؛ �أو
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .180
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'�  '2أن يكون قد ح�صل ما يلي قبل ت�سليم املخزون �إىل املانح:
�أ�ُ -س ِّجل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام؛
وجه الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي �إىل الدائن امل�ضمون بحق
ب-
ّ
�ضماين غري احتيازي �سابق الت�سجيل �أن�ش�أه املانح يف خمزون من النوع نف�سه،
�إ�شعارا ب�أنه ميتلك �أو يعتزم �أن ميتلك حقا �ضمانيا احتيازيا .وينبغي �أن
يت�ضمن الإ�شعار و�صفا كافيا للمخزون ميكّن الدائن امل�ضمون بحق �ضماين
ّ
غري احتيازي من تبينُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع للحق ال�ضماين االحتيازي؛
(ج) يجوز �أن ي�شمل الإ�شعار ،املر�سل عمال بالفقرة الفرعية (ب) ' '2ب -من هذه
التو�صية ،احلقوق ال�ضمانية االحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني الأطراف ذاتها دومنا حاجة
ولكن هذا الإ�شعار لي�س كافيا �إ ّال فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية
�إىل حتديد كل معاملة على حدة.
ّ
يف املوجودات امللمو�سة التي يح�صل املانح على حيازتها يف غ�ضون مدة ]تحُ َّدد هذه املدة بخم�س
�سنوات مثال[ بعد توجيه الإ�شعار.

البديل باء
للحق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غري ال�سلع اال�ستهالكية �أولوية على احلق ال�ضماين
غري االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن ُ�س ّجل �إ�شعار بذلك احلق ال�ضماين يف �سجل
احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين االحتيازي)� ،رشيطة:
(�أ)  �أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات؛ �أو
�سجل �إ�شعار يتعلق باحلق ال�ضماين االحتيازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
(ب) �أن يُ َّ
يف موعد ال يتجاوز ]تحُ ّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد ح�صول املانح على
حيازة املوجودات.

متخ�ص�ص �أو امل�ؤ�رش ب�ش�أنه على �شهادة امللكية
�سجل
�أولوية احلق ال�ضماين
امل�سجل يف ِ
ّ
ّ
 -181ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي مبقت�ضى التو�صية � 179أو 180
تتقدم على �أولوية احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر م�سجل يف �سجل متخ�ص�ص �أو م�ؤ�رش ب�ش�أنه على
ال
ّ
�شهادة ملكية على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني  77و( 78الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق
ال�ضماين).

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتناف�سة
 -182ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتناف�سة تتحدد
وفقا للقواعد العامة للأولوية املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية �إال �إذا كان �أحد احلقوق
ال�ضمانية االحتيازية حقا �ضمانيا احتيازيا ملو ِّرد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون املدة
املورد �أولوية
ّ
املحددة يف التو�صية  ،180ويف تلك احلالة ،تكون للحق ال�ضماين االحتيازي الذي ميتلكه ّ
على جميع احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املناف�سة.
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�أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي على حق الدائن بحكم الق�ضاء
 -183ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن يكون للحق ال�ضماين االحتيازي الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف
املحددة يف التو�صية � 180أولوية على حقوق الدائن غري امل�ضمون التي تكون لها
الثالثة يف غ�ضون املدة
ّ
بخالف ذلك الأولوية وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية ( 84الف�صل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين).

�أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف ملحق مبمتلكات غري منقولة على رهن �سابق الت�سجيل
على هذه املمتلكات غري املنقولة
 -184ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف موجود ملمو�س ي�صبح ملحقا
مبمتلكات غري منقولة ،تكون لـه �أولوية على احلقوق القائمة للأطراف الثالثة يف املمتلكات غري املنقولة
(بخالف الرهن ال�ضامن لقر�ض مي ِّول بناء تلك املمتلكات غري املنقولة)� ،رشيطة ت�سجيل �إ�شعار بذلك
احلق ال�ضماين االحتيازي يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف موعد ال يتجاوز ]تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية
تكون � 20أو  30يوما مثال[ من الأيام بعد �أن ي�صبح املوجود ملحقا.

�أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�سة
 -185ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ) للحق ال�ضماين االحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�سة غري املخزون �أو ال�سلع
اال�ستهالكية نف�س �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف تلك املوجودات؛
(ب) للحق ال�ضماين يف عائدات املخزون نف�س �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف ذلك
املخزون ،ما مل تكن تلك العائدات يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي
لكن
الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقلّ .
هذه الأولوية م�رشوطة بقيام الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي ب�إ�شعار الدائنني امل�ضمونني
�سجل ،قبل ن�شوء العائدات� ،إ�شعارا يتعلق بحق �ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات.
ب�أنه َّ

البديل باء
�إذا كان احلق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،كان للحق
ال�ضماين يف العائدات �أولوية احلق ال�ضماين غري االحتيازي.

معادلة احلق ال�ضماين االحتيازي باحلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار
 -186ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف حال �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملدين ،تنطبق على احلقوق
ال�ضمانية االحتيازية نف�س الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف من التو�صية � ،185إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية � ،180أو البديل باء من التو�صية ،185
�إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .180
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اخليار باء :النهج غري الوحدوي

*

الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بتمويل االحتياز ،مبا فيها احلقوق ال�ضمانية االحتيازية وحقوق
االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي هو:
(�أ) االعرتاف ب�أهمية متويل االحتياز ب�صفته م�صدر ائتمان مي�سور ،وت�سهيل ا�ستخدامه،
وخ�صو�صا من �أجل املن�ش�آت التجارية ال�صغرية واملتو�سطة؛
ممويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(ب) كفالة معاملة جميع ّ
(ج) تي�سري املعامالت امل�ضمونة عموما بتحقيق ال�شفافية فيما يتعلق بتمويل االحتياز.

طرائق متويل االحتياز
 -187ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) نظام احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف �سياق النهج غري الوحدوي مطابق للنظام املعتمد يف
�سياق النهج الوحدوي؛
املوردين منهم واملقر�ضني ،اكت�ساب حق �ضماين احتيازي وفقا للنظام
(ب) يجوز لكل الدائننيّ ،
الذي يحكم احلقوق ال�ضمانية االحتيازية؛
(ج) متويل االحتياز القائم على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي يجوز توفريه
وفقا للتو�صية 188؛
(د) يجوز للمقر�ض �أن ي�ستفيد من حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي عن طريق
الإحالة �أو احللول.

معادلة حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي باحلق ال�ضماين االحتيازي
 -188ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القواعد التي حتكم متويل االحتياز حت ّقق نتائج اقت�صادية
متعادلة وظيفيا بغ�ض النظر عما �إذا كان حق الدائن هو حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو
حقا �ضمانيا احتيازيا.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي
 -189ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات
ملمو�سة ال يكون نافذا ما مل يُعقد اتفاق البيع �أو الإيجار �أو يُثبت كتابة بحيث تبينّ الكتابة ،مقرتنة مبجرى
الت�رصفات بني الطرفني ،نية البائع �أو امل�ؤجر االحتفاظ بامللكية .ويجب �أن تكون هذه الكتابة موجودة يف
ّ
وقت ال يت�أخر عن وقت ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة املوجودات.
*يجوز للدولة �أن تعتمد اخليار �ألف (النهج الوحدوي)� ،أي التو�صيات � ،186-178أو اخليار باء (النهج غري الوحدوي)� ،أي التو�صيات
.202-187
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حق امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف �إن�شاء حق �ضماين
 -190ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن من اجلائز للم�شرتي �أو امل�ست�أجر �أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف
موجودات ملمو�سة تكون مو�ضوع حق احتفاظ مبلكية �أو حق �إيجار متويلي .و�أكرب مبلغ ميكن ت�سييله يف
�إطار هذا احلق ال�ضماين هو قيمة املوجود الزائدة عن املبلغ امل�ستحق للبائع �أو امل�ؤجر التمويلي.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ال�سلع اال�ستهالكية جتاه الأطراف الثالثة
 -191ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ال�سلع
ثبت هذا احلق
اال�ستهالكية يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة فور �إمتام البيع �أو الت�أجري �رشيطة �أن يُ َ
وفقا للتو�صية .189

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة جتاه الأطراف الثالثة
 -192ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ)  ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة غري
املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا:
''1

احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املوجودات؛ �أو

'�ُ '2س ِّجل �إ�شعار يتعلق بذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ال
يتجاوز ]تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما مثال[ بعد ح�صول امل�شرتي �أو
امل�ست�أجر على حيازة املوجودات؛
(ب) ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف املخزون نافذا جتاه
الأطراف الثالثة �إال �إذا:
''1

احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املخزون؛ �أو

''2

ح�صل ما يلي قبل ت�سليم املخزون �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر:
�أ-

ُ�س ِّجل �إ�شعار يتعلق بذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛

بُ -و ِّجه �إىل الدائن امل�ضمون الذي له حق �ضماين غري احتيازي �سابق
الت�سجيل كان قد �أن�ش�أه امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف خمزون من نف�س النوع� ،إ�شعار
مكتوب ب� َّأن البائع �أو امل� ِّؤجر ينوي املطالبة بحق االحتفاظ بامللكية �أو بحق
يت�ضمن هذا الإ�شعار و�صفا كافيا للمخزون ميكِّن
الإيجار التمويلي .وينبغي �أن
َّ
الدائن امل�ضمون من تبينُّ طبيعة املخزون اخلا�ضع حلق االحتفاظ بامللكية �أو
حلق الإيجار التمويلي؛
املر�سل عمال بالفقرة الفرعية (ب) ' '2ب -من هذه التو�صية
(ج) يجوز �أن ي�شمل الإ�شعار
َ
حقوق االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي مبقت�ضى معامالت متعددة بني الطرفني نف�سيهما دون
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .192
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احلاجة �إىل حتديد كل معاملة على حدة .وال يكون الإ�شعار نافذا �إال على احلقوق يف املوجودات
امللمو�سة التي يحتازها امل�شرتي �أو امل�ست�أجر يف غ�ضون مدة ]تحُ َّدد هذه املدة بخم�س �سنوات مثال[
بعد توجيه الإ�شعار.

البديل باء
ال يكون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف املوجودات امللمو�سة غري ال�سلع
اال�ستهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا:

(�أ)

احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املوجودات؛ �أو

(ب) ُ�س ِّجل �إ�شعار ب�ش�أن ذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف موعد ال يتجاوز
]تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية ،تكون � 20أو 30يوما مثال[ بعد ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة
املوجودات.
وتنطبق القاعدة يف هذه التو�صية �أي�ضا على احلق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غري
ال�سلع اال�ستهالكية.

ت�سجيل واحد يكفي
 -193ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل �إ�شعار واحد يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يكفي
لتحقيق نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف �إطار معامالت متعددة بني الأطراف
ذاتها� ،سواء �أُبرمت قبل الت�سجيل �أو بعده ،تتعلق مبوجودات ملمو�سة تندرج �ضمن الو�صف الوارد يف
الإ�شعار .وتنطبق الأحكام املتعلقة بنظام ال�سجل ،مع �إجراء التعديالت املالئمة فيما يخ�ص امل�صطلحات،
على ت�سجيل حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي.

�أثر عدم حتقيق نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي جتاه الأطراف الثالثة
 -194ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي غري نافذ
جتاه الأطراف الثالثة ،ت�ؤول ملكية املوجودات جتاه الأطراف الثالثة �إىل امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ،ويكون
للبائع �أو امل� ِّؤجر حق �ضماين يف املوجودات رهنا بالتو�صيات املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ملحقات املمتلكات غري املنقولة
جتاه الأطراف الثالثة
 -195ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات
ملمو�سة ت�صبح ملحقة مبمتلكات غري منقولة ال يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة التي لها حقوق
م�سجلة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة� ،إال �إذا ُ�س ِّجل ذلك احلق يف �سجل
يف املمتلكات غري املنقولة
َّ
املمتلكات غري املنقولة يف موعد ال يتجاوز ]تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما ،مثال[ بعد �أن
ت�صبح املوجودات ملحقات.
 -196ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا مل يُ�سجل البائع �أو امل�ؤجر يف غ�ضون املدة الزمنية املن�صو�ص
عليها يف التو�صية � 195إ�شعارا بحقه يف االحتفاظ بامللكية �أو حقه يف الإيجار التمويلي يف موجودات
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ملمو�سة �أ�صبحت ملحقة مبمتلكات غري منقولة ،اعتُرب حق البائع يف االحتفاظ بامللكية �أو حق امل�ؤجر يف
الإيجار التمويلي حقا �ضمانيا.

وجود حق �ضماين يف عائدات موجودات ملمو�سة خا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية
�أو حق الإيجار التمويلي
 -197ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن البائع �أو امل�ؤجر الذي له حق احتفاظ بامللكية �أو حق �إيجار
متويلي يف موجودات ملمو�سة ،يكون له حق �ضماين يف عائدات هذه املوجودات.

نفاذ احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة حلق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار
التمويلي جتاه الأطراف الثالثة
 -198ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ)  ال يكون احلق ال�ضماين يف العائدات امل�شار �إليها يف التو�صية  197نافذا جتاه الأطراف
امل�سجل الذي ُجعل مبقت�ضاه حق
الثالثة �إال �إذا كانت هذه العائدات مو�صوفة و�صفا عاما يف الإ�شعار
َّ
االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو كانت هذه العائدات نقودا �أو
م�ستحقات �أو �صكوكا قابلة للتداول �أو حقوقا يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف؛
امل�سجل �أو مل تكن من �أنواع املوجودات
(ب) �إذا مل تكن العائدات مو�صوفة و�صفا عاما يف الإ�شعار
َّ
امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ،كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه
حتدد مدة زمنية ق�صرية[ من الأيام بعد ن�شوء العائدات .وي�ستمر نفاذ هذا احلق
الأطراف الثالثة ملدة ] َّ
ال�ضماين بعد ذلك� ،إذا ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو
( 34الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) قبل انق�ضاء تلك املدة.

�أولوية احلق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�سة
 -199ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:

البديل �ألف

*

(�أ)  �إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة،
كان للحق ال�ضماين يف العائدات امل�شار �إليها يف التو�صية � 197أولوية على حق �ضماين �آخر يف
املوجودات ذاتها؛
(ب) �إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة،
كان للحق ال�ضماين يف عائدات املخزونات ،امل�شار �إليه يف التو�صية  ،197نف�س �أولوية حق االحتفاظ
بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ذلك املخزون ،ما مل تكن العائدات يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك
قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ضي العائدات
البائع �أو امل� ِّؤج ُر الدائنني
خطر
لكن هذه الأولوية م�رشوطة ب�أن يُ ِ
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقلّ .
ُ
امل�ضمونني الذين �سجلوا �إ�شعارا ب�ش�أن حق �ضماين يف موجودات من نف�س نوع هذه العائدات قبل
ن�شوء العائدات هذه.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف من التو�صية � 199إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية � ،192أو البديل باء من التو�صية 199
�إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .192
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البديل باء
�إذا كان حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�سة نافذاً جتاه الأطراف
الثالثة ،كان للحق ال�ضماين يف العائدات ،امل�شار �إليه يف التو�صية � ،197أولوية احلق ال�ضماين غري
االحتيازي ،متى كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة على النحو املن�صو�ص
عليه يف التو�صية  .198وتنطبق هذه القاعدة �أي�ضا على عائدات املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة
حلق �ضماين احتيازي.

�إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
 -200ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) ينبغي �أن تتناول قواعد �إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف موجودات
ملمو�سة بعد التق�صري ،ما يلي:
الطريقة التي ميكن �أن يح�صل بها البائع �أو امل�ؤجر على حيازة املوجودات؛

''1

' '2ما �إن كان مطلوبا من البائع �أو امل�ؤجر �أن يت�رصف يف املوجودات ،و�إذا كان الأمر
كذلك ،فكيف؛
''3

ما �إن كان يجوز للبائع �أو امل�ؤجر �أن يحتفظ ب�أي فائ�ض؛

''4

ما �إن كان للبائع �أو امل�ؤجر حق مطالبة امل�شرتي �أو امل�ست�أجر ب�سداد �أي عجز.

(ب) النظام املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين بعد التق�صري ينطبق على �إنفاذ حق االحتفاظ
بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي بعد التق�صري ،ما مل يتعار�ض ذلك مع �رضورة احلفاظ على ات�ساق النظام
املنطبق على البيع والت�أجري.

القانون املنطبق على حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
 -201ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن �أحكام تنازع القوانني املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية تنطبق
�أي�ضا على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف �إجراءات الإع�سار
 -202ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حالة �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملدين:

البديل �ألف

*

تكون الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية منطبقة �أي�ضا على حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق
الإيجار التمويلي.

البديل باء
تكون �أحكام قانون الدولة امل�شرتعة املنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة منطبقة �أي�ضا على
حقوق االحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .202
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عا�رشا -تنازع القوانني

*

الغر�ض
الغر�ض من �أحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته؛ وحقوق والتزامات املانح والدائن امل�ضمون والأطراف الثالثة قبل
()36
التق�صري وبعده.

�ألف -تو�صيات عامة
القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة
 -203ينبغي �أن ين�ص القانون( )37على �أن القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات ملمو�سة
ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان هذه املوجودات ،با�ستثناء ما
تن�ص عليه التو�صيات  207-204و.211
 -204ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على
امل�سائل املذكورة يف التو�صية  203فيما يتعلق باحلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة من النوع الذي
يُ�ستخدم عادة يف �أكرث من دولة.
 -205ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة خا�ضعا للت�سجيل
يف �سجل متخ�ص�ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنه يف �شهادة ملكية ،كان القانون املنطبق على امل�سائل املذكورة يف
التو�صية  203هو قانون الدولة التي يُحتفظ بال�سجل �أو تُ�صدر �شهادة امللكية حتت �سلطتها.
 -206ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون الواجب التطبيق على �أولوية احلق ال�ضماين يف املوجودات
امللمو�سة ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�ستند قابل للتداول ،على حق �ضماين مناف�س
ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى ،هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان امل�ستند.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة العابرة �أو املراد ت�صديرها
 -207ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة
للتداول �أو امل�ستندات القابلة للتداول) العابرة �أو املراد ت�صديرها من الدولة التي تكون موجودة فيها
وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين يجوز �إن�شا�ؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي
يقع فيها مكان املوجودات وقت الإن�شاء على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � 203أو مبقت�ضى قانون
دولة املق�صد النهائي للموجودات� ،شـ ــريطة �أن ت ــ�صل تلك املوجــودات �إىل تلك الدولة يف غ�ضون ]مدة
ق�صرية يتعينّ حتديدها[ من الأيام بعد �إن�شاء احلق ال�ضماين.
عدت التو�صيات املتعلقة بتنازع القوانني بالتعاون الوثيق مع املكتب الدائم مل�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص.
*�أُ ّ
( )36م�سائل تنازع القوانني املتعلقة بتمويل االحتياز يتناولها الف�صل التا�سع ،بينما يتناول هذا الف�صل والف�صل الثاين ع�رش م�سائل تنازع
القوانني املتعلقة بالإع�سار.
(" )37القانون" يف هذا الف�صل يعني قانون املعامالت امل�ضمونة �أو �أي قانون �آخر يجوز للدولة �أن تدرج فيه �أحكام تنازع القوانني.
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القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة
 -208ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح يحكم �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات النا�شئة من بيع ممتلكات غري منقولة
�أو ت�أجريها �أو معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين تت�صل مبمتلكات غري منقولة
 -209ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املحيل يحكم �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف م�ستحق نا�شئ من بيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة �أو من معاملة م�ضمونة باتفاق �ضماين
تت�صل مبمتلكات غري منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتهّ � .أما التنازع على
م�سجلة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة فيحكمه قانون الدولة
الأولوية املتعلّق بحقوق مطالب مناف�س
ّ
عتد
التي يُحتفظ بال�سجل حتت �سلطتها .وال تنطبق القاعدة الواردة يف اجلملة ال�سابقة �إال �إذا كان يُ ّ
بالت�سجيل ،مبوجب ذلك القانون ،يف تقرير �أولوية احلق ال�ضماين يف امل�ستحق.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف
 -210ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن م�سائل �إن�شاء احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�رصيف ،ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،و�أولويته و�إنفاذه ،عالوة على حقوق
امل�رصف الوديع وواجباته فيما يتعلق بذلك احلق ال�ضماين ،يحكمها:

البديل �ألف

*

قانو ُن الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�رصف الذي يحتفظ باحل�ساب امل�رصيف .و�إذا كانت
للم�رصف �أماكن عمل يف �أكرث من دولة واحدة ،اعتُ ّد باملكان الذي يوجد فيه الفرع املحتفظ
باحل�ساب.

البديل باء
قانو ُن الدولة التي ذُكر �رصاحة يف اتفاق احل�ساب �أنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك االتفاق� ،أو
قانو ٌن �آخر �إذا كان اتفاق احل�ساب ين�ص �رصاحة على انطباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك
يتقرر وفقا للجملة ال�سابقة ال ينطبق �إال �إذا كان لدى امل�رصف
امل�سائل .بيد �أن قانون الدولة الذي َّ
الوديع ،وقت �إبرام اتفاق احل�ساب ،مكتب يف تلك الدولة يزاول ن�شاطا منتظما يف جمال حفظ
احل�سابات امل�رصفية .و�إذا مل يتقرر القانون املنطبق وفقا للجملتني ال�سابقتني ،وجب تقريره وفق
القواعد االحتياطية التي ت�ستند �إىل املادة  5من اتفاقية الهاي اخلا�صة بالقانون املنطبق على
()38
بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة يف حوزة و�سيط.
وتخ�ضع هذه التو�صية لال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف التو�صية .211
*يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .210
( )38الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�صية  210ال بد لها من �أن تعتمد كذلك التو�صيتني  226و.227
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حمددة من املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة
القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع َّ
الت�سجيل
 -211ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر املانح تعرتف بالت�سجيل
كطريقة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول �أو حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�رصيف جتاه الأطراف الثالثة ،كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو القانون املنطبق على
م�س�ألة البت يف ما �إذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة قد حت ّقق بوا�سطة الت�سجيل مبقت�ضى قوانني
تلك الدولة.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -212ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن قانون الدولة املحددة يف التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن الكفيل/
امل ُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى يحكم ما يلي:
امل�سمى الذي تلقى طلبا بالإقرار �أو
(�أ) حقو َق وواجبات الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
قام� ،أو قد يقوم ،بال�سداد �أو ب�إعطاء قيمة بطريقة �أخرى مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل؛

(ب)
احلق يف �إنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه
َّ
امل�سمى؛
الكفيل /امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو ال�شخ�ص
ّ
(ج) نفا َذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويتَه ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .213
يحدد القانون الواجب التطبيق يف التع ّهد امل�ستقل ال�صادر
 -213ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا مل َّ
عن الكفيل /امل ُ�صدر �أو املث ِّبت ،كان القانو ُن الذي يحكم امل�سائل امل�شار �إليها يف التو�صية  212هو قانون
الدولة التي يقع فيها فرع الكفيل/امل ُ�صدر �أو امل ُث ِّبت �أو مكتبه املذكور يف التع ّهد امل�ستقل .غري �أنه يف حالة
امل�سمى
امل�سمى يكون القانو ُن الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقع فيها فرع ال�شخ�ص
ال�شخ�ص
ّ
ّ
ي�سدد �أو يعطي قيمة بطريقة �أخرى مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.
�أو مكتبه الذي ّ
 -214ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون الذي يحكم �إن�شاء احلق ال�ضماين يف م�ستحق �أو �صك
قابل للتداول �أو مطالبة �أخرى ،مكفولة ال�سداد �أو الأداء بطريقة �أخرى مبوجب تع ّهد م�ستقل ،ونفاذ ذلك
احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،هو �أي�ضا القانون املنطبق على م�س�ألة ما �إذا كان احلق ال�ضماين
يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل ين�ش�أ وي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة
تلقائيا وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيتان ( 25الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) و( 48الف�صل
الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف العائدات
 -215ينبغي �أن ين�ص القانون على � ّأن:
(�أ) القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف العائدات هو القانون املنطبق على �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية التي ت�أتت منها العائدات؛
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(ب) القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة هو
القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف موجودات من نف�س نوع العائدات ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة.

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما
 -216ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما
املتبادلة النا�شئة عن االتفاق ال�ضماين ،هو القانون الذي اختاراه ،و�إذا مل يختارا �أي قانون كان القانون
املنطبق هو القانون الذي يحكم االتفاق ال�ضماين.

القانون املنطبق على حقوق والتزامات الأطراف الثالثة املدينة والدائنني امل�ضمونني
 -217ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون املنطبق على امل�ستحق �أو ال�صك القابل للتداول �أو امل�ستند
القابل للتداول هو �أي�ضا القانون املنطبق على:
(�أ) العالقة بني املدين بامل�ستحق واملحال �إليه امل�ستحق ،والعالقة بني املدين مبقت�ضى �صك
قابل للتداول وحائز حق �ضماين يف ذلك ال�صك؛
(ب) ال�رشوط الواجب توافرها ليت�سنى التذرع ب�إحالة امل�ستحق �أو بحق �ضماين يف ال�صك القابل
للتداول �أو بحق �ضماين يف امل�ستند القابل للتداول جتاه املدين بامل�ستحق �أو املدين مبقت�ضى ال�صك القابل
للتداول �أو ُم�صدِ ر امل�ستند القابل للتداول (مبا يف ذلك ما �إذا كان يجوز للمدين بامل�ستحق �أو املدين
مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �أو ُم�صدر امل�ستند القابل للتداول �أن يتم�سك باتفاق مانع للإحالة)؛
(ج) م�س�ألة ما �إذا كانت التزامات املدين بامل�ستحق �أو املدين مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �أو
م�صدر امل�ستند القابل للتداول قد ا�ستوفيت.
القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين
 -218ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صية  ،223يكون القانون املنطبق على امل�سائل التي
تت�صل ب�إنفاذ احلق ال�ضماين:
(�أ) يف املوجودات امللمو�سة ،هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛
(ب) يف املمتلكات غري امللمو�سة ،هو القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين.

معنى "مقر" املانح
 -219ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،لأغرا�ض �أحكام تنازع القوانني ،يكون مقر املانح واقعا يف الدولة
التي يوجد فيها مكان عمله .و�إذا كان للمانح مكان عمل يف �أكرث من دولة ،كان مكان عمله هو املكان الذي
تزا َول فيه �إدارته املركزية .و�إذا مل يكن للمانح مكان عمل اعتُ ّد مبكان �إقامته املعتاد.
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الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان �أو املقر
 -220ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة الفرعية (ب) من هذه التو�صية ،يُق�صد بالإ�شارات �إىل مكان
املوجودات �أو مكان املانح يف �أحكام تنازع القوانني ،فيما يخ�ص م�سائل الإن�شاء ،مكان �أي منهما وقت
الإن�شاء املفرت�ض للحق ال�ضماين ،ويق�صد بها فيما يخ�ص م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية،
مكان �أي منهما وقت ن�شوء امل�س�ألة؛
وجعلت نافذة
(ب) �إذا كانت حقوق جميع املطالِبني املناف�سني يف املوجودات املرهونة قد �أن�شئت ُ
جتاه الأطراف الثالثة قبل تغيري مكان املوجودات �أو مكان املانح ،ف�إن الإ�شارات الواردة يف �أحكام تنازع
القوانني �إىل مكان املوجودات �أو مكان املانح يق�صد بها ،فيما يخ�ص م�س�ألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
والأولوية ،مكان �أي منهما قبل ذلك التغيري.

ا�ستبعاد الإحالة �إىل قانون �آخر
 -221ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن الإحالة يف �أحكام تنازع القوانني �إىل "قانون" دولة �أخرى بو�صفه
القانون املنطبق على م�س�ألة ما� ،إمنا يق�صد بها القانون النافذ يف تلك الدولة بخالف �أحكامها املتعلقة
بتنازع القوانني.

ال�سيا�سة العامة والقواعد امللزمة دوليا
 -222ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
يقرر مبقت�ضى �أحكام تنازع القوانني �إال
(�أ)  ال يجوز للمحكمة �أن ترف�ض تطبيق القانون الذي َّ
�إذا كانت نتائج تطبيقه تتعار�ض تعار�ضا �صارخا مع ال�سيا�سة العامة للمحكمة؛
(ب) ال حتول �أحكام تنازع القوانني دون تطبيق �أحكام قانون مكان التقا�ضي التي يجب ،ب�رصف
تطبق حتى على احلاالت الدولية؛
النظر عن �أحكام تنازع القوانني� ،أن َّ

(ج)  ال ت�سمح القواعد الواردة يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من هذه التو�صية بتطبيق
�أحكام قانون مكان التقا�ضي على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

ت�أثري بدء �إجراءات الإع�سار على القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية
 -223ينبغي �أن ين�ص القانون على �أال تُ�ستبعد ،عند البدء ب�إجراءات الإع�سار� ،أحكام تنازع القوانني
التي حتدد القانون الواجب تطبيقه على �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
و�إنفاذه (ويف �سياق النهج غري الوحدوي ،حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي) .غري �أن هذا
احلكم ينبغي �أن يكون مرهونا مبا يرتتب يف هذه امل�سائل من �آثار نتيجة تطبيق قانون الإع�سار يف الدولة
التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (قانون حمكمة الإع�سار) على م�سائل من قبيل الإبطال� ،أو معاملة
()39
الدائنني امل�ضمونني� ،أو حتديد مراتب املطالبات� ،أو توزيع العائدات.
( )39انظر التو�صية  31من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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باء -تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات
 -224ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يف احلاالت التي يكون فيها القانون املنطبق على م�س�ألة ما هو
قانون دولة متعددة الوحدات ،رهنا بالتو�صية  ،225تكون الإ�شارات �إىل قانون دولة متعددة الوحدات
�إ�شارات �إىل قانون الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة (التي تتقرر ا�ستنادا �إىل مقر املانح �أو مكان املوجودات
املرهونة و�إال فبمقت�ضى �أحكام تنازع القوانني) و�إىل قانون الدولة املتعددة الوحدات ذاته ،ما دام معموال
به يف تلك الوحدة.
 -225ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف �إطار �أحكامه املتعلقة بتنازع القوانني� ،إذا كان القانون
ال�ساري يف دولة متعددة الوحدات �أو يف �إحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق ،تحُ ِّدد الأحكام
الداخلية لتنازع القوانني ال�سارية يف تلك الدولة املتعددة الوحدات �أو يف الوحدة الإقليمية ما �إذا كان
يتعينَّ تطبيق الأحكام املو�ضوعية من قانون الدولة املتعددة الوحدات �أو من قانون وحدة �إقليمية معينة
من تلك الدولة.
 -226ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان �صاحب احل�ساب وامل�رصف الوديع قد اختارا قانون وحدة
�إقليمية معينة من دولة متعددة الوحدات ليكون القانون املنطبق على اتفاق احل�ساب:
(�أ) كانت الإ�شارتان �إىل "الدولة" يف اجلملة الأوىل من التو�صية ( 210البديل باء) �إ�شارتني �إىل
تلك الوحدة الإقليمية؛

(ب) كانت الإ�شارتان �إىل "الدولة" و"تلك الدولة" يف اجلملة الثانية من التو�صية ( 210البديل
باء) �إ�شارتني �إىل الدولة املتعددة الوحدات ذاتها.
 -227ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الوحدة الإقليمية هو القانون املنطبق �إذا:
امل�سمى ،مبقت�ضى التو�صيتني ( 210البديل باء) و ،226هو قانون وحدة �إقليمية
(�أ) كان القانون
ّ
من دولة متعددة الوحدات؛
(ب) كان قانون تلك الدولة يق�ضي ب�أال ينطبق قانون الوحدة الإقليمية �إال �إذا كان للم�رصف
الوديع مكت ــب داخ ــل تلك الوحــدة الإقليمي ــة يفـي بال�رشط املن�صو�ص عليه يف اجلملة الثانية من
التو�صية ( 210البديل باء)؛
(ج) كان احلكم املذكور يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه التو�صية �ساريا وقت �إن�شاء احلق
()40
ال�ضماين يف احل�ساب امل�رصيف.

حادي ع�رش -الفرتة االنتقالية
الغر�ض
وفعال �إىل هذا القانون
الغر�ض من الأحكام املتعلقة بالفرتة االنتقالية هو حتقيق انتقال من�صف ّ
من النظام الذي يكون �ساريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ
يحدد القانون �إما تاريخا الحقا ال�شرتاعه يبد�أ اعتبارا منه نفاذه ("تاريخ النفاذ") و�إما
 -228ينبغي �أن ّ
�آلية ميكن بوا�سطتها حتديد تاريخ النفاذ .ويطبق القانون ،اعتبارا من تاريخ نفاذه ،على جميع املعامالت
املندرجة �ضمن نطاق انطباقه� ،سواء �أكانت تلك املعامالت قد �أُبرمت قبل ذلك التاريخ �أم بعده ،فيما
عدا احلاالت املن�صو�ص عليها يف التو�صيات .234-229
( )40ال حتتاج �إىل اعتماد التو�صيتني  226و� 227سوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�صية .210
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عدم انطباق القانون على الدعاوى امل�ستهلة قبل تاريخ بدء النفاذ
 -229ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ال ينطبق على �أي م�س�ألة تكون مو�ضوع تقا�ض �أو مو�ضوع
�إجراءات بديلة ملزمة لت�سوية النـزاعات ا�ستهلت قبل تاريخ بدء نفاذه .و�إذا بد�أ �إنفاذ حق �ضماين قبل
تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ،جاز اال�ستمرار يف �إنفاذ احلق ال�ضماين مبقت�ضى القانون ال�ساري قبل ذلك
التاريخ ("القانون ال�سابق").

�إن�شاء احلق ال�ضماين
 -230ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون ال�سابق يحدد ما �إذا كان احلق ال�ضماين قد �أن�شئ قبل
تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
 -231ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى
القانون ال�سابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إىل �أقرب الأجلني التاليني:

(�أ)

الوقت الذي ينق�ضي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�سابق؛

(ب) انق�ضاء مدة ]حتدد املدة[ �شهور على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ("الفرتة االنتقالية").
و�إذا ا�ستوفيت �رشوط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توقّف النفاذ مبقت�ضى
اجلملة ال�سابقة ،ا�ستمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.

�أولوية احلق ال�ضماين
 -232رهنا ب�أحكام التو�صيتني  233و ،234ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحكم �أولوية احلق ال�ضماين.
ويكون الوقت الذي ي�صبح فيه احلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف التو�صية  231نافذا جتاه الأطراف الثالثة
م�سجل مبوجب القانون ال�سابق هو الوقت الذي يجب االعتداد به يف حتديد
�أو ي�صبح مو�ضوع �إ�شعار
َّ
�أولوية ذلك احلق.
يقررها القانون ال�سابق� ،إذا:
 -233ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن �أولوية احلق ال�ضماين ّ
(�أ) كان احلق ال�ضماين وحقوق جميع املطالبني املناف�سني قد �أن�شئت قبل تاريخ بدء نفاذ هذا
القانون؛
(ب) مل تتغري و�ضعية �أولوية �أي من هذه احلقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.
 -234ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن و�ضعية �أولوية احلق ال�ضماين تكون قد تغريت �إذا:
(�أ) كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون وفقا
للتو�صية  231ثم مل يعد نافذا جتاهها يف وقت الحق؛ �أو
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(ب) مل يكن احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ثم �أ�صبح
نافذا جتاهها يف وقت الحق.

ثاين ع�رش� -أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين
الغر�ض
الغر�ض من التو�صيات الواردة يف هذا الف�صل هو تناول �أثر الإع�سار يف احلقوق ال�ضمانية بطريقة
�شاملة تت�سق مع دليل الأون�سيرتال للإع�سار .ومن ثم �أدرجت يف هذا الف�صل ،من دليل الأون�سيرتال لقانون
الإع�سار ،التو�صيات الأ�سا�سية التي تتعلق حتديدا باحلقوق ال�ضمانية .ولكن لال�ستفادة من مناق�شة �أوفى
لأثر �إجراءات الإع�سار يف احلقوق ال�ضمانية ،ينبغي �أن يُقر�أ هذا الف�صل باالقرتان بكلتا التعليقات
ويت�ضمن هذا الف�صل �أي�ضا مناق�شة لبع�ض التو�صيات
والتو�صيات الواردة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
ّ
تطرق �إليها دليل الأون�سيرتال للإع�سار ولكنها مل تكن مو�ضوع تو�صيات يف
الإ�ضافية التي ّ
تو�ضح م�سائل ّ
ذلك الدليل.

�ألف -دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار:

()41

امل�صطلحات والتو�صيات
-1

امل�صطلحات

( -12ب) "موجودات املدين" :هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�صاحله ،مبا فيها احلقوق وامل�صالح يف
املمتلكات� ،سواء �أكانت يف حوزة املدين �أم مل تكن ،وملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وقابلة �أم غري قابلة للنقل ،مبا
يف ذلك م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة �أو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث؛
�( -12ص) "العقد املايل" :هو �أي معاملة �آنية �أو �آجلة �أو م�ستقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�ضية تتعلق
ب�أ�سعار فائدة �أو �سلع �أو عمالت �أو �أ�سهم �أو �سندات �أو م�ؤ�رشات �أو �أي �صك مايل �آخر ،و�أي معاملة �إعادة
�رشاء �أو معاملة �إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معاملة �أخرى مماثلة لأي معاملة م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف
الأ�سواق املالية ،و�أي توليفة من املعامالت املذكورة �أعاله؛

( -12خ)

"قانون حمكمة الإع�سار" :هو قانون الدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار؛

( -12ذ)

"قانون موقع املال" :هو قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات؛

�( -12ض) "املعاو�ضة" :هي مقا�صة التزامات نقدية �أو غري نقدية مبوجب عقود مالية؛
�( -12أ �أ) "اتفاق املعاو�ضة" :هو �شكل من �أ�شكال العقود املالية بني طرفني �أو �أكرث ين�ص على واحد �أو
�أكرث مما يلي:
' '1الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء باحللول
�أو بطريقة �أخرى؛ �أو
( )41من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10
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' '2عند �إع�سار طرف ما �أو تق�صريه ب�أي نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت املعلقة بقيمتها
الإبدالية �أو بقيمتها ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل تلك املبالغ �إىل عملة واحدة ومعاو�ضتها �إىل
مبلغ واحد يدفعه طرف �إىل �آخر؛ �أو
مقا�صة املبالغ املح�سوبة على النحو املبينّ يف الفقرة الفرعية ' '2من هذا
	''3
()42
التعريف يف �إطار اتفاقَي معاو�ضة �أو �أكرث؛
( -12د د) "الطرف ذو امل�صلحة" :هو �أي طرف تت�أثر حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله ب�إجراءات
معينة يف �إجراءات الإع�سار ،مبن يف ذلك املدين �أو ممثل الإع�سار �أو الدائن �أو حائز
الإع�سار �أو ب�أمور َّ
ق�صد �أن ي�شمل
الأ�سهم �أو جلنة الدائنني �أو �سلطة حكومية �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�أثر على هذا النحو .وال يُ َ
هذا التعريف الأ�شخا�ص الذين لهم م�صالح بعيدة ال�صلة �أو متفرقة تت�أثر ب�إجراءات الإع�سار؛
( -12و و) "الأف�ضلية" :هي معاملة ت�ؤدي �إىل ح�صول دائن على مزية �أو �سداد غري عادي؛
تتقدم مطالبة على غريها عندما ين�ش�أ ذلك احلق ب�إعمال
( -12ز ز) "الأولوية" :هي احلق يف �أن
ّ
القانون؛
( -12ح ح) "املطالبة ذات الأولوية" :هي املطالبة التي ت�سدد قبل ال�سداد للدائنني العامني غري
امل�ضمونني؛
( -12ط ط) "حماية القيمة" :هي التدابري التي ت�ستهدف احلفاظ على القيمة االقت�صادية للموجودات
املرهونة واملوجودات اململوكة للأطراف الثالثة �أثناء �إجراءات الإع�سار (ي�شار �إليها يف بع�ض الواليات
الق�ضائية بعبارة "احلماية الوافية") .وميكن توفري احلماية بوا�سطة دفعات نقدية� ،أو بتوفري م�صالح
حتددها املحكمة لتوفري احلماية الالزمة؛
�ضمانية على موجودات بديلة �أو �إ�ضافية� ،أو بو�سائل �أخرى ّ
( -12ع ع) "امل�صلحة ال�ضمانية" :هي حق يف موجودات ل�ضمان �سداد التزام �أو �أكرث �أو الوفاء به على
نحو �آخر؛

 -2التو�صيات
فعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار
الأهداف الرئي�سية لقانون ّ
فعال ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي �أخذ الأهداف الرئي�سية التالية يف
 -1من �أجل �إر�ساء وتطوير قانون ّ
االعتبار:
(�أ) توفري اليقني يف ال�سوق تعزيزا ال�ستقرار االقت�صاد ومنوه؛
(ب) زيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى حد؛
(ج)  �إيجاد توازن بني الت�صفية و�إعادة التنظيم؛
(د) �ضمان معاملة متكافئة للدائنني ذوي الأو�ضاع املتماثلة؛
(هـ) توفري حل مل�شكلة الإع�سار يت�سم بالآنية وال ّنجاعة وال ّنـزاهة؛
(و) احلفاظ على حوزة الإع�سار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنني؛
( )42الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.

املرفق الأول -م�صطلحات وتو�صيات دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمون ة

521

ويت�ضمن حوافز على جمع
وقابلية ال ّتنب�ؤ
(ز) �ضمان وجود قانون �إع�سار ي ّت�سم بال�شّ فافية
ّ
ّ
املعلومات وتوزيعها؛
(ح) االعرتاف بحقوق الدائنني احلاليني و�إر�ساء قواعد وا�ضحة ب�ش�أن ترتيب املطالبات ذات
الأولوية.
يحدد قانون الإع�سار �أنّه ،عندما تكون امل�صلحة ال�ضمانية نافذة وقابلة للإنفاذ
 -4ينبغي �أن ّ
مبوجب قانون غري قانون الإع�سار ،يُعترَ ف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ يف �إجراءات الإع�سار.
-7

فعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي النظر يف ال�سمات امل�شرتكة التالية:
بغية �صوغ قانون ّ
(�أ)(-د) ...

(هـ) حماية حوزة الإع�سار من ت�رصفات الدائنني واملدين ذاته وممثل الإع�سار ،والطريقة التي
تُ�صان بها القيمة االقت�صادية للم�صلحة ال�ضمانية �أثناء �إجراءات الإع�سار ،عندما ت�رسي تدابري احلماية
على الدائنني امل�ضمونني؛
(و)�(-ص) ...

القانون املنطبق على �صحة احلقوق واملطالبات و�رسيانها
 -30ينبغي تعيني القانون املنطبق على حتديد �صحة و�رسيان احلقوق واملطالبات القائمة وقت بدء
�إجراءات الإع�سار ،وذلك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا�ص للدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار.

القانون املنطبق يف �إجراءات الإع�سار :قانون حمكمة الإع�سار
يطبق قانون الإع�سار للدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (قانون حمكمة الإع�سار)
 -31ينبغي �أن َّ
على كل جوانب بدء تلك الإجراءات وت�سيريها و�إدارتها واختتامها ،وعلى �آثار تلك الإجراءات .وهذه
اجلوانب ميكن �أن ت�شمل ،على �سبيل املثال ،ما يلي:
(�أ)(-ط) ...
(ي) معاملة الدائنني امل�ضمونني؛
(ك)(-ن) ...
(�س) ترتيب املطالبات؛
(ع)(-ق) ...

اال�ستثناءات من تطبيق قانون �إجراءات الإع�سار
…
 -34ينبغي �أن يكون عدد �أي ا�ستثناءات ت�ضاف �إىل التو�صيتني  32و 33حمدودا ،كما ينبغي تبيانها �أو
ذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�سار.
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املوجودات التي ت�شكِّل حوزة الإع�سار
 -35ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � َّأن احلوزة ينبغي �أن ت�شمل ما يلي:
(�أ) موجودات املدين )43(،مبا فيها م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة ويف املوجودات اململوكة
لأطراف ثالثة؛
املكت�سبة بعد بدء �إجراءات الإع�سار؛
(ب) املوجودات
َ
(ج) …

التدابري امل�ؤقتة

()44

 -39ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة �أن متنح �إعفاء ذا طابع م�ؤقت ،بناء على طلب
املدين �أو الدائنني �أو الأطراف الثالثـة ،عندمـا تكـون هناك حاجة �إىل الإعفاء من �أجل حماية و�صون
قيمة موجودات املدين(� )45أو م�صالح الدائنني يف الفرتة الفا�صلة بني تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار
وبدء الإجراءات )46(،مبا يف ذلك:
(�أ) وقف احلجز على موجودات املدين ،مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة جلعل امل�صالح ال�ضمانية
نافذة على الأطراف الثالثة و�إنفاذ امل�صالح ال�ضمانية؛
(ب)(-د) ...

تعوي�ض اخل�سارة يف �سياق التدابري امل�ؤقتة
 -40يجوز �أن يوفّر قانون الإع�سار للمحكمة ال�صالحية من �أجل:
(�أ) مطالبة مق ِّدم الطلب اخلا�ص بالتدابري امل�ؤقتة ب�أن يوفّر التعوي�ض عن اخل�سارة ،و�أن يدفع
التكاليف �أو الر�سوم �إذا اقت�ضى الأمر؛ �أو
(ب) فر�ض جزاءات يف �سياق الطلب اخلا�ص بالتدابري امل�ؤقتة.

توازن احلقوق بني املدين وممثل الإع�سار
يحدد القانون بو�ضوح توازن احلقوق وااللتزامات بني املدين و�أي ممثل للإع�سار يُ َّعني
 -41ينبغي �أن ّ
كتدبري م�ؤقت .ففي الفرتة الفا�صلة بني تقدمي طلب بدء �إجراءات الإع�سار وبدء تلك الإجراءات ،يحق
للمدين �أن يوا�صل ت�شغيل من�ش�أته وي�ستخدم املوجودات ويت�رصف فيها يف �سياق العمل املعتاد ،با�ستثناء
ما تفر�ضه املحكمة من تقييدات.
()43
قرر ملكية املوجودات بالإ�شارة �إىل القانون املنطبق ذي ال�صلة ،حيث يرد تعريف وا�سع للتعبري "املوجودات" ي�شمل ممتلكات
�ستُ َّ
املدين وحقوقه وم�صلحته ،مبا يف ذلك حقوق املدين وم�صاحله يف املوجودات اململوكة لأطراف ثالثة.
( )44هذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،انظر املادة ( 19انظر املرفق الثالث
من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
( )45يق�صد بالإ�شارة �إىل املوجودات يف الفقرات من (�أ) �إىل (ج) �أن تكون قا�رصة على املوجودات التي من �ش�أنها �أن متثل جزءا من
حوزة الإع�سار حاملا تبد�أ الإجراءات.
يحدد قانون الإع�سار وقت نفاذ �أمر متعلق بالتدابري امل�ؤقتة؛ ك�أن ين�ص مثال ،عند �إ�صدار الأمر ،على �أن يكون ذلك الأمر
( )46ينبغي �أن ّ
حمدد �آخر (انظر الفقرة  44من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
نافذا اعتبارا من ال�ساعة الأوىل من يوم �إ�صداره� ،أو �أي وقت ّ
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الإ�شعار
 -42ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،ما مل تقرر املحكمة احل ّد من �رضورة الإ�شعار �أو اال�ستغناء عنه،
يجب توجيه �إ�شعار منا�سب �إىل الأطراف املت�أثرة ذات امل�صلحة مبا يلي:
(�أ) طلب لتنفيذ التدابري امل�ؤقتة �أو �أمر من املحكمة بتنفيذها (مبا يف ذلك طلب ب�ش�أن ا�ستعرا�ضها
وتعديلها �أو �إنهائها)؛
(ب) �أمر من املحكمة باتخاذ تدابري �إ�ضافية تنطبق عند البدء ما مل تقرر املحكمة احلد من �رضورة
الإ�شعار �أو اال�ستغناء عنه.

التدابري امل�ؤقتة بناء على طلب من طرف واحد
 -43ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال عدم توجيه �إ�شعار �إىل املدين �أو طـرف �آخـر ذي م�صلحـة
ومت�أثـر بتدبيـر م�ؤقـت بالطلـب اخلـا�ص بالتدبيـر امل�ؤقـت ،يحـق للمدين �أو للطرف الآخر ذي امل�صلحة
�سمع ر�أيه ب�رسعة )47(،فيما �إذا كان ينبغي ا�ستمرار التدبري االنت�صايف.
املت�أثر بالتدابري امل�ؤقتة� ،أن يُ َ

تعديل التدابري امل�ؤقتة �أو �إنها�ؤها
 -44ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة ،مببادرتها �أو بناء على طلب من ممثل الإع�سار �أو
املدين �أو الدائن �أو �أي �شخ�ص �آخر مت�أثر بالتدابري امل�ؤقتة� ،أن ت�ستعر�ض تلك التدابري وتع ِّدلها �أو تُنهيها.

�إنهاء التدابري امل�ؤقتة
 -45ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن التدابري امل�ؤقتة تنتهي عندما:

(�أ)

مقدم ب�ش�أن البدء؛
يُرف�ض طلب َّ

(ب) يُطعن بنجاح يف �أمر باتخاذ تدابري م�ؤقتة مبقت�ضى التو�صية 43؛

(ج)

تُ�صبح التدابري املنطبقة عند البدء نافذة ،ما مل تقرر املحكمة ا�ستمرار نفاذ التدابري امل�ؤقتة.

التدابري املنطبقة عند البدء
 -46ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عند بدء �إجراءات الإع�سار:

()48

يطبق الوقف على بدء �أو موا�صلة الدعاوى الفردية �أو الإجراءات
(�أ)
َّ
املدين وحقوقه �أو واجباته �أو التزاماته املالية؛

()49

املتعلقة مبوجودات

م�سمى �ضمن القانون �أن يكون ق�صريا ملنع حدوث خ�سارة يف قيمة من�ش�أة املدين.
( )47ينبغي لأي �أجل
ّ
(� )48ستكون هذه التدابري نافذة بوجه عام وقت �صدور الأمر بالبدء.
( )49انظر املادة  20من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود (انظر الف�صل الثالث من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
ويق�صد بالدعاوى الفردية امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية � 46أن ت�شمل �أي�ضا الدعاوى املعرو�ضة على هيئة حتكيم .غري
�أنه قد ال يت�سنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات التحكيم ،كما هو احلال عندما ال يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان �أجنبي.
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يطبق الوقف على الإجراءات املتخذة من �أجل جعل امل�صالح ال�ضمانية نافذة على الأطراف
(ب)
َّ
()50
الثالثة و�إنفاذ امل�صالح ال�ضمانية؛

(ج)

يطبق الوقف على التنفيذ �أو غريه من �أ�شكال الإنفاذ الذي ي�ستهدف موجودات احلوزة؛
َّ

(د) يعلَّق حق الطرف املقابل يف �إنهاء �أي عقد مع املدين؛

()51

(هـ) يعلَّق احلق يف �إحالة � ّأي من موجودات احلوزة �أو رهنها �أو الت�رصف فيها على نحو �آخر.

()52

مدة التدابري املنطبقة �آليا عند البدء
 -49ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن التدابري املنطبقة �آليا عند بدء �إجراءات الإع�سار تظل نافذة طوال
تلك الإجراءات �إىل �أن:
(�أ) متنح املحكمة �إعفاء من التدابري؛

()53

(ب) ت�صبح خطة �إعادة التنظيم نافذة يف �إجراءات �إعادة التنظيم؛

()54

(ج) تنق�ضي )55(،فيما يتعلق بالدائنني امل�ضمونني ،يف �إجراءات الت�صفية ،فرتة زمنية ثابتة حم ّددة
يف القانون ،ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة �إ�ضافية عند �إثبات:
'ّ �  '1أن التمديد �رضوري لزيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى حد ل�صالح الدائنني؛

'ّ �  '2أن الدائن امل�ضمون �سيحظى بحماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة التي لـه
فيها م�صلحة �ضمانية.

احلماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة
 -50ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،عندما يق ّدم طلبا �إىل املحكمة� ،أن متنحه
حماية قيمة املوجودات التي لـه فيها م�صلحة �ضمانية .ويجوز للمحكمة �أن متنح تدابري حماية منا�سبة
ميكن �أن ت�شتمل على ما يلي:
(�أ) �سداد مدفوعات نقدية من احلوزة؛ �أو

(ب) تقدمي م�صالح �ضمانية �إ�ضافية؛ �أو

تقررها املحكمة.
(ج) ا�ستخدام �أي و�سيلة �أخرى ِّ

حمددة ،فمن امل�ست�صوب �أن يعرتف
(� )50إذا كان قانون غري قانون الإع�سار ي�سمح بجعل تلك امل�صالح ال�ضمانية نافذة يف فرتات زمنية ّ
قانون الإع�سار بتلك الفرتات الزمنية و�أن ي�سمح بجعل امل�صلحة نافذة عندما يحدث بدء �إجراءات الإع�سار قبل انق�ضاء �أجل الفرتة الزمنية
يت�ضمن قانون غري قانون الإع�سار تلك الفرتات الزمنية� ،أُعمل الوقف املنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل
املحددة .وعندما ال
ّ
ّ
امل�صلحة ال�ضمانية نافذة( .لالطالع على مزيد من املناق�شة ،انظر الفقرة  32من دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،وكذلك دليل الأون�سيرتال
الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة).
( )51انظر الفقرات  119-114من دليل الأون�سيرتال للإع�سار .وال يق�صد بهذه التو�صية ا�ستبعاد �إنهاء عقد ما �إذا كان ذلك العقد ين�ص
على تاريخ للإنهاء واقع بعد بدء �إجراءات الإع�سار.
( )52تقييد احلق يف �إحالة موجودات احلوزة �أو رهنها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى يجوز �أن يخ�ضع ال�ستثناء يف تلك احلاالت
امل�سموح فيها للمدين مبوا�صلة �أعمال من�ش�أته ،وي�ستطيع املدين �إحالة املوجودات �أو رهنها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى يف �سياق العمل
املعتاد.
()53
ينبغي منح الإعفاء ا�ستنادا �إىل الأ�س�س املذكورة يف التو�صية  51من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
( )54ميكن �أن ت�صبح اخلطة نافذة عند موافقة الدائنني عليها �أو بعد �إقرار املحكمة ،ح�سب ا�شرتاطات قانون الإع�سار (انظر الفقرة
 54والفقرات التي تليها من الف�صل الرابع من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
ب
ي
أن
�
و
يوما،
و60
30
بني
ما
مثال
ترتاوح
أن
�
ك
فقط،
ق�صرية
زمنية
( )55املق�صود هو �أن ينطبق الوقف على الدائنني امل�ضمونني لفرتة
ينّ
مدة االنطباق.
قانون الإع�سار بو�ضوح ّ
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الإعفاء من التدابري املنطبقة عند البدء
 -51ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للدائن امل�ضمون �أن يطلب �إىل املحكمة �أن متنحه �إعفاء من
التدابري املنطبقة عند بدء �إجراءات الإع�سار ا�ستنادا �إىل �أ�س�س ميكن �أن ت�شتمل على ما يلي:
(�أ)  � ّأن املوجودات املرهونة لي�ست �رضورية لإعادة تنظيم �أو عملية بيع حمتملة ملن�ش�أة املدين؛
(ب) �أن قيمة املوجودات املرهونة �آخذة يف التناق�ص نتيجة لبدء �إجراءات الإع�سار ،و� ّأن الدائن
امل�ضمون ال يحظى بحماية من تناق�ص القيمة؛
(ج)  �أنه مل تتم ،يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،املوافقة على خطة يف غ�ضون �أي حدود زمنية
منطبقة.

والت�رصف فيها
�صالحية ا�ستخدام موجودات احلوزة
ّ
 -52ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار مبا يلي:
(�أ) ا�ستخدام موجودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�رصف فيها �ضمن �سياق
العمل املعتاد ،با�ستثناء العائدات النقدية؛
(ب) ا�ستخدام موجودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�رصف فيها خارج �سياق العمل
املعتاد ،رهنا با�شرتاطات التو�صيتني  55و.58

زيادة رهن املوجودات املرهونة
 -53ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز زيادة رهن املوجودات املرهونة ،مع مراعاة اال�شرتاطات
الواردة يف التو�صيات .67-65

ا�ستخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث
 -54ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ي�ستخدم موجودات مملوكة لطرف ثالث
حمددة ،منها ما يلي:
ويف حيازة املدين� ،رشيطة ا�ستيفاء �رشوط ّ
(�أ)  �أن تحُ مى م�صالح الطرف الثالث من تناق�ص قيمة املوجودات؛
املتكبدة مبقت�ضى العقد واملرتتبة على ا�ستمرار �أداء العقد وا�ستخدام
(ب) �أن تُدفع التكاليف
َّ
املوجودات ب�صفتها نفقات �إدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�صة وخالية من التزامات الرهن وامل�صالح الأخرى
مل�صلحة �أخرى
 -58ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ببيع موجودات مرهونة �أو خا�ضعة
ٍ
خال�ص ًة وخالي ًة من ذلك الرهن وامل�صلحة الأخرى ،خارج �سياق العمل املعتاد� ،رشيطة ما يلي:
(�أ)  �أن يُ�شعِ ر ممث ُل الإع�سار �أ�صحاب الرهن �أو امل�صالح الأخرى بالبيع املقرتح؛
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�سمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم اعرتا�ض على
(ب) �أن تتاح لأ�صحاب الرهن الفر�صة لأن يُ َ
البيع املقرتح؛
(ج)  �أ ّال يكون قد ُمنح �إعفاء من الوقف؛
(د)  �أن تُ�صان �أولوية امل�صالح يف عائدات بيع املوجودات.

ا�ستخدام العائدات النقدية
 -59ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار �أن ي�ستخدم العائدات النقدية و�أن يت�رصف فيها �إذا:
(�أ) وافق الدائن امل�ضمون الذي لـه م�صلحة �ضمانية يف تلك العائدات النقدية على ا�ستخدامها
�أو الت�رصف فيها؛ �أو
�سمع
(ب) �أُ�شعر الدائن امل�ضمون بذلك اال�ستخدام �أو الت�رصف املقرتح و�أُتيحت لـه فر�صة لأن يُ َ
من املحكمة؛

(ج)

ُحميت م�صالح الدائن امل�ضمون من االنتقا�ص من قيمة العائدات النقدية.

ُرهقة
املوجودات امل ِ
يقرر كيفية معاجلة �أي موجودات ُمرهقة
 -62ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ب�أن ّ
للحوزة .وعلى وجه التحديد ،يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار بالتنازل عن املوجودات
امل ُرهقة بعد �إ�شعار الدائنني و�إتاحة الفر�صة لهم لالعرتا�ض على الإجراء املقرتح ،با�ستثناء �أنه يجوز
لقانون الإع�سار ،عندما تتجاوز املطالبة امل�ضمونة قيمة املوجودات املرهونة وال تكون املوجودات الزمة
لإعادة تنظيم املن�ش�أة �أو لبيعها كمن�ش�أة عاملة� ،أن ي�سمح ملمثل الإع�سار بالتنازل عن املوجودات للدائن
امل�ضمون دون �إ�شعار الدائنني الآخرين.

اجتذاب التمويل الالحق لبدء الإجراءات والإذن به
 -63ينبغي �أن يي�رس قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار احل�صول على متويل الحق لبدء الإجراءات و�أن
يقرر ممثل الإع�سار � ّأن ذلك �رضوري ال�ستمرار
يو ّفر لـه حوافز للح�صول على ذلك التمويل عندما ّ
ت�شغيل من�ش�أة املدين �أو لكفالة دميومتها �أو للمحافظة على قيمة موجودات احلوزة �أو حت�سينها.
ويجوز �أن ي�شرتط قانون الإع�سار �أن ت�أذن املحكمة بتوفري التمويل الالحق لبدء الإجراءات �أو �أن يقبل
الدائنون ذلك.

منح �ضمانة ب�ش�أن التمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -65ينبغي �أن يتيح قانون الإع�سار منح م�صلحة �ضمانية ب�ش�أن �سداد التمويل الالحق لبدء
الإجراءات ،ت�شمل منح م�صلحة �ضمانية على املوجودات غري املرهونة ،مبا فيها املوجودات املكت�سبة
فيما بعد� ،أو م�صلحة �ضمانية �صغرى �أو �أدنى مرتبة من حيث الأولوية على موجودات احلوزة
املرهونة من قبل.
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 -66ينبغي �أن يبينّ القانون(ّ � )56أن امل�صلحة ال�ضمانية التي تمُ نح ب�ش�أن موجودات احلوزة من �أجل ت�أمني
التمويل الالحق لبدء الإجراءات ،لي�ست لها �أولوية ت�سبق �أي م�صلحة �ضمانية قائمة ب�ش�أن املوجودات
ذاتها ما مل يح�صل ممثل الإع�سار على موافقة الدائنني امل�ضمونني القائمني �أو ي ّتبع العملية الإجرائية
الواردة يف التو�صية .67
 -67ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكمة ،عندما ال يوافق الدائن امل�ضمون القائم� ،أن
ت�أذن ب�إن�شاء م�صلحة �ضمانية لها �أولوية على امل�صالح ال�ضمانية القائمة من قبل� ،رشيطة ا�ستيفاء �رشوط
معينة ،منها:
ّ
(�أ)  �أن يكون الدائن امل�ضمون القائم قد �أتيحت لـه الفر�صة لأن ت�سمعه املحكمة؛
(ب) �أن يكون ب�إمكان املدين �أن يُثبت عدم قدرته على احل�صول على التمويل ب�أي طريقة �أخرى؛
(ج)  �أن تحُ مى م�صالح الدائن امل�ضمون القائم.

()57

�أثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات
حتول �إجراءات �إعادة التنظيم �إىل ت�صفية ،ينبغي موا�صلة
 -68ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عندما َّ
()58
االعرتاف يف الت�صفية ب� ّأي �أولوية �أُ�سندت �إىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف �إعادة التنظيم.

�رشوط الإنهاء الآيل �أو التعجيل
 -70ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أن � ّأي �رشط يف العقد يق�ضي ب�إنهاء العقد �آليا �أو تعجيله ال يجوز
�إنفاذه على ممثل الإع�سار وال على املدين عند وقوع �أي من الأحداث التالية:

(�أ)

تقدمي طلب لبدء �إجراءات الإع�سار �أو بدء الإجراءات فعال؛

(ب) تعيني ممثل للإع�سار.

()59

يحدد قانون الإع�سار العقود امل�ستثناة من �إعمال التو�صية  ،70ومنها مثال العقود املالية
 -71ينبغي �أن ّ
�أو اخلا�ضعة لقواعد خا�صة ،كعقود العمل.

املوا�صلة �أو الرف�ض
يقرر موا�صلة �أداء عقد هو على علم ب� ّأن
 -72ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ّ
موا�صلته �ستكون نافعة حلوزة الإع�سار )60(.وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار:
( )56يجوز �أن ترد هذه القاعدة يف قانون غري قانون الإع�سار ،عندئذ ينبغي �أن يذكر قانون الإع�سار وجود هذا احلكم.
( )57انظر الفقرات  69-63من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
( )58قد ال يُعرتف بال�رضورة برتتيب الأولوية ذاته .فمثال ،ميكن �أن ت�أتي مرتبة التمويل الالحق لبدء الإجراءات من حيث الأولوية بعد
مرتبة املطالبات االدارية املتعلقة بتكاليف الت�صفية.
( )59ال تنطبق هذه التو�صية �إال على العقود التي ميكن فيها جتاوز تلك ال�رشوط (انظر التعليق الوارد يف الفقرات  145-143من دليل
الأون�سيرتال للإع�سار ،ب�ش�أن اال�ستثناءات) .وهي ال يُق�صد بها �أن تكون ح�رصية ،و�إمنا يُق�صد بها �إر�ساء حد �أدنى :فاملحكمة ينبغي �أن تكون
قادرة على فح�ص ال�رشوط التعاقدية الأخرى التي �سيكون لها �أثر �إنهاء عقد ما عند وقوع �أحداث مماثلة.
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(�أ)  � ّأن احلق يف املوا�صلة ينطبق على العقد مبجمله؛
(ب) � ّأن املوا�صلة تعني � ّأن جميع �رشوط العقد واجبة الإنفاذ.
 -73يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ب�أن يقرر رف�ض عقد ما )61(،وينبغي �أن يبينّ قانون
الإع�سار � ّأن احلق يف الرف�ض ينطبق على العقد مبجمله.

موا�صلة العقود يف حال �إخالل املدين بها
 -79ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال �إخالل املدين بعقد ما ،ي�ستطيع ممثل الإع�سار �أداء
ذلك العقد� ،رشيطة �أن يعالَج الإخالل ،و�أن يعاد الطرف املقابل غري املخ ّل بالعقد �إىل الو�ضع االقت�صادي
الذي كان يتمتع به �إىل حد كبري ،و�أن تكون احلوزة قادرة على الأداء مبوجب العقد الذي يتوا�صل �أدا�ؤه.

الأداء قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه
 -80ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن يقبل �أو ي�شرتط �أداء الطرف املقابل يف
عقد قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه .وينبغي �أن تكون مطالبات الطرف املقابل النا�شئة عن الأداء الذي
قبله �أو ا�شرتطه ممثل الإع�سار قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه واجبة ال�سداد ب�صفتها نفقة �إدارية:
�أو

(�أ)  �إذا �أ ّدى الطرف املقابل العقد ،وجب �أن تكون النفقات الإدارية هي ال�سعر التعاقدي للأداء؛

(ب) �إذا ا�ستخدم ممثل الإع�سار موجودات مملوكة لطرف ثالث ويف حيازة املدين وخا�ضعة
ل�رشوط العقد ،وجب �أن يُحمى ذلك الطرف من تناق�ص قيمة تلك املوجودات و�أن تكون لـه مطالبة �إدارية
وفقا للفقرة الفرعية (�أ).

التعوي�ضات عن الأ�رضار الناجمة عن الإخالل يف وقت الحق بعقد متوا�صل �أدا�ؤه
 -81ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال اتخاذ قرار مبوا�صلة �أداء عقد ما ،ينبغي دفع التعوي�ضات
عن الأ�رضار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد الحقا ب�صفتها نفقات �إدارية.

التعوي�ضات عن الأ�رضار الناجمة عن الرف�ض
�ستقرر
 -82ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن � ّأي �أ�رضار ناجمة عن رف�ض عقد �سابق لبدء الإجراءات
َّ
وفقا للقانون املنطبق وينبغي معاملتها ب�صفتها مطالبة عادية غري م�ضمونة .ويجوز �أن يح ّد قانون
الإع�سار من املطالبات املتعلقة برف�ض عقد طويل الأمد.
(� )60إذا كان الوقف الآيل عند بدء �إجراءات الإع�سار يعمل على منع �إنهاء العقود املربمة مع املدين (وفقا ل�رشط ين�ص على الإنهاء
يت�ضمن العقد تاريخا للإنهاء يت�صادف
الآيل) ،فينبغي �أن تبقى كل العقود قائمة لتمكني ممثل الإع�سار من النظر يف �إمكانية موا�صلتها ،ما مل
ّ
وقوعه بعد بدء �إجراءات الإع�سار.
( )61يتبع بع�ض الواليات الق�ضائية نهجا بديال عن منح �صالحية رف�ض العقود ،فتن�ص على � ّأن �أداء العقد يتوقف بكل ب�ساطة ما مل
يقرر ممثل الإع�سار موا�صلة �أدائه.
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�إحالة العقود
يقرر �إحالة عقد ما ،بالرغم من القيود
 -83يجوز �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن ب�إمكان ممثل الإع�سار �أن ّ
الواردة فيه� ،رشيطة �أن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.
 -84عندما يعرت�ض الطرف املقابل على �إحالة عقد ما ،يجوز �أن ي�سمح قانون الإع�سار للمحكمة ب�أن
توافق بالرغم من ذلك على الإحالة� ،رشيطة:
(�أ)  �أن يوا�صل ممثل الإع�سار العقد؛
(ب) �أن يكون املحال �إليه قادرا على �أداء االلتزامات التعاقدية التي حتال �إليه؛
(ج)  �أ ّال تت�سبب الإحالة يف غنب كبري للطرف املقابل؛
(د)  �أن يعالَج �إخالل املدين ب�رشوط العقد قبل الإحالة.
 -85يجوز �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عندما يحال العقد ،يح ّل املحال �إليه حم ّل املدين ب�صفته الطرف
املتعاقد اعتبارا من تاريخ الإحالة وال تتحمل احلوزة �أي م�س�ؤولية �إ�ضافية مبوجب العقد.

املعامالت القابلة للإبطال

()62

يت�ضمن قانون الإع�سار �أحكاما تنطبق ب�أثر رجعي ويكون الغر�ض منها هو �إبطال
 -87ينبغي �أن
ّ
معامالت �شملت املدين �أو موجودات احلوزة وتر َّتب عليها � ّإما �إنقا�ص قيمة احلوزة �أو �إبطال مبد�أ
يحدد قانون الإع�سار �أنواع املعامالت التالية ب�صفتها قابلة
معاملة الدائنني معاملة عادلة؛ وينبغي �أن ّ
للإبطال:
(�أ) املعامالت التي يُق�صد بها االحتيال على الدائنني �أو ت�أخريهم �أو عرقلة قدرتهم على حت�صيل
املطالبات عندما يكون الغر�ض منها و�ضع املوجودات بعيدا عن متناول الدائنني �أو الدائنني املحتملني �أو
الإ�رضار مب�صالح الدائنني بطريقة �أخرى؛
(ب) املعامالت التي تكون فيها الإحالة التي يقوم بها املدين ب�ش�أن م�صلحة يف املمتلكات �أو
يتحمله عبارة عن هدية �أو مقابل قيمة �إ�سمية �أو قيمة �أقل من القيمة املكافئة �أو قيمة
االلتزام الذي
ّ
غري كافية ،وتكون قد متت عندما كان املدين مع�رسا �أو �أ�صبح مع�رسا نتيجة لها (املعامالت املنقو�صة
القيمة)؛
(ج) املعامالت التي �شملت دائنني وح�صل فيها �أحدهم على �أكرث من ن�صيبه الن�سبي من موجودات
املدين� ،أو على منفعة �إ�ضافية ،ومتت عندما كان املدين مع�رسا (املعامالت التف�ضيلية).
( )62الق�صد من ا�ستعمال كلمة "املعاملة" يف هذا الباب هو الإ�شارة بوجه عام �إىل الطائفة الوا�سعة من ال�صكوك القانونية التي
حتمل التزامات ،مبا يف ذلك عن طريق الإحالة �أو ال�سداد �أو منح م�صلحة �ضمانية �أو
ميكن بوا�سطتها الت�رصف يف املوجودات �أو
ّ
كفالة �أو قر�ض �أو تنازل �أو عن طريق �إجراء يرمي �إىل �إنفاذ م�صلحة �ضمانية �إزاء �أطراف ثالثة ،وهي قد ت�شمل جمموعة مركّبة من
املعامالت.
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�إبطال امل�صالح ال�ضمانية
 -88ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن امل�صلحة ال�ضمانية يجوز �أن تخ�ضع لأحكام الإبطال املن�صو�ص
عليها يف قانون الإع�سار على الأ�س�س ذاتها ال�سارية على املعامالت الأخرى ،بالرغم من كونها �سارية
وواجبة النفاذ مبوجب قانون غري قانون الإع�سار.

املعامالت املعفاة من دعاوى الإبطال
يحدد قانون الإع�سار املعامالت التي هي معفاة من الإبطال ،مبا فيها العقود املالية.
 -92ينبغي �أن ّ
العقود املالية واملعاو�ضة
 -103حاملا تُن َهى عقود املدين املالية ،ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار للأطراف املقابلة ب�إنفاذ م�صاحلها
ال�ضمانية وتطبيقها على الإلتزامات النا�شئة عن العقود املالية .وينبغي �إعفاء العقود املالية من �أي وقف
منطبق مبقت�ضى قانون الإع�سار على �إنفاذ امل�صلحة ال�ضمانية.

م�شاركة الدائنني
 -126ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائنني ،امل�ضمونني وغري امل�ضمونني على ال�سواء ،يحق لهم
�أن ي�شاركوا يف �إجراءات الإع�سار ،و�أن يبينّ ما ميكن �أن تنطوي عليه تلك امل�شاركة من حيث املهام التي
ميكن �أدا�ؤها.

حق الطرف ذي امل�صلحة يف �أن تُ�سمع دعواه ويف �أن يلتم�س �إعادة النظر
 -137ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن للطرف ذي امل�صلحة احلق يف �أن تُ�سمع دعواه ب�ش�أن � ّأي م�س�ألة
يف �إجراءات الإع�سار مت�س حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي �أن يحق للطرف
ذي امل�صلحة:
(�أ)  �أن يعرت�ض على � ّأي فعل يتطلب موافقة املحكمة؛

(ب) �أن يلتم�س �إعادة نظر املحكمة يف � ّأي فعل مل تُ�شترَ َط ومل تُلتَ َم�س موافقة املحكمة عليه؛
(ج)  �أن يلتم�س � ّأي �إعفاء متاح له يف �إجراءات الإع�سار.

احلق يف اال�ستئناف

()63

 -138ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للطرف ذي امل�صلحة �أن ي�ست�أنف ب�ش�أن �أي �أمر �صادر عن
املحكمة يف �إجراءات الإع�سار �إذا كان ذلك الأمر مي�س حقوقه �أو التزاماته �أو م�صاحله.
( )63وفقا للأهداف الأ�سا�سية ،ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على � ّأن �أحكام اال�ستئناف يف �إجراءات الإع�سار ال ينبغي �أن يكون لها
وفعال دون تعطيل ال داعي له.
�أثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك ،بغية �ضمان �إمكانية معاجلة الإع�سار وحله على نحو منتظم و�رسيع ّ
وينبغي �أن تكون احلدود الزمنية لال�ستئناف متوافقة عموما مع القانون املعمول به ،لكنها ينبغي �أن تكون �أق�رص يف الإع�سار من �أجل تفادي
تعطيل �إجراءات الإع�سار.
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خطة �إعادة التنظيم
�آليات الت�صويت
 -145ينبغي �أن ي�ضع قانون الإع�سار �آلية للت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة .وينبغي �أن تتناول هذه
الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�سهم الذين يحق لهم الت�صويت على اخلطة؛ والطريقة التي �سيجرى
بها الت�صويتّ � ،إما يف اجتماع يعقد لذلك الغر�ض و� ّإما عن طريق الربيد �أو بو�سائل �أخرى ،مبا فيها
الو�سائل الإلكرتونية والت�صويت بالوكالة؛ وما �إذا كان ينبغي �أن ي�صوت الدائنون وحائزو الأ�سهم يف فئات
ح�سب حقوقهم اخلا�صة �أم ال.
 -146ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائن �أو حائز الأ�سهم الذي ُع ّدلت حقوقه �أو ت�أثرت مبقت�ضى
اخلطة ال يكون ملزما ب�أحكامها ما مل تتح لذلك الدائن �أو حائز الأ�سهم فر�صة للت�صويت ب�ش�أن املوافقة
على اخلطة.
 -147ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه لي�س لأي دائن �أو حائز �أ�سهم �أو فئة من الدائنني �أو من حائزي
احلق يف الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة ،عندما تن�ص تلك اخلطة على � ّأن حقوق ذلك
الأ�سهم
ّ
الدائن �أو حائز الأ�سهم �أو تلك الفئة من الدائنني �أو من حائزي الأ�سهم مل تُع ّدل �أو تت�أثر باخلطة.
 -148ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن الدائنني الذين يحق لهم الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة
ت�صوت على انفراد.
ينبغي ت�صنيفهم على حدة بح�سب حقوقهم و� ّأن كل فئة منهم ينبغي �أن
ّ
 -149ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ينبغي �إتاحة املعاملة ذاتها لكل الدائنني وحائزي الأ�سهم
املنتمني �إىل الفئة ذاتها.

موافقة الفئات
 -150عندما يجري الت�صويت ب�ش�أن املوافقة على خطة بالرجوع �إىل الفئات ،ينبغي �أن يبينّ قانون
الإع�سار كيف �سيعا َمل الت�صويت املتحقق يف كل فئة لأغرا�ض املوافقة على اخلطة .وميكن ا ّتباع ن ُهج
خمتلفة ،منها ا�شرتاط موافقة كل الفئات �أو موافقة �أغلبية حمددة من الفئات ،ولكن يجب �أن توافق على
اخلطة فئ ٌة واحدة على الأقل من الدائنني الذين ُع ّدلت �أو ت�أثرت حقوقهم مبقت�ضى اخلطة.
 -151عندما ال ي�شرتط قانون الإع�سار موافقة كل الفئات على اخلطة ،ينبغي �أن يتناول قانون الإع�سار
ت�صوت ت�أييدا للخطة التي هي بخالف ذلك حتظى مبوافقة الفئات
كيفية معاملة الفئات التي ال
ّ
املبينة يف التو�صية .152
املطلوبة .وينبغي �أن تكون تلك املعاملة مت�سقة مع الأ�س�س ّ

�إقرار اخلطة املوافق عليها
 -152عندما ي�شرتط قانون الإع�سار �إقرار املحكمة للخطة املوافق عليها ،ينبغي �أن ي�شرتط قانون
تقر اخلطة �إذا ا�ستوفت ال�رشوط التالية:
الإع�سار على املحكمة �أن ّ
(�أ) مت احل�صول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �سليم؛
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(ب) �سيح�صل الدائنون مبقت�ضى اخلطة على قدر ي�ساوي على الأقل ما كانوا �سيح�صلون عليه
يف الت�صفية ،ما مل يوافقوا حتديدا على تلقي معاملة �أقل؛
تت�ضمن اخلطة �أحكاما خمالفة للقانون؛
(ج)  ال
ّ

�سدد املطالبات والنفقات الإدارية بالكامل ،با�ستثناء احلاالت التي يوافق فيها �صاحب
(د) �ستُ ّ
املطالبة �أو املبلغ املنفق على احل�صول على معاملة خمتلفة؛

(هـ) با�ستثناء احلاالت التي توافق فيها فئات الدائنني املت�أثرة باخلطة على خالف ذلك� ،إذا
�صوتت فئة من فئات الدائنني بعدم املوافقة على اخلطة ،وجب �أن تتلقى تلك الفئة مبقت�ضى اخلطة
اعرتافا كامال مبرتبتها مبوجب قانون الإع�سار و�أن يراعى ذلك الرتتيب عند التوزيع على تلك الفئة
مبقت�ضى اخلطة.

الطعون يف املوافقة (عندما ال يكون الإقرار الزما)
 -153عندما ت�صبح اخلطة ملزمة لدى موافقة الدائنني عليها ،دون ا�شرتاط �إقرارها من قِ بل املحكمة،
ينبغي �أن ي�أذن قانون الإع�سار للأطراف ذات امل�صلحة ،مبا فيها املدين� ،أن تطعن يف املوافقة على
اخلطة .وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار املعايري التي ميكن اال�ستناد �إليها يف تقييم الطعن ،وينبغي �أن
ت�شمل هذه املعايري ما يلي:

(�أ)

ما �إذا كانت الأ�س�س املبينة يف التو�صية  152قد ا�ستوفيت؛

(ب) االحتيال ،ويف تلك احلالة ينبغي �أن تنطبق �رشوط التو�صية .154

املطالبات امل�ضمونة
 -172ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار ما �إذا كان ي�شرتط على الدائنني امل�ضمونني �أن يق ّدموا مطالبات.

املطالبات غري امل�صفاة
 -178ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار بقبول املطالبات غري امل�صفاة م�ؤقتا ،ريثما يح ّدد ممثل الإع�سار
مقدار املطالبة.

حتديد قيمة املطالبات امل�ضمونة
 -179ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن يح ّدد اجلزء امل�ضمون من مطالبة
الدائن امل�ضمون واجلزء غري امل�ضمون من تلك املطالبة بوا�سطة حتديد قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�ضمونة
 -188ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار � ّأن املطالبة امل�ضمونة ينبغي �أن ت�سدد من املوجودات املرهونة يف
�إجراءات الت�صفية �أو مبوجب خطة لإعادة التنظيم ،رهنا ب�سداد �أي مطالبات �أعلى �أولوية من املطالبة
امل�ضمونة� ،إن وجدت .وينبغي التقليل �إىل �أدنى حد من املطالبات التي هي �أعلى �أولوية من املطالبات
امل�ضمونة وذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�سار .وعندما تكون قيمة املوجودات املرهونة غري كافية ل�سداد
مطالبة الدائن امل�ضمون ،يجوز للدائن امل�ضمون �أن ي�شارك ب�صفة دائن عادي غري م�ضمون.

املرفق الأول -م�صطلحات وتو�صيات دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
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باء -تو�صيات �إ�ضافية ب�ش�أن الإع�سار
املوجودات املحتازة بعد بدء �إجراءات الإع�سار
 -235با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية  ،236ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أن موجودات احلوزة
التي تحُ تاز بعد بدء �إجراءات الإع�سار ال تخ�ضع لأي حق �ضماين �أن�ش�أه املدين قبل بدء تلك الإجراءات.
 -236ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أن موجودات احلوزة التي تحُ تاز بعد بدء �إجراءات
الإع�سار فيما يتعلق باملدين تخ�ضع لأي حق �ضماين �أن�ش�أه املدين قبل بدء �إجراءات الإع�سار �إذا
كانت املوجودات عائدات (نقدية �أو غري نقدية) ملوجودات مرهونة كانت موجودات ميلكها املدين
قبل بدء الإجراءات.

�رشوط االنتهاء التلقائي يف �إجراءات الإع�سار
�  -237إذا كان قانون الإع�سار ين�ص على �أن ال�رشط الوارد يف العقد والذي يق�ضي باالنتهاء التلقائي
لأي التزام مبقت�ضى العقد �أو بتعجيل ا�ستحقاق �أي التزام مبقت�ضى العقد عند بدء �إجراءات الإع�سار �أو
عند وقوع حدث �آخر مت�صل بالإع�سار هو �رشط غري قابل للإنفاذ جتاه ممثل الإع�سار �أو املدين ،فينبغي
�أن ين�ص قانون الإع�سار �أي�ضا على �أن هذا احلُكم ال يحول دون �إنفاذ ال�رشط الوارد يف العقد والذي
يُعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ض �أو تقدمي ائتمان �أو غري ذلك من الت�سهيالت املالية ل�صالح ملدين،
�أو يلغي ذلك ال�رشط.

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة يف �إجراءات الإع�سار
 -238ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين نافذا جتاه �أطراف ثالثة عند
بدء �إجراءات الإع�سار جاز اتخاذ تدابري بعد بدء تلك الإجراءات من �أجل موا�صلة نفاذ ذلك احلق جتاه
الأطراف الثالثة� ،أو ا�ستبقاء نفاذه �أو احلفاظ على نفاذه �إىل احلد امل�سموح به مبوجب قانون املعامالت
امل�ضمونة وبالطريقة امل�سموح بها مبوجبه.

�أولوية احلق ال�ضماين يف �إجراءات الإع�سار
 -239ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين ي�ستحق الأولوية مبوجب قانون
غري قانون الإع�سار ظلت تلك الأولوية �سارية دون انتقا�ص يف �إجراءات الإع�سار� ،إال �إذا نالت مطالبة
�أخرى الأولوية مبوجب قانون الإع�سار .وينبغي �أن تكون هذه اال�ستثناءات يف احلد الأدنى و�أن ين�ص
عليها قانون الإع�سار بو�ضوح .وهذه التو�صية خا�ضعة للتو�صية  188من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
للإع�سار.

�أثر اتفاق �إنزال مرتبة الأولوية يف �إجراءات الإع�سار
 -240ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا �أنزل حائز احلق ال�ضماين يف موجودات حوزة الإع�سار
مرتبته يف الأولوية من تلقاء نف�سه �أو باالتفاق ل�صالح �أي ُمطالِبني مناف�سني موجودين حاليا �أو �سيوجدون
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م�ستقبال ،كان هذا الإنزال ملزما يف �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق باملدين بنف�س مدى نفاذه مبوجب
قانون غري قانون الإع�سار.

التكاليف والنفقات املرتتبة على احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة يف �إجراءات الإع�سار
يحق ملمثل الإع�سار �أن ي�سرتد من قيمة املوجودات
 -241ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه
ّ
يتحملها ممثل الإع�سار يف
املرهونة ،على �أ�سا�س الأولوية الأوىل ،التكاليف والنفقات املعقولة التي
َّ
احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة �أو ا�ستبقائها �أو زيادتها ل�صالح الدائن امل�ضمون.

تقدير قيمة املوجودات املرهونة يف �إجراءات �إعادة التنظيم
 -242ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه ينبغي ،لدى تقدير قيمة ت�صفية املوجودات املرهونة يف
�إجراءات �إعادة التنظيم� ،أن يوىل االعتبار ال�ستخدامات تلك املوجودات والغر�ض من تقدير تلك القيمة.
ويجوز اال�ستناد يف تقدير قيمة ت�صفية تلك املوجودات �إىل قيمتها ب�صفتها جزءا من من�ش�أة عاملة.

املرفق الثاين
قرار جلنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل
وقرار اجلمعية العامة 121/63
�ألف -قرار اللجنة
-1

اعتمدت اللجنة يف جل�ستها  864املعقودة يف  14كانون الأول/دي�سمرب  2007القرار التايل:

�إن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
ت�شجع تي�سري احل�صول على االئتمان
الفعالة التي
ّ
�إذ تُدرك ما لنظم املعامالت امل�ضمونة ّ
امل�ضمون من �أهمية لدى جميع البلدان،
رجح �أن ي�ساعد جميع البلدان،
و�إذ تُدرك �أي�ضا �أن تي�سري احل�صول على االئتمان امل�ضمون يُ ّ
وال �سيما البلدان النامية والبلدان التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية ،يف تنميتها االقت�صادية
ويف مكافحة الفقر،
ومن�سقة
و�إذ تالحظ �أن زيادة �سبل احل�صول على االئتمان امل�ضمون ا�ستنادا �إىل نظم حديثة
ّ
للمعامالت امل�ضمونة �سين�شط بو�ضوح حركة الب�ضائع واخلدمات عرب احلدود الوطنية،
و�إذ تالحظ �أي�ضا �أن تنمية التجارة الدولية على �أ�سا�س امل�ساواة واملنافع املتبادلة عن�رص هام
يف تعزيز العالقات الودية بني الدول،
و�إذ تالحظ كذلك �أهمية حتقيق التوازن بني م�صالح جميع �أ�صحاب امل�صلحة ،ومن بينهم
مانحو احلقوق ال�ضمانية ،والدائنون امل�ضمونون وغري امل�ضمونني ،والبائعون الذين يحتفظون
بامللكية ،وامل� ِّؤجرون التمويليون ،والدائنون املميزون ،وممثل الإع�سار يف �سياق �إع�سار املانح،
و�إذ ت�أخذ يف احل�سبان احلاجة �إىل الإ�صالح يف ميدان قوانني املعامالت امل�ضمونة على
ال�صعيدين الوطني والدويل ،التي ي�شهد عليها العديد من اجلهود اجلارية لإ�صالح القوانني
الوطنية والأعمال التي ت�ضطلع بها املنظمات الدولية ،مثل املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ص،
وم�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،ومنظمة الدول الأمريكية ،والتي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ،مثل البنك الدويل ،و�صندوق النقد الدويل ،وامل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري،
وم�رصف التنمية الآ�سيوي ،وم�رصف التنمية للبلدان الأمريكية،
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و�إذ تعرب عن تقديرها للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية
العاملة يف ميدان �إ�صالح قانون املعامالت امل�ضمونة على م�شاركتها يف و�ضع م�رشوع دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة وعلى ما ق ّدمته من دعم يف ذلك ال�صدد،
و�إذ تعرب �أي�ضا عن تقديرها لكاثرين �سابو ،رئي�سة الفريق العامل ال�ساد�س (املعني بامل�صالح
ال�ضمانية) والرئي�سة بالإنابة يف الدورة الأربعني امل�ست�أنفة للجنة ،وكذلك للأمانة ،على م�ساهمتهما
اخلا�صة يف و�ضع م�رشوع دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة،
و�إذ تالحظ مع االرتياح� ،أن م�رشوع دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
يت�سق مع دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار فيما يتعلق مبعاملة احلقوق ال�ضمانية يف
�إجراءات الإع�سار،
 -1تعتمد دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،امل�ؤلف من الن�ص
الوارد يف الوثائق � A/CN.9/631/Add.1إىل  Add.3و� A/CN.9/637/Add.1إىل  ،Add.8مع
التعديالت التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الأربعني ،وت�أذن للأمانة بتحرير ن�ص الدليل وو�ضع
�صيغته النهائية وفقا ملداوالت اللجنة يف تلك الدورة؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�رش ن�ص دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت
امل�ضمونة على نطاق وا�سع ،و�أن يحيله �إىل احلكومات والهيئات الأخرى املهتمة ،مثل امل�ؤ�س�سات
املالية وغرف التجارة على ال�صعيدين الوطني والدويل؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستخدم جميع الدول دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
لتقييم الكفاءة االقت�صادية لنظمها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة ،و�أن تنظر يف الدليل على
نحو �إيجابي عند تنقيح �أو اعتماد ت�رشيعات ذات �صلة باملعامالت امل�ضمونة ،وتدعو الدول التي
ا�ستخدمت الدليل الت�رشيعي �إىل �أن تُبلغ اللجنة بذلك.

باء-

قرار اجلمعية العامة 121/63

 -2اعتمدت اجلمعية العامة يف جل�ستها العامة  ،67يف  11كانون الأول/دي�سمرب  ،2008بناء على
تقرير اللجنة ال�ساد�سة ) ،(A/63/438القرار التايل:

الدليل الت�رشيعي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
�إن اجلمعية العامة،
ت�شجع تي�سري احل�صول على االئتمان
الفعالة التي
ّ
�إذ تدرك ما لنظم املعامالت امل�ضمونة ّ
امل�ضمون من �أهمية لدى جميع البلدان،
و�إذ تدرك �أي�ضا �أن تي�سري احل�صول على االئتمان امل�ضمون يرجح �أن ي�ساعد جميع البلدان،
وال� سيما البلدان النامية والبلدان التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية ،يف تنميتها االقت�صادية
ويف مكافحة الفقر،

يل
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و�إذ ت�ش ّدد على �أنه من املتوقع �أن ي�ؤدي وجود نظم حديثة ومن�سقة للمعامالت امل�ضمونة
حتقق التوازن بني م�صالح جميع �أ�صحاب امل�صلحة (مبن فيهم مانحو احلقوق ال�ضمانية والدائنون
امل�ضمونون وغري امل�ضمونني والبائعون الذين يحتفظون بامللكية وامل�ؤجرون التمويليون والدائنون
املميزون وممثل الإع�سار يف �سياق �إع�سار املانح) �إىل التي�سري الوا�ضح لإمكانية احل�صول على
االئتمان امل�ضمون ،مما ي�شجع حركة الب�ضائع واخلدمات عرب احلدود الوطنية،
و�إذ تالحظ �أن تنمية التجارة الدولية على �أ�سا�س امل�ساواة واملنافع املتبادلة عن�رص مهم لتعزيز
العالقات الودية بني الدول،
و�إذ ت�أخذ يف اعتبارها احلاجة �إىل الإ�صالح يف ميدان قوانني املعامالت امل�ضمونة على
ال�صعيدين الوطني والدويل ،التي ت�شهد عليها اجلهود العديدة اجلارية لإ�صالح القوانني الوطنية
والأعمال التي ت�ضطلع بها املنظمات الدولية ،مثل م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص واملعهد
الدويل لتوحيد القانون اخلا�ص ومنظمة الدول الأمريكية والتي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات املالية
الدولية ،مثل م�رصف التنمية الآ�سيوي وامل�رصف الأوروبي للإن�شاء والتعمري وم�رصف التنمية
للبلدان الأمريكية و�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،
و�إذ تعرب عن تقديرها للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية
العاملة يف ميدان �إ�صالح قانون املعامالت امل�ضمونة مل�شاركتها يف و�ضع الدليل الت�رشيعي للجنة
الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة وملا ق ّدمته من دعم يف هذا
ال�صدد،
 	-1تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لإمتامها واعتمادها
()1
الدليل الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة؛
 	-2تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�رش ن�ص الدليل الت�رشيعي على نطاق وا�سع ،عن طريق
�إحالته �إىل احلكومات والهيئات املهتمة الأخرى ،مثل امل�ؤ�س�سات املالية وغرف التجارة على
ال�صعيدين الوطني والدويل؛
 -3تو�صي جميع الدول ب�أن تنظر �إيجابيا يف الدليل الت�رشيعي عند تنقيح �أو اعتماد
ت�رشيعات ذات �صلة باملعامالت امل�ضمونة ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت الدليل الت�رشيعي �إىل �أن
تبلغ اللجنة بذلك؛
 -4تو�صي �أي�ضا جميع الدول ب�أن توا�صل النظر يف االن�ضمام �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية )2(،التي ترد مبادئها �أي�ضا يف الدليل الت�رشيعي.

( )1انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/62/17) 17اجلزء الثاين ،الفقرة .100
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االتفاق ال�ضماين

الإحاالت الإجمالية

ثانيا 105-103

االلتزام امل�ضمون

ثانيا 48-38

التعهد امل�ستقل

ثانيا 127-126

احل�ساب امل�رصيف

ثانيا 125-123

احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن م�ستحقاً

ثانيا 122-111

�رشوط عدم الإحالة

ثانيا 110-106

ال�شكل

ثانيا 34-30

الطرفان

ثانيا 37-34

العائدات

ثانيا 85-72

العائدات املمزوجة

ثانيا 89-86

العنا�رص الأ�سا�سية

ثانيا 29-26

القانون املنطبق

عا�رشا 61

الكتلة �أو املنتج

ثانيا 101-100

امل�ستندات القابلة للتداول

ثانيا 128

امللحقات

ثانيا 99-96

املوجودات اخلا�ضعة التفاق �ضماين

ثانيا 71-49

املوجودات املمزوجة يف كتلة �أو منتج

ثانيا 95-90

وقت النفاذ

ثانيا 25-24

�آثار الإع�سار
انظر الإع�سار
انظر تنازع القوانني
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الإع�سار

�إجراءات �إعادة التنظيم

ثاين ع�رش 53-47

�إجراءات �إعادة التنظيم املعجلة

ثاين ع�رش 55-54

�إجراءات الإبطال

ثاين ع�رش 44-43

والت�رصف فيها
ا�ستخدام املوجودات
ّ

ثاين ع�رش 36-35

ترتيب املطالبات امل�ضمونة

ثاين ع�رش 63-59

متويل االحتياز

ثاين ع�رش 66-64

التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ثاين ع�رش 38-37

تنازع القوانني

عا�رشا 82-80

الدائنون امل�ضمونون

ثاين ع�رش 46-45

العقود

ثاين ع�رش 42-39

القانون املنطبق يف �إجراءات الإع�سار

ثاين ع�رش 17-14

قانون حمكمة الإع�سار

ثاين ع�رش 17-15

مبادئ عامة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية

ثاين ع�رش 13

امل�ستحقات اخلا�ضعة لعملية نقل تام قبل بدء الإجراءات

ثاين ع�رش 67

امل�صطلحات

ثاين ع�رش 12-7

املطالبات امل�ضمونة

ثاين ع�رش 58-56

املوجودات

ثاين ع�رش 25-18

املوجودات املرهونة

ثاين ع�رش 36-18

الوقف

ثاين ع�رش 34-26

�إن�شاء احلق ال�ضماين
التعهد امل�ستقل

التلف (امل�س�ؤولية)
احل�ساب امل�رصيف
اخل�سارة (امل�س�ؤولية)
الرهون الثابتة والعائمة
رهون املن�ش�آت
�رشط عدم الإحالة
ال�صك القابل للتداول
العائدات (احلق ال�ضماين)
العنا�رص الأ�سا�سية
الكتلة (احلق ال�ضماين)
م�س�ؤولية الدائن امل�ضمون
امل�ستحق

ثانيا 127-126
ثانيا 71
ثانيا 125-123
ثانيا 71
ثانيا 67
ثانيا 66-64
ثانيا 110-106
ثانيا 122-111
ثانيا 85-72
ثانيا 29-26
ثانيا 102-100
ثانيا 71
ثانيا 105-103
ثانيا 122-111
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امل�ستند القابل للتداول

ثانيا 128

املغاالة يف ال�ضمان االحتياطي

ثانيا 69-68

امللحق

ثانيا 98-96

املنتج

ثانيا 102-100

املوجودات

ثانيا 50-49

املوجودات الآجلة

ثانيا 55-51

املوجودات (املانح)

ثانيا 70-61

املوجودات املرهونة (م�س�ؤولية الدائن امل�ضمون)

ثانيا 71

املوجودات امللمو�سة

ثانيا 128 ،95-86

املوجودات املمزوجة

ثانيا 95-86

املوجودات غري امللمو�سة

ثانيا 122-111

الآثار

ثامنا 81-74

�إدارة املن�ش�أة وبيعها

ثامنا 73-71

ا�ستخدام عائدات الت�رصف

ثامنا 64-60

الإ�رشاف الق�ضائي

ثامنا 20-18

الإ�شعار باعتزام الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء

ثامنا 43-38

الإ�شعار بالت�رصف (ال�شكل واملحتوى)

ثامنا 47-44

انتهاء احلق ال�ضماين بعد الوفاء الكلي

ثامنا 26-22

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات

ثامنا 84-82

الإنفاذ الق�ضائي

ثامنا 76-74 ،33-29 ،20-18

الإنفاذ خارج نطاق الق�ضاء

ثامنا 80-74 ،33-29

بيع املوجودات املرهونة �أو الت�رصف فيها

ثامنا 59-57

التداخل بني املمتلكات املنقولة وغري املنقولة

ثامنا 89-85

التعهد امل�ستقل

ثامنا 110-109

التق�صري

ثامنا 14-11

حرية الطرفني

ثامنا 17-16

حرية الطرفني يف االتفاق على �إجراءات الإنفاذ

ثامنا 17-16

احل�ساب امل�رصيف

ثامنا 108-105

ح�سن النية واملعقولية التجارية

ثامنا 15

احلق ال�ضماين االحتيازي

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�صري

اخلطوات الإجرائية ال�سابقة للتق�صري
ال�صفة النهائية
ال�صكوك القابلة للتداول
عائدات البيع �أو الت�رصف بطريقة �أخرى

ثامنا 35-34
ثامنا 48-37
ثامنا 81
ثامنا 104-102
ثامنا 64-60
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العائدات (احلق ال�ضماين)

ثامنا 84-82

الكتلة �أو املنتج

ثامنا 92-90

املانح (الت�رصف امل�أذون به)

ثامنا 48

املانح (احلقوق)

ثامنا 48-37

مبادئ عامة

ثامنا 36-10

امل�ستحق

ثامنا 98-94

امل�ستحق (النقل التام)

ثامنا 101-99

امل�ستندات القابلة للتداول

ثامنا 112-111

املعقولية التجارية

ثامنا 15

امللحق

ثامنا 92-90

املنتج

ثامنا 92-90

املن�ش�أة التجارية (�إدارتها وبيعها)

ثامنا 73-71

املوجودات املرهونة (االحتياز)

ثامنا 70-65

املوجودات املرهونة (الإق�صاء من حيازة املانح)

ثامنا 56-51

املوجودات املرهونة (البيع �أو الت�رصف بطريقة �أخرى)

ثامنا 59-57

املوجودات املنقولة

ثامنا 92-90

نظم الإنفاذ

ثامنا 89-85

الأوراق املالية

نطاق االنطباق

�أوال 38-37

�أولوية احلق ال�ضماين

اتفاقات ال�سيطرة
ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
�أ�س�س حتديد الأولوية
الأ�شخا�ص الذين يقدمون خدمات تتعلق باملوجودات املرهونة
االلتزامات امل�رشوطة والآجلة
�إنزال املرتبة

�أنواع التناف�س على الأولوية
التعهد امل�ستقل
احل�ساب امل�رصيف
احلق ال�ضماين يف العائدات
حق املورد يف اال�سرتداد
الدائنون (امل�ضمونون وغري امل�ضمونني)
الدائنون بحكم الق�ضاء
ال�سجل املتخ�ص�ص
ال�سيا�سات

خام�سا 58
خام�سا 134-132
خام�سا 41-27
خام�سا 106-103
خام�سا 140-135
خام�سا 131-128
خام�سا 14-10
خام�سا 166-165
خام�سا 163-157
خام�سا 150-144
خام�سا 109-107
خام�سا 44-43
خام�سا 102-94
خام�سا 57-56
خام�سا 32-29
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�شهادة امللكية

خام�سا 57-56

ال�صكوك القابلة للتداول

خام�سا 156-154

طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

خام�سا 41-33

العلم (عدم االعتداد به)

خام�سا 127-125

قاعدة الأ�سبق زمنيا

خام�سا 54-45

قاعدة الأ�سبق زمنيا (اال�ستثناءات)

خام�سا 59-55

الكتلة

خام�سا 124-117

ُرخ�ص لهم
امل ّ

خام�سا 83-80

امل�ست�أجرون

خام�سا 79-77

امل�ستندات القابلة للتداول

خام�سا 169-167

املطالبات التف�ضيلية

خام�سا 93-90

املطالبون املتناف�سون (قواعد حتديد الأولوية)

خام�سا 124-42

املفهوم

خام�سا 9-1

مالحظات تخ�ص موجودات معينة

خام�سا 169-151

امللحقات

خام�سا 116-110

املنتج

خام�سا 124-117

املنقول �إليه النائي وامل�ست�أجر النائي واملرخ�ص له النائي

خام�سا 88-84

املنقول �إليهم

خام�سا 76-60

املوجودات الآجلة

خام�سا 143-141

املوجودات املرهونة

خام�سا 59-45

املوجودات املمزوجة

خام�سا 124-117

املوهوب لهم

خام�سا 89

النطاق والتف�سري

خام�سا 150-125

النقود

خام�سا 164

نهج التقييد الزمني

خام�سا 89-76

نهج ح�سن النية

خام�سا 75-74

نهج �سياق العمل املعتاد

خام�سا 73-67

النهوج �إزاء قواعد الأولوية

خام�سا 26-20

الت�ضخم

الأثر على الأولوية

التعهد

خام�سا 124

انظر التعهد امل�ستقل

التعهد امل�ستقل

الأطراف الثالثة املدينة

�سابعا 42-38 ,8-7 ,4 ,2
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الإقرار

املقدمة 20

�إن�شاء احلق ال�ضماين

املقدمة 20

�إنفاذ احلق ال�ضماين

ثامنا 110-109

�أولوية احلق ال�ضماين

166-165

تنازع القوانني

تا�سعا 63-62 ،53-52

حقوق تقا�ضي العائدات

املقدمة 20

حقوق طريف االتفاق ال�ضماين

�ساد�سا 71-70 ،30

ال�سيطرة

املقدمة 20

عمليات النقل التام

�أوال 27-26

املثبت
ّ

املقدمة 20

امل�ستحق

املقدمة 20

امل ُ�صدر/الكفيل

املقدمة 20

املوجودات امل�شمولة

�أوال 6

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

ثالثا 134-132

التكنولوجيا الإلكرتونية
نطاق االنطباق

نظام ال�سجل

�أوال 122-119
رابعا 43

متويل االحتياز

االئتمان االحتيازي امل�ضمون وغري امل�ضمون
االحتفاظ بامللكية
االختيارات ال�سيا�ساتية الرئي�سية

الإع�سار
�إن�شاء احلق ال�ضماين
الإنفاذ
الأولوية
الإيجار
البائعون (احلقوق ال�ضمانية)
التزامات الطرفني
الت�سجيل
التعادل الوظيفي
التعادل الوظيفي (النهجان الوحدوي وغري الوحدوي �إزاءه)
متويل االحتياز املقدم من البائع (النهوج امل�ؤيدة له)
متويل االحتياز بوا�سطة املقر�ضني
تنازع القوانني

تا�سعا 19-14
تا�سعا 29-20
تا�سعا 95-60
تا�سعا 213-206
تا�سعا 95-85
تا�سعا 196-188
تا�سعا 182-116
تا�سعا 35-30
تا�سعا 39-36
تا�سعا 187-183
تا�سعا 115-108
تا�سعا 73-67
تا�سعا 84-74
تا�سعا 51-46
تا�سعا 55-52
تا�سعا 43-40
تا�سعا 200-197
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احلق ال�ضماين يف "ثمن ال�رشاء"

تا�سعا 59-56

اخللفية التجارية

تا�سعا 43-13

الدائنون بحكم الق�ضاء (الأولوية)

تا�سعا 148-145

ال�سلع اال�ستهالكية (اال�ستثناء من الت�سجيل)

تا�سعا 115-112

ال�سلع اال�ستهالكية (الأولوية)

تا�سعا 128-125

العائدات (الأولوية)

تا�سعا 172-158

الفرتة االنتقالية

تا�سعا 205-201

املخزون (الأولوية)

تا�سعا 13-133
تا�سعا 172-166

امل�صطلحات

تا�سعا 12-6

معامالت التمويل االحتيازي املتعددة

تا�سعا 144-140

مقدمو التمويل (مرتبة الأولوية)

تا�سعا 124-117

امللحقات باملوجودات املنقولة (الأولوية)

تا�سعا 153-149

امللحقات باملوجودات غري املنقولة (الأولوية)

تا�سعا 157-154

املمتلكات غري املنقولة (الأولية)

تا�سعا 157-154

املمولون املتناف�سون

تا�سعا 178-173

املنتجات (الأولوية)

تا�سعا 153-149

املهلة

تا�سعا 111-108

املوجودات امللمو�سة غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية

تا�سعا 132-129

املوجودات اململو�سة

تا�سعا 165-161
تا�سعا 59-44

املوجودات املنقولة (الأولوية)

تا�سعا 153-149

النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

تا�سعا 107-96

النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

تا�سعا 115-96

تنازع القوانني

�إجراءات الإع�سار

ا�ستثناءات من قاعدة قانون مقر املانح
ا�ستثناءات من قاعدة قانون موقع املال
الأطراف الثالثة املدينة
�إن�شاء احلق ال�ضماين
�إنفاذ احلق ال�ضماين
الأولوية
الب�ضائع العابرة
امل�صدرة
الب�ضائع
ّ

حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

عا�رشا 82-80
عا�رشا 54-48
عا�رشا 38-35
عا�رشا 63-62
عا�رشا 27-15
عا�رشا 72-64
عا�رشا 27-15
عا�رشا 33-31
عا�رشا 33-31
عا�رشا 63-62
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حقوق الطرفني والتزاماتهما

عا�رشا 61

الدول املتعددة الوحدات

عا�رشا 87-83

ال�سيا�سات العامة

عا�رشا 79

ال�صكوك القابلة للتداول

عا�رشا 34

العائدات

عا�رشا 60-55

العائدات املت�صلة باملمتلكات املنقولة

عا�رشا 54

الغر�ض

عا�رشا 8-1

قانون حمكمة الإع�سار

عا�رشا 82-80

قانون مكان املوجودات

عا�رشا 30-29

قانون موقع املال

عا�رشا 30-29

القواعد امل ُُلزمة دوليا

عا�رشا 79

مقر املانح

عا�رشا 47-39

املكان �أو املقر

عا�رشا 78-73

املوجودات امللمو�سة

عا�رشا 38-28

املوجودات غري امللمو�سة

عا�رشا 54-39

النطاق

عا�رشا 13-9

نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

عا�رشا 27-15

الوثائق القابلة للتداول

عا�رشا 33-28

الثمار (الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات)
انظر العائدات

ح�سن النية

�إنفاذ احلق ال�ضماين

احل�ساب امل�رصيف (احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�رصيف)
�إن�شاء احلق ال�ضماين
�إنفاذ احلق ال�ضماين
�أولوية احلق ال�ضماين
تنازع القوانني
حقوق امل�رصف والتزاماته
نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة

حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها
ا�سرتداد املبالغ امل�سددة

تعديل العقد الأ�صلي
حق الدائن امل�ضمون يف �إ�شعار الأطراف الثالثة املدينة
املدين بامل�ستحق (�إبراء الذمة بال�سداد)


ثامنا 15
ثانيا 125-123
ثامنا 107-104
خام�سا 163-157
عا�رشا 51-48
�سابعا 37-32
ثالثا 148-138
�سابعا 26-25
�سابعا 24-23
�سابعا 16
�سابعا 20-17
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املدين بامل�ستحق (االلتزامات)

�سابعا 11-9

املدين بامل�ستحق (احلماية)

�سابعا 16-12

املدين بامل�ستحق (الدفوع وحقوق املقا�صة)

�سابعا 22-21

املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول

�سابعا 31-27

ُم�صدر امل�ستند القابل للتداول �أو مدين �آخر مبقت�ضاه

�سابعا 44-43

امل ُ�صدر/الكفيل

�سابعا 42-38

امل�رصف الوديع

�سابعا 37-32

مفعول احلق ال�ضماين

�سابعا 44-7

حقوق طريف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما
ا�ستقاللية الطرفني

�ساد�سا 15-8

�إقرارات امل ُحيل

�ساد�سا 73

انظر حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها

احلق يف احل�صول على �سداد امل�ستحق

�ساد�سا 80-76
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