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متهيد
املرفــ��ق الأ ّو َل (امل�صطلح��ات والتو�صيات) لدلي��ل الأون�سيرتال
يت�ضمـ��ن هـ��ذا املن�ش��و ُر
َ
ّ
الت�شريع��ي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ("الدليل") ،الذي اعتمدته اللجنة يف دورتها الأربعني
()1
يف عام .2007
وم��ع �أنّ م�صطلح��ات الدلي��ل وتو�صياته هذه �ص��ادرة يف من�شور م�ستقل تي�س�يراً ال�ستعمالها
يت�ضمن تعليق��ات م�ستفي�ضة ال على
والرج��وع �إليه��ا ،فينبغي �أن ُتقر�أ مقرتن��ة بالدليل الذي ّ
التو�صيات فح�سب بل وعلى امل�سائل ال�سيا�ساتية ذات ال�صلة والنهوج العملية البديلة.

( )1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/62/17 (Part I)( 17الفقرة
 ،154و() ،)A/62/17 (Part IIالفقرتان  99و.100
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امل�صطلحات

*

"اتف��اق ال�سيط��رة" يعني اتفاقا بني امل�ص��رف الوديع واملانح والدائ��ن امل�ضمون ،مثبتا
بكتابة موقّعة )1(،يوافق مبوجبه امل�صرف الوديع على اتباع تعليمات الدائن امل�ضمون بخ�صو�ص
�سداد الأموال املودعة يف احل�ساب امل�صريف دون موافقة �إ�ضافية من املانح؛
"االتفاق ال�ضماين" يعني اتفاقا بني املانح والدائن� ،أيا كان �شكله �أو امل�صطلح امل�ستخدم
للتعب�ير عنه ،ين�ش��ئ حقا �ضمانيا .وتي�س�يرا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل ه��ذا امل�صطلح �أي�ضا
()2
االتفاق 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�ستحق��ة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء بالتجديد
�أو بطريقة �أخرى؛ �أو
(ب)عن��د �إع�سار طرف �أو تق�صريه على نحو �آخر� ،إنه��اء جميع املعامالت اجلارية بقيمتها
الإحاللي��ة �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�ص��ة املبال��غ املح�سوبة على النحو املب� نََّّي ن يف الفقرة الفرعي��ة (ب) �أعاله يف �إطار
()3
اتفاقني �أو �أكرث من اتفاقات املعاو�ضة؛
"�إج��راءات الإع�سار" تعني الإجراءات اجلماعية اخلا�ضعة لإ�شراف 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
نح��و �آخر .وتي�سريا للإحاالت املرجعية ،ي�شمل هذا امل�صطل��ح �أي�ضا النقل التام مل�ستحق و�إن
ّ
ت�شكل 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 املو ّقعة" يف �سياق اخلطابات الإلكرتونية ،انظر التو�صيتني  11و.12
( )2انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
( )3انظ��ر الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5م��ن 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
*
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كانـ��ت الإحـالة الـتي متثل نقـال تامـا للم�ستحق ال ت�ضـم��ن �سـدا َد التـزام �أو الوفاء به على
()4
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؛
يحدد ب�شكل معقول امل�ستحق املحال وهوية
"الإ�شع��ار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا ّ
()7
املحال �إليه؛
"الإق��رار" ،فيما يتعلق باحل��ق يف تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل ،يعني �أنّ
�سي�سدد �أو �سيعطي قيمة بطريقة �أخرى
امل�سمى الذي ّ
الكفيل/امل�ص��در �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
عند املطالبة بال�سداد ("ال�سحب") مبقت�ضى تعهد م�ستقل قد قام ،من تلقاء نف�سه �أو باالتفاق،
ب�أحد �أمرين:
(�أ)	� ّأقر �أو قبل (�أيا كان �شكل �إثبات الإقرار �أو القبول) ب�إن�شاء حق �ضماين (�سواء ُ�س ّمي
�إحالة �أو غري ذلك) يف احلق يف تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ل�صالح الدائن
امل�ضمون؛ �أو
(ب)الت��زم بال�س��داد �إىل الدائن امل�ضم��ون �أو ب�إعطائه بطريقة �أخ��رى قيمة عند ال�سحب
مبقت�ضى تعهد م�ستقل؛
()6

"االلتزام امل�ضمون" يعني التزاما م�ضمونا بحق �ضماين؛
"الأولوي��ة" تعني �أف�ضلي��ة حق ال�شخ�ص على حق مطال��ب مناف�س يف جني املنفعة
االقت�صادية حلقه ال�ضماين؛
"التعه��د امل�ستقل" يعني خطاب اعتماد (جتاري��ا �أو �ضامنا)� ،أو تثبيتا خلطاب اعتماد،
�أو كفال��ة م�ستقل��ة (مب��ا يف ذلك الكفال��ة امل�صرفية امل�ستحق��ة الدفع عند الطل��ب �أو عند �أول
طلب �أو الكفالة املقابلة)� ،أو �أي تعهد �آخر معرتف ب�أنه تعهد م�ستقل مبقت�ضى القانون �أو قواعد
املمار�س��ة ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت امل�ستقلة وخطابات االعتماد ال�ضامنة،
املوحدة املتعلقة باالعتم��ادات امل�ستندية ،وقواعد املمار�سات ال�ضامنة
والأعراف واملمار�سات ّ
الدولية ،والقواعد املوحدة للكفاالت امل�ستحقة عند الطلب؛
( )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
( )7بخ�صو�ص وقت نفاذ الإ�شعار بالإحالة ،انظر التو�صية .118
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"احل�ساب امل�صريف" يعني احل�ساب املحتفظ به لدى م�صرف وميكن �إيداع �أموال فيه.
وه��ذا امل�صطلح ي�شمل ح�سابات ال�شيكات وغريها م��ن احل�سابات اجلارية ،وكذلك ح�سابات
االدخ��ار وح�سابات الإيداع املحددة الأج��ل .وي�شمل هذا امل�صطل��ح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي
الأم��وال املح ّولة �إىل امل�صرف على �سبيل الوفاء املرتق��ب بالتزام �سداد �آجل كان امل�صرف قد
الت��زم به ،واحلق يف تقا�ضي الأم��وال املحولة �إىل امل�صرف يف �شكل �ضمانة نقدية تكفل الوفاء
بالت��زام م�ستحق للم�صرف طاملا كان لل�شخ�ص الذي يحول تل��ك الأموال حق فيها� ،إذا كان
القان��ون الوطن��ي يعترب التزام امل�صرف ح�سابا م�صرفيا .وال ي�شم��ل هذا امل�صطلح احلق املُ ْثبت
ب�صك قابل للتداول يف مطالبة امل�صرف بال�سداد؛
"حق االحتفاظ بامللكية" (م�صطلح ينح�صر ا�ستخدامه يف �سياق النهج غري الوحدوي
�إزاء متوي��ل االحتي��از) يعن��ي ح��ق البائ��ع يف موج��ودات ملمو�سة (غ�ير ال�صك��وك القابلة
للتداول �أو امل�ستندات القابلة للتداول) وفقا لرتتيب مع امل�شرتي ال تنقل مبقت�ضاه ملكية هذه
�سدد اجلزء املتبقي
املوجودات امللمو�سة (�أو ال تنقل بال رجعة) من البائع �إىل امل�شرتي �إىل �أن ُي َّ
من ثمن ال�شراء؛
"ح��ق الإيجار التمويلي" (م�صطلح ال ُي�ستخدم �إال يف �سياق النهج غري الوحدوي
�إزاء متوي��ل االحتي��از) يعني حق امل�ؤج��ر يف موج��ودات ملمو�سة (غري ال�صك��وك 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�شم��ل هذا امل�صطلح اتفاق الإيجار مع خي��ار ال�شراء الحقا ،و�إن مل ي�شر �إليه ا�سميا على �أنه
�إيجار� ،شريطة �أن ي�ستويف �شروط الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب) �أو (ج)؛
"ح��ق تقا�ض��ي العائدات املت�أتي��ة مبقت�ضى تعه��د م�ستقل" يعني احل��ق يف تلقي مبلغ
م�ستح��ق �أو كمبيال��ة مقبول��ة �أو �سداد م� ّؤج��ل �أو �أي �شيء �آخر ذي قيم��ة يتعني ،يف كل من
امل�سمى الذي يعطي
هذه احلاالت� ،أن ّ
ي�سدده �أو ينفّذه الكفيل/املُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
قيم��ة وفاء ل�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل .وي�شمل ه��ذا امل�صطلح �أي�ضا احلق يف تقا�ضي مبلغ
يف �إطار �شراء امل�صرف املداول �صكا �أو م�ستندا قابال للتداول مقابل تقدمي �سند يفي بال�شروط.
وال ي�شمل هذا امل�صطلح:
(�أ) احلق يف ال�سحب مبقت�ضى تعهد م�ستقل� ،أو
()8
(ب) ما ُيتقا�ضى عند قبول تعهد م�ستقل؛
ix

"احل��ق ال�ضم��اين" يعني حق ملكي��ة يف موج��ودات منقولة ُين�ش�أ باالتف��اق وي�ضمن
�س��داد الت��زام �أو الوف��اء ب��ه على نحو �آخ��ر ،ب�صرف النظ��ر عم��ا �إذا كان الطرفان ق��د �أ�سمياه
حق��ا �ضمانيا .ويف �سياق النهج الوح��دوي �إزاء متويل االحتياز ،ي�شمل ه��ذا 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 النق��ل الت��ام 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؛
"احل��ق ال�ضماين االحتيازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سي��اق كال النهجني الوحدوي
وغ�ير الوح��دوي �إزاء متوي��ل االحتي��از) يعن��ي حق��ا �ضماني��ا يف موج��ودات ملمو�سة (غري
ال�صك��وك القابلة للتداول �أو امل�ستن��دات القابلة للتداول) ي�ضمن االلتزام ب�سداد �أي جزء مل
مقدما على نحو �آخر
ّ
ي�س��دد من ثمن �ش��راء املوجودات �أو ي�ضمن التزاما �آخر معقودا �أو ائتمانا َّ
لتمك�ين املانح من احتي��از املوجودات .ولي�س �ضروريا �أن ُي�سم��ى احلق ال�ضماين االحتيازي
بهذا اال�س��م .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؛
"احلي��ازة" (با�ستثناء كيفية ا�ستخ��دام هذا امل�صطلح يف التو�صيات  28و 53-51فيما
يتعل��ق ُمب�صدر امل�ستند القاب��ل للتداول) تعني فق��ط احليازة الفعلية ملوج��ودات ملمو�سة من
ِقب��ل �شخ�ص �أو وكي��ل لذلك ال�شخ�ص �أو موظف لديه� ،أو من ِقب��ل �شخ�ص م�ستقل يقر ب�أنه
يحتف��ظ 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�شم��ل ه��ذا امل�صطلح �أي�ضا املنقول �إلي��ه يف عملية النقل التام مل�ستحق رغ��م �أن النقل التام
()10
مل�ستحق ال ي�ضمن الوفاء بالتزام؛
( )8يختل��ف احلق ال�ضم��اين يف حق تقا�ضي العائ��دات املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستق��ل (باعتباره املوجود
املرهون الأ�صلي) عن احلق ال�ضماين يف "عائدات" (وهو مفهوم �أ�سا�سي يف الدليل) املوجودات امل�شمولة بالدليل
(انظ��ر م�صطل��ح "العائدات" والتو�صية  .)19ومن ثم ف�إن ما ُيتقا�ض��ى ،عند قبول (� ْأي ،نتيجة تقدمي �سند يفي
بال�شروط 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.
( )10انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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"الدائ��ن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي" (م�صطلح ُم�ستخدم يف �سياق كال النهجني
الوح��دوي وغ�ير الوح��دوي �إزاء متوي��ل االحتياز) يعن��ي الدائن امل�ضمون ال��ذي ميلك حقا
�ضماني��ا احتيازيا .وي�شمل هذا امل�صطلح يف �سياق النهج الوح��دوي 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�صريف توجد:
(�أ) تلقائيا عند �إن�شاء حق �ضماين� ،إذا كان امل�صرف الوديع هو الدائن امل�ضمون؛ �أو
(ب) �إذا كان امل�صرف 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) تلقائي��ا عند �إن�شاء احل��ق ال�ضماين �إذا كان الكفيل/املُ�ص��در �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص
امل�سمى هو الدائن امل�ضمون؛ �أو
ّ
امل�سمى �إق��رارا ل�صالح الدائن
(ب) �إذا ّ
ق��دم الكفيل/امل�ص��در �أو املث ِّب��ت �أو ال�شخ���ص ّ
امل�ضمون؛
حم��دد الهوية يف التع ّهد امل�ستقل
"ال�شخ���ص املُ َ�س َّم��ى" يعني م�صرفا �أو �شخ�صا �آخر ّ
م�سمى لإعط��اء قيمة مبقت�ضى
با�سم��ه �أو نوع��ه ("� ُّأي م�صرف يف البلد �س�ين" ،مثال) ب�صفته ّ
امل�سمى ،ويعني يف حال التع ّهد امل�ستقل املتاح بدون قيود
تع ّهد م�ستقل ،ويت�صرف وفقا لذلك ّ
�أي م�صرف �أو �شخ�ص �آخر؛
"ال�صك القابل للتداول" يعني �صكا ميثّل حقا يف ال�سداد ،مثل ال�شيك �أو ال�سفتجة
(الكمبيال��ة) �أو ال�سند الإذين ،وي�ستويف �شروط قابلي��ة التداول مبقت�ضى القانون الذي يحكم
()11
ال�صكوك القابلة للتداول؛
"العائدات" تعني كل ما ُيتلقى فيما يتعلق باملوجودات املرهونة ،مبا يف ذلك ما ُيتلقى
نتيج��ة للبي��ع �أو غريه من �أ�شكال الت�ص��رف �أو التح�صيل� ،أو ت�أجري �أح��د املوجودات املرهونة
ع��د هذا الدليل على �ضوء ال�صكوك القابلة للت��داول وامل�ستندات القابلة للتداول املتخذة ال�شكل
(� )11أُ ّ
الورق��ي ،وذلك نظ��راً ملا ينطوي عليه �إن�شاء معادل �إلكرتوين لل�صكوك الورقي��ة القابلة للتداول من �صعوبة كبرية.
بي��د �أنه ال ينبغي �أن ُيفهم 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�ض��ع قواعد خا�صة .ولل�سبب ذاته ال تعالج اتفاقية الأمم املتح��دة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف
العق��ود 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
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�أو الرتخي���ص با�ستخدامه ،وعائدات العائدات ،والثمار الطبيعية واملدنية �أو الإيرادات ،و�أرباح
الأ�سه��م ،والأرباح املو ّزعة ،وعائ��دات الت�أمني ،واملطالبات النا�شئة ع��ن وجود عيوب يف �أحد
()12
تعر�ضه للتلف �أو الهالك؛
املوجودات املرهونة �أو ّ
"العق��د الأ�صلي" يعني ،يف �سياق امل�ستح��ق 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�سع��ار فائ��دة �أو �سلع �أو عم�لات �أو �أ�سهم �أو �سن��دات �أو م�ؤ�ش��رات �أو �أي �صك مايل �آخر،
و�أي معامل��ة �إعادة �ش��راء �أو معاملة �إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معامل��ة �أخرى مماثلة لأي معاملة
()13
م�شار �إليها �أعاله تجُ رى 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/املُ�صدر" يعني �أي م�صرف �أو �شخ�ص �آخر ُي�صدر تع ّهدا م�ستقال؛
"املان��ح" يعني ال�شخ�ص ال��ذي ين�شئ حقا �ضمانيا �إما ل�ضم��ان التزامه هو �أو التزام
�شخ���ص �آخ��ر )14(.ويف �إطار النه��ج الوحدوي �إزاء متوي��ل االحتياز ،ي�شم��ل م�صطلح "مانح"
احل��ق ال�ضماين االحتي��ازي امل�شرتي �أو امل�ست�أج��ر التمويلي املحتفظ بح��ق امللكية .وتي�سريا
للإح��االت املرجعي��ة ،ي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا املحيل يف عملي��ة النقل التام مل�ستحق رغم
()15
�أن املحيل يف عملية النقل التام مل�ستحق ال يحيل امل�ستحق �ضماناً للوفاء بالتزام؛
( )12انظر الفقرة الفرعية (ي) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )13انظ��ر الفق��رة الفرعي��ة (ك) من امل��ادة  5من اتفاقية الأمم املتح��دة لإحالة امل�ستحق��ات؛ وانظر �أي�ضا
امل�صطل��ح ذا ال�صلة يف دليل الأون�سيرتال الت�شريعي لقانون الإع�سار ("دليل الأون�سيرتال للإع�سار") (من�شورات
الأمم املتح��دة ،رق��م املبيع  .)A.05.V.10والق�ص��د من الإ�شارة يف هذا امل�صطل��ح �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
املالي��ة م�شمولة بهذا امل�صطلح .ويت�سم ه��ذا امل�صطلح باملرونة وي�شمل �أي معاملة جت��رى يف الأ�سواق املالية وتتقرر
فيه��ا حقوق ال�سداد بالإحالة �إىل�( :أ) فئات املوجودات الأ�سا�سية؛ �أو (ب) التدابري الكمية للمجازفة االقت�صادية
املعامالت التي تتقرر فيها حقوق ال�سداد
�أو املالية �أو القيمة املقرتنة بواقعة �أو حدث طارئ .ومن الأمثلة على ذلك
ُ
بالإحال��ة �إىل الإح�صاءات املتعلقة بالطق�س� ،أو ر�سوم ال�شح��ن� ،أو كمية االنبعاثات امل�سموح بها� ،أو الإح�صاءات
االقت�صادية.
()14
انظر م�صطلح "املدين".
( )15انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
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"املث ِّب��ت" يعني م�صرف��ا �أو �شخ�صا �آخر ي�ضيف تع ّهده امل�ستق��ل �إىل التع ّهد امل�ستقل
()16
ال�صادر عن الكفيل/املُ�صدر؛
()17
"املُحال �إليه" يعني ال�شخ�ص الذي ُيحال �إليه م�ستحق؛
"حمكمة الإع�سار" تعني ال�سلطة الق�ضائية �أو غري الق�ضائية املخت�صة مبراقبة �إجراءات
الإع�سار �أو الإ�شراف عليها؛
"املحيل" يعني ال�شخ�ص الذي ُيحيل 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
الثان��وي ،مث��ل كفيل االلت��زام امل�ضمون .وقد يك��ون املدين �أو ال يكون ه��و ال�شخ�ص الذي
ين�شئ احلق ال�ضماين (انظر م�صطلح "املانح" �أعاله)؛
"املدي��ن بامل�ستحق" يعني ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �سداد امل�ستحق ،وي�شمل الكفيل �أو
()18
�أي �شخ�ص �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
قاب��ل للت��داول واحلق يف تقا�ضي العائ��دات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستق��ل واحلق يف تقا�ضي
()19
الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف؛
"امل�ستن��د القابل للتداول" يعني م�ستندا ميثِّل حقا يف ت�س ّلم موجودات ملمو�سة ،مثل
�إي�ص��ال امل�ستودع �أو �سن��د ال�شحن ،وي�ستويف �ش��روط قابلية التداول مبقت�ض��ى القانون الذي
يحكم امل�ستندات القابلة للتداول؛
( )16ات�ساق��ا م��ع الفقرة الفرعي��ة (هـ) من املادة  6م��ن اتفاقية الأمم املتحدة املتعلق��ة بالكفاالت امل�ستقلة
وخطاب��ات االعتماد ال�ضامن��ة (من�شورات الأمم املتحدة ،رق��م املبيع  ،)A.97.V.12يوفّر التثبي��ت للم�ستفيد خيار
مطالبة املث ِّبت بال�سداد وفقا لأحكام و�شروط التع ّهد امل�ستقل املث َّبت بدال من مطالبة الكفيل/املُ�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.
( )18انظ��ر �أي�ض��ا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2م��ن اتفاقية الأمم املتحدة لإحال��ة امل�ستحقات .والكفيل
يف �إط��ار كفالة تبعي��ة لي�س مدينا فح�سب بامل�ستحق الذي كفل �سداده ،بل هو مدي��ن �أي�ضا بامل�ستحق الذي متثله
الكفالة ،لأن الكفالة التبعية هي بحد ذاتها م�ستحق (�أي �أنّ هناك م�ستحقني اثنني).
( )19انظ��ر الفق��رة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات .واجلدير باملالحظة
�أنّ االتفاقية ال تنطبق �سوى على امل�ستحقات التعاقدية يف حني �أن الدليل ينطبق على امل�ستحقات غري التعاقدية
�أي�ض��ا (انظ��ر الف�صل الأول ب�ش�أن نط��اق االنطباق ،الفق��رة )6؛ وبخ�صو�ص ا�ستثناء الودائ��ع امل�صرفية 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 للت��داول يعني ال�شخ�ص امللزم بت�سليم املوجودات امللمو�سة
امل�شمول��ة به��ذا امل�ستن��د مبقت�ضى القانون ال��ذي يحكم امل�ستن��دات القابلة للت��داول� ،سواء
كان �أو مل يك��ن ذل��ك ال�شخ�ص قد وافق عل��ى الوفاء بجميع االلتزام��ات النا�شئة عن ذلك
امل�ستند؛
"املطال��ب املناف���س"( )20يعني دائنا للمان��ح يناف�س دائنا �آخر للمان��ح له حق �ضماين يف
موجودات مرهونة مملوكة للمانح ،وي�شمل:
(�أ) دائنا �آخر لديه ح��ق �ضماين يف نف�س املوجودات املرهونة (�سواء بو�صفها موجودات
مرهونة �أ�صلية �أو عائدات)؛ �أو
(ب) يف �سي��اق النه��ج غ�ير الوح��دوي �إزاء متويل االحتي��از ،البائع �أو امل�ؤج��ر 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
(هـ)	�أي �شخ���ص ي�شرتي املوجودات املرهونة �أو ُتنق��ل �إليه تلك املوجودات (مبا يف ذلك
م�ست�أجرها �أو املرخ�ص له با�ستخدامها)؛
"املعامل��ة امل�ضمونة" تعن��ي معاملة تن�شئ حقا �ضمانيا .وتي�س�يرا للإحاالت املرجعية،
ي�شم��ل ه��ذا امل�صطل��ح �أي�ضا النقل الت��ام مل�ستحق رغ��م �أن النقل التام مل�ستح��ق ال ي�ضمن
()22
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؛
"ملحق��ات املمتلكات غري املنقولة" تعني موجودات ملمو�س��ة مرتبطة ماديا مبمتلكات
غ�ير منقول��ة �إىل حد يجع��ل قانون الدولة الت��ي توجد فيه��ا املمتلكات غري املنقول��ة يعاملها
كممتلكات غري منقولة ،رغم �أنها مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
( )20بخ�صو���ص م�صطلح "املطالب املناف�س" ،انظر �أي�ضا الفق��رة الفرعية (م) من املادة  5من اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
( )21يف الف�ص��ل املتعل��ق ب�أثر الإع�سار يف احل��ق ال�ضماين (الف�صل الثاين ع�شر م��ن الدليل) ،ا�س ُتعمل
التعبري "�إع�سار املدين" لدواعي االت�ساق مع امل�صطلحات امل�ستعملة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
( )22انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" ،وكذلك التو�صية  ،3والتعليق ذا ال�صلة.
xiv

"ملحق��ات املوجودات املنقول��ة" تعني موج��ودات ملمو�سة مرتبط��ة ماديا مبوجودات
ملمو�سة �أخرى ولكنها مل تفقد هويتها امل�ستقلة؛
"امللكية الفكرية" تعني حقوق الت�أليف والن�شر والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
وعالم��ات اخلدمة والأ�سرار التجارية والت�صامي��م و�أي موجود �آخر ُيعترب ملكية فكرية مبقت�ضى
()23
القانون الوطني 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؛
"املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة" تعن��ي كل �أنواع املوج��ودات املنقولة غ�ير املوجودات
امللمو�س��ة ،وه��ي ت�شمل احلقوق غري املادية وامل�ستحقات واحلق��وق يف الوفاء بالتزامات �أخرى
غري امل�ستحقات؛
"املوجودات املرهونة" تعني املوجودات امللمو�سة �أو غري امللمو�سة اخلا�ضعة حلق �ضماين.
()24
وي�شمل هذا امل�صطلح �أي�ضا امل�ستحق الذي خ�ضع للنقل التام؛
"املوج��ودات امللمو�سة" تعني كل �شكل من �أ�شكال املوجودات املادية املنقولة .ومن
واملع��دات وال�سلع اال�ستهالكي��ة وامللحقات وال�صكوك
فئ��ات املوج��ودات امللمو�سة املخزون
ّ
القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول والنقود؛
"النق��ود" تعني العملة التي ت���أذن �أي دولة حاليا با�ستخدامه��ا كعملة قانونية .وهي
ال ت�شم��ل الأم��وال املودع��ة يف ح�س��اب م�ص��ريف �أو ال�صكوك القابل��ة للت��داول ،من قبيل
ال�شيكات.
( )23الق�ص��د م��ن م�صطل��ح "امللكية الفكري��ة" هو كفال��ة ات�ساق الدليل م��ع قوانني امللكي��ة الفكرية
ومعاهداته��ا ،مع �إيالء االحرتام يف الوقت ذات��ه حلق امل�ش ِّرعني يف الدولة التي ت�شرتع تو�صيات الدليل يف مواءمة
معن��ى هذا امل�صطلح مع قان��ون تلك الدولة والتزاماتها الدولية .ويجوز للدولة امل�شرتعة �أن ت�ضيف �إىل هذه القائمة
�أو ُت�سق��ط منها �أنواعا من امللكية الفكرية جلعلها ممتثلة للقانون الوطني .والق�صد من الإ�شارة �إىل االتفاقات الدولية
ه��و الإحال��ة �إىل اتفاقات من قبيل االتفاقية املن�شئة للمنظمة العاملية للملكي��ة الفكرية واالتفاق املتعلق باجلوانب
التجاري��ة حلقوق امللكية الفكري��ة (اتفاق "تريب�س") .ومن �أجل تو�ضيح �أن ه��ذه امل�صطلحات ،والتو�صيات التي
ت�ش�ير �إليه��ا ،ت�سري فقط على املوجودات امللمو�سة (ولي�س على املوجودات غ�ير امللمو�سة مثل امللكية الفكرية)،
�أُ�ش�ير يف م�صطلح��ات "احلق ال�ضماين االحتيازي" و"حق االحتفاظ بامللكي��ة" و"حق الإيجار التمويلي"� ،إىل
"املوج��ودات امللمو�سة" .ويف م�صطلح "امل�ستحق" ،مل ُي�شر �إىل "الوفاء بااللتزامات غري النقدية" تو�ضيحا للفهم
ب���أنّ هذا امل�صطلح والتو�صي��ات املت�صلة بامل�ستحقات ي�سري��ان 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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الأهداف الرئي�سية لقانون ف ّعال وناجع
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
*

 -1من �أجل توفري �إطار �سيا�ساتي عري�ض لقانون ف ّعال وناجع ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ( ُي�شار
�إىل "قان��ون املعامالت امل�ضمونة" فيما يلي بِـ"القانون" �أو "هذا القانون") ،ينبغي �أن يهدف
القانون �إىل ما يلي:
(�أ) ترويج االئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة �إتاحة االئتمان امل�ضمون؛
(ب) ال�سم��اح للمدين�ين با�ستخ��دام القيم��ة الكامل��ة الكامن��ة يف موجوداته��م لدعم
االئتمان؛
(ج) متكني الأطراف من احل�صول على احلقوق ال�ضمانية بطريقة ب�سيطة وناجعة؛
(د) كفال��ة امل�ساواة يف معامل��ة خمتلف م�ص��ادر االئتمان وخمتلف �أ�ش��كال املعامالت
امل�ضمونة؛
(هـ)	�إقرار �صحة احلقوق ال�ضمانية غري االحتيازية يف املوجودات بجميع �أنواعها؛
(و) تعزيز اليقني وال�شفافي��ة ،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؛
(ح) تي�سري الإنفاذ الف ّعال حلقوق الدائن امل�ضمون؛
(ط) ال�سماح للأطراف ب�أكرب قدر من املرونة يف التفاو�ض على �شروط 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.
ميك��ن �إدراج الأه��داف الرئي�سية يف ديباجة �أو بي��ان �آخر م�صاحب لقانون املعام�لات امل�ضمونة الذي
ي�شرتع تو�صيات الدليل لتوفري �إر�شادات ب�ش�أن ال�سيا�سات الت�شريعية الأ�سا�سية كي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف تف�سري
قانون املعامالت امل�ضمونة وتطبيقه.
*
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�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 املتعلق��ة بنطاق انطباق القانون هو �إر�ساء نظ��ام �شامل وحيد ب�ش�أن
وحتدد هذه الأحكام احلقوق ال�ضمانية و�سائر احلقوق التي ي�سري عليها
املعام�لات امل�ضمونةّ .
القانون .والهدف من الأحكام املتعلقة بالنهوج الأ�سا�سية �إزاء ال�ضمان هو كفالة ما يلي:
(�أ)	�أن ينطب��ق القانون عل��ى جميع احلقوق الت��ي تن�ش�أ تعاقديا يف املوج��ودات املنقولة
وت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ("النهج الوظيفي")؛
(ب) �أن ين���ص القان��ون عل��ى التنفيذ املنا�س��ب للنهج الوظيفي مبا يكف��ل معاملة جميع
مقدمي االئتمان امل�ضمون وفقا للقواعد التي ت�ؤدي �إىل نتائج متكافئة وظيفيا.
ِّ

نطاق االنطباق
 -2رهن��ا بالتو�صي��ات  )25(،7-3ينبغي �أن ينطبق القانون على جمي��ع احلقوق يف املوجودات
املنقولة املن�ش�أة مبقت�ضى اتفاق ي�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،بغ�ض النظر عن
�ش��كل املعاملة �أو نوع املوجودات املنقولة �أو و�ضع املان��ح �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�ضرة �أم �آجلة ،مبا فيها املخزون واملعدات و�سائر املوجودات امللمو�سة ،وامل�ستحقات التعاقدية
وغ�ير التعاقدية ،واملطالب��ات التعاقدية غري النقدية ،وال�صكوك القابل��ة للتداول ،وامل�ستندات
القابلة للتداول ،وحقوق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف ،وحقوق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تعهد م�ستقل ،وحقوق امللكية 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.
3
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(ب) احلقوق ال�ضمانية التي ين�شئها �أو يكت�سبها جميع الأ�شخا�ص االعتباريني والطبيعيني،
مب��ن فيهم امل�ستهلكون ،ولكن من دون �أن ي�ؤثّر ذل��ك يف احلقوق املنبثقة من ت�شريعات حماية
امل�ستهلكني؛
املحددة �أو القابلة
(ج) احلق��وق ال�ضمانية يف جميع �أنواع االلتزامات ،احلا�ضرة �أو الآجلةّ ،
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
 -3ينبغ��ي �أن ينطب��ق القانون على النق��ل التام للم�ستحقات ،بالرغم م��ن �أن هذا النوع من
النق��ل ال ي�ضم��ن �سداد االلتزام �أو الوفاء به على نحو �آخ��ر .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
 -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،
وكذل��ك الفئ��ات الأخرى من املعدات املنقول��ة ،ما دامت تلك املوج��ودات م�شمولة بقانون
ت�سن ت�شريعا ي�ستند �إىل هذه التو�صيات (وي�شار �إليها
وطن��ي �أو اتفاق دويل تكون الدولة التي ّ
فيم��ا يلي بـ"الدولة" �أو "ه��ذه الدولة") طرفا فيه ويتناول ذلك القان��ون الوطني �أو االتفاق
الدويل امل�سائل التي ي�شملها هذا القانون؛
(ب) امللكي��ة 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) حق��وق ال�سداد النا�شئ��ة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاق��ات 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 �صرف العمالت الأجنبية �أو الناجمة عنها.
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ولك��ن التو�صيات  21و25
	-5ال ينبغ��ي �أن ينطبق القان��ون على املمتلكات غ�ير املنقولة.
ّ
(الف�ص��ل الثاين ب�ش���أن �إن�شاء احلق ال�ضم��اين) و 43و( 48الف�صل الثال��ث ب�ش�أن نفاذ احلق
ال�ضم��اين جتاه الأطراف الثالث��ة) و 87و( 88الف�صل اخلام�س ب�ش���أن �أولوية احلق ال�ضماين)
و 164و( 165الف�ص��ل الثام��ن ب�ش���أن �إنفاذ احل��ق ال�ضم��اين) و 184و 195و( 196الف�صل
التا�سع ب�ش�أن متويل االحتياز) قد ت�ؤثر يف املمتلكات غري املنقولة.
 -6ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف نوع م�ستثنى من املوجودات
(كاملمتل��كات غري املنقولة ،مثال) ي�شم��ل ،مبقت�ضى قانون �آخر ،نوعا من العائدات التي ي�سري
عليه��ا هذا القان��ون (كامل�ستحقات ،مثال) ،ف�إن ه��ذا القانون ينطبق عل��ى احلق ال�ضماين يف
العائدات ما مل يكن ذلك القانون الآخر منطبقا على ذلك احلق ال�ضماين.
	-7ال ينبغ��ي �أن يت�ضم��ن القانون �أي قيود �أخرى على نطاق انطباق��ه .و�إذا ُو�ضعت �أي قيود
وحمدد.
�أخرى ،ينبغي �أن ُت نَّبي يف القانون على نحو وا�ضح ّ
النهج الوظيفي
 -8ينبغي �أن يعتمد القانون نهجا وظيفيا ي�شمل مبقت�ضاه جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة
التي ُتن�ش�أ باالتفاق وت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،ب�صرف النظر عن �شكل
املعامل��ة �أو التعابري اال�صطالحية التي ي�ستخدمه��ا الطرفان (مبا يف ذلك حقوق املنقول �إليهم
يف �إط��ار معاملة نقل حق امللكي��ة يف موجودات ملمو�سة لأغرا���ض ال�ضمان ،وحقوق املحال
�إلي��ه يف �إطار معاملة �إحالة امل�ستحقات لأغرا�ض ال�ضمان ،ف�ض�لا عن حقوق البائع �أو امل�ؤجر
التمويل��ي يف �إطار خمتلف �أ�ش��كال اتفاقات االحتفاظ بحق امللكي��ة والإيجارات التمويلية،
عل��ى التوايل) .وبا�ستثناء ما يتعلق بتمويل االحتياز ،ينبغ��ي �أن ينفَّذ النهج الوظيفي بطريقة
ت�ص ّنف جمي��ع احلقوق التي ت�ضمن الوفاء بالتزام بكونها حقوقا �ضمانية و�إخ�ضاعها ملجموعة
موحدة من القواعد.
ّ
 -9فيما يتعلق بتمويل االحتياز ،يجوز تنفيذ النهج الوظيفي ب�إحدى طريقتني هما:
(�أ)	�إم��ا بطريقة ت�ص ِّنف كحقوق �ضمانية احتيازي��ة جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة
الت��ي ت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به عل��ى نحو �آخر ،و ُت ِ
موحدة من القواعد
خ�ضعها ملجموعة ّ
("النهج الوحدوي")؛
(ب) و�إما بطريقة ُت�ص ِّنف (مبوجب النهج امل�شار �إليه بكونه "النهج غري الوحدوي"):
' '1كحق��وق �ضماني��ة احتيازية جميع احلق��وق يف املوج��ودات املنقولة التي
ت�ضم��ن �س��داد التزام �أو الوفاء ب��ه على نحو �آخر ،غري حقوق البائ��ع مبقت�ضى اتفاق
احتفاظ بحق امللكية وحقوق امل�ؤجر مبقت�ضى �إيجار متويلي؛
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' '2كحق��وق ملكية حقوقَ 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 املحقّقة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية،
مبا يكفل معاملة جميع موفّري متويل االحتياز على قدم امل�ساواة.

ا�ستقاللية الطرفني
 -10ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ،با�ستثناء ما تن���ص عليه التو�صيتان  14و( 15الف�صل
الث��اين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) والتو�صيتان  111و( 112الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن حقوق
الطرفني يف االتف��اق ال�ضماين والتزاماتهما) والتو�صي��ات ( 136-132الف�صل الثامن ب�ش�أن
�إنف��اذ احلق ال�ضماين) والتو�صيات ( 186-178الف�ص��ل 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�شر ب�ش�أن تنازع
القوانني) ،يجوز للدائن امل�ضمون واملانح �أو املدين ،باالتفاق بينهما� ،أن يخرجا عن �أحكام هذا
القان��ون املتعلقة بحقوق كل منهما والتزاماته �أو �أن يغيرّ اها .وال مي�س ذلك االتفاق حقوق �أي
()26
�شخ�ص لي�س طرفا فيه.

اخلطابات الإلكرتونية
ين�ص القانون على �أنه ،حيثما ي�شرتط القان��ون �أن يكون اخلطاب �أو العقد
 -11ينبغ��ي �أن ّ
ن�ص على عواقب لعدم وجود كتابةُ ،ي�ستوفى ذلك اال�شرتاط باخلطاب الإلكرتوين
كتابيا �أو َي ُّ
متي�سرا عل��ى نحو يتيح ا�ستخدامها يف الرجوع
�إذا كان الو�ص��ول �إىل املعلومات الواردة فيه ّ
�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 توقيعُ ،ي�ستوفى ذلك اال�شرتاط فيما يتعلق
باخلطاب الإلكرتوين �إذا:
(�أ) ا�س ُتخدمت طريقة لتعيني هوية ال�شخ�ص املعني وبيان نية ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق
باملعلومات الواردة يف اخلطاب الإلكرتوين؛
( )26انظر املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.

�أوال -نطاق االنطباق والنهوج الأ�سا�سية �إزاء املعامالت امل�ضمونة واملوا�ضيع العامة	
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(ب) وكانت الطريقة امل�ستخدمة �إ ّما:
' '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�إ ّما
' '2ق��د ثبت فعلي��ا �أنها ،بحد ذاته��ا �أو مقرتنة ب�أدلة �إ�ضافي��ة� ،أوفت بالوظائف
()27
املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله.

( )27بخ�صو���ص التو�صيت�ين  11و ،12انظ��ر الفقرتني  2و 3من املادة  9من اتفاقي��ة الأمم املتحدة املتعلقة
با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية.

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين
(نفاذه بني الطرفني)
الغر�ض
الغر���ض من الأح��كام املتعلقة ب�إن�ش��اء احلق ال�ضم��اين هو حتديد ال�ش��روط التي يجب
ا�ستيفا�ؤها لكي ي�صبح احلق ال�ضماين نافذا بني الطرفني.

�ألف -تو�صيات عامة

*

�إن�شاء احلق ال�ضماين
 -13ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن احلق ال�ضماين يف املوجودات ُين�ش���أ باتفاق ُيربم بني
املان��ح والدائن امل�ضمون .ويف حالة املوجودات التي تكون للمانح ،وقت �إبرام االتفاق ،حقوق
فيه��ا �أو �صالحي��ة رهنه��ا ،ين�ش�أ احلق ال�ضم��اين يف تلك املوجودات يف ذل��ك الوقت� .أما يف
حال��ة املوج��ودات التي يح�صل املان��ح ،بعد ذلك الوقت ،على حقوق فيه��ا �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:
(�أ) ُيبينِّ ن ّية الطرفني �إن�شاء احلق ال�ضماين؛
(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 ّ
تنطب��ق 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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(هـ) ُيبينِّ احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي ميكن �إنفاذ احلق ال�ضماين من �أجله� ،إذا
ر�أت الدولة �أنّ 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 �أو على �ضوء م�سار الت�صرفات بني الطرفني ،ن ّية املانح �إن�شاء حق �ضماين.

االلتزامات التي يجوز �أن ُت�ض َمن بحق �ضماين
 -16ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنّ احل��ق ال�ضماين يجوز �أن ي�ضمن �أي ن��وع من االلتزامات،
املحدد منها والقابل للتحديد ،امل�شروط منها وغري امل�شروط ،الثابت واملتغري.
احلا�ضر منها والآجلَّ ،

املوجودات التي يجوز �أن تخ�ضع حلق �ضماين
 -17ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ احلق ال�ضماين يجوز �أن ي�شمل �أي نوع من املوجودات،
مب��ا يف ذلك �أج��زاء املوجودات واحلقوق غري املج��زَّ�أة يف املوجودات .ويج��وز �أن ي�شمل احلق
بعد� ،أو رمبا ال
ال�ضم��اين املوجودات التي رمبا ال تكون وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين قد ن�ش�أت ُ
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 هذه القواعد و�أن تبينّ يف القانون
وحمددة.
بطريقة وا�ضحة ّ
 -18ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ هذا القانون ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيات،25-23
ال ُي ِلغ��ي �أح��كام �أي قان��ون �آخر حتد من �إن�ش��اء �أو �إنفاذ احلق ال�ضم��اين يف �أنواع حمددة من
املوجودات� ،أو من �إمكانية نقلها.

امتداد احلق ال�ضماين �إىل العائدات
 -19ينبغي �أن ين���ص القانون على �أنّ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة ي�شمل عائداتها
القابل��ة للتحدي��د (مبا يف ذلك عائدات العائدات) ،ما مل يتف��ق الطرفان يف االتفاق ال�ضماين
على خالف ذلك.

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)	
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العائدات املمزوجة
 -20ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه عندما تكون العائ��دات التي هي يف �شكل نقود �أو يف
�ش��كل �أموال مودعة يف ح�ساب م�صريف قد ُمزجت مبوج��ودات �أخرى من نف�س النوع بحيث
مل تع��د هذه العائ��دات قابلة للتحديد ،ينبغي مع ذلك �أن يعام��ل مبلغ العائدات قبل مزجها
باملوج��ودات الأخرى مبا�شرة باعتباره عائدات قابلة للتحديد بعد املزج .غري �أنه �إذا كان املبلغ
الإجم��ايل للموجودات �أقل من مبلغ العائدات ،يف �أي وق��ت بعد املزج ،فيجب معاملة املبلغ
الإجم��ايل 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
تك��ون ملحق��ا وقت �إن�شاء احلق ال�ضم��اين �أو �أن ي�ستمر يف املوج��ودات 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
 -22ينبغ��ي �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 ه��ذا املنتج .ويقت�صر 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�شرة.

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:
(�أ) �أن تك��ون �إحال��ة م�ستحقات تعاقدية غري مع ّين��ة حتديدا �أو م�ستحق �آجل �أو جزء
م��ن م�ستحق �أو م�صلحة غري جم ّز�أة في��ه ،نافذة بني املحيل واملحال �إليه وجتاه املدين بامل�ستحق
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م��ا دام من املمكن وقت الإحالة �أو وقت ن�شوء امل�ستح��ق ،يف حالة امل�ستحقات الآجلة ،عزوه
�إىل الإحالة التي يت�صل بها؛
(ب) �أن تك��ون �إحال��ة م�ستحق �آجل واحد �أو �أكرث نافذة دون حاجة �إىل عملية نقل
جديدة لإحالة كل م�ستحق ،ما مل ُي ّتفق على خالف ذلك)28(.

نفاذ �إحالة �أي م�ستحق تجُ رى
رغم وجود �شرط بعدم الإحالة
 -24ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) تك��ون �إحالة امل�ستحق نافذة بني املحيل واملحال �إليه وجتاه املدين بامل�ستحق ب�صرف
النظر عن �أي اتفاق بني املحيل الأول �أو �أي حميل الحق واملدين بامل�ستحق �أو �أي حمال �إليه
الحق ُيق ِّيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املحيل يف �إحالة م�ستحقاته؛
(ب) لي���س يف ه��ذه التو�صي��ة ما مي�س ب�أي الت��زام �أو م�س�ؤولية تقع عل��ى عاتق املحيل
لإخالل��ه باالتف��اق املذكور يف الفقرة الفرعي��ة (�أ) من هذه التو�صية ،ولك��ن ال يجوز للطرف
الآخ��ر يف ذلك االتفاق �أن ُيلغي 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
عقد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
اخلدمات املالية �أو َ
' '2النا�شئ��ة 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 �أُجريت با�ستخدام بطاقة ائتمان؛ �أو
' '4الت��ي ت�ستحق للمحيل عند الت�سوية ال�صافية للمدفوعات الواجبة ال�سداد
عمال باتفاق معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني.
( )28بخ�صو�ص التو�صيات  ،25-23انظر املواد  10-8من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)	
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�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 موج��ود غري ملمو�س �آخر م�شمول بهذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن
�س��داد 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
(ب) �إذا كان احلق ال�شخ�صي �أو حق امللكية تع ّهدا م�ستقالّ ،
�إىل احل��ق يف تقا�ض��ي العائدات املت�أتي��ة مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل ،ولك��ن 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
موج��ودات غري ملمو�سة �أخ��رى يتناولـها هذا القانون ب�أي حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن
�س��داد امل�ستح��ق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو���س الآخر �أو �أداءه على نحو
�آخر ،ب�صرف 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
باالتف��اق املذكور يف الفق��رة الفرعية (د) من هذه التو�صية ،ولك��ن 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 �آخ��ر� ،أو االتفاق ال�ضماين املن�شئ للحق ال�ضماين ال�شخ�صي �أو احلق ال�ضماين
يف املمتل��كات 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�سري 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
عقد ت�شييد �أو عقداً لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
اخلدمات املالية �أو َ
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' '2النا�شئ��ة عن عق��د �أ�صلي لبيع �أو ت�أجري ممتل��كات �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
' '4الت��ي 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) م��ا مل َي َنل ذل��ك من الآثار التلقائية املن�صو�ص عليه��ا يف الفقرة الفرعية (�أ) من
ه��ذه 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�صريف
 -26ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن احل��ق ال�ضماين يف حق تقا�ض��ي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�ص��ريف يكون نافذا ب�صرف النظر عن �أي اتفاق بني املانح وامل�صرف الوديع يق ّيد ب�أي
�ش��كل من الأ�شكال حق املان��ح يف �إن�شاء ذلك احلق ال�ضماين .غ�ير �أنه لي�س على امل�صرف
الودي��ع �أي واجب باالعرتاف بالدائن امل�ضمون ،وال ُيفر�ض عليه بخالف ذلك وبدون موافقته
()29
�أي التزام فيما يتعلق باحلق ال�ضماين.

�إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -27ينبغ��ي �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
ح��د ذاته قابال للنقل مبقت�ضى القانون واملمار�سة اللذين يحكمان
مبقت�ض��ى التع ّهد امل�ستقل يف ّ
التع ّهدات امل�ستقلة .ولي�س �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.
( )29بخ�صو���ص حق��وق امل�صرف الوديع وواجبات��ه ،انظر التو�صيتني  125و( 126الف�ص��ل ال�سابع ب�ش�أن
حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها).

ثانيا� -إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذه بني الطرفني)	

15

امتداد احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول �إىل املوجودات امللمو�سة
امل�شمولة بامل�ستند القابل للتداول
 -28ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أنّ احل��ق ال�ضم��اين يف م�ستند قابل للت��داول ميتد �إىل
املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بذلك امل�ستند� ،شريطة �أن يكون املُ�صدر حائزا للب�ضائع ،ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،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:
احل��ق ال�ضماين جتاه الأط��راف الثالثة،
(�أ) اقت�ض��اء الت�سجي��ل ك�ش��رط م�سبق لنفاذ ّ
م��ا مل تكن اال�ستثناءات م��ن الت�سجيل وبدائله منا�سبة يف �ضوء االعتب��ارات املقابلة املتعلقة
بال�سيا�سات التجارية؛
(ب) �إن�ش��اء �إطار قان��وين ال�ستحداث نظام �سجل عمومي يكون ب�سيطا وناجع التكلفة
وف ّعاال لت�سجيل الإ�شعارات املتع ّلقة 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
 -29ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن ّ
�إذا �أُن�ش��ئ وا ُتبعت يف حتقيق نف��اذه 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
 -30ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أن احلق ال�ضماين ال��ذي �أُن�شئ يكون ناف��ذا بني املانح
والدائن امل�ضمون حتى و�إن مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
17
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ا�ستمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد نقل املوجود املرهون
 -31ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ،بعد نقل ح��ق غري احلق ال�ضماين يف موجود مرهون،
يظل احلق ال�ضماين يف املوجود املرهون النافذ جتاه الأطراف الثالثة وقت النقل راهنا للموجود،
با�ستثن��اء 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
 -32ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن احل��ق ال�ضماين يكون نافذا جتاه الأط��راف الثالثة �إذا
ُ�س ِّج��ل �إ�شعار بخ�صو�صه يف �سجل احلقوق ال�ضمانية الع��ام امل�شار �إليه يف التو�صيات 75-54
(الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل).
 -33ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجي��ل الإ�شعار ال ين�شئ حقا �ضمانيا ولي�س �ضروريا
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) ميك��ن جع��ل احلق ال�ضم��اين �أي�ضا نافذا جت��اه الأطراف الثالث��ة ب�إحدى الطرائق
البديلة التالية:
' '1يف املوج��ودات امللمو�سة ،بحيازتها من جانب الدائن امل�ضمون ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية 37؛
' '2يف املوج��ودات املنقول��ة ،التي تكون احلقوق فيه��ا 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 38؛
' '3يف ملح��ق مبوجودات منقول��ة ،تكون احلقوق فيه خا�ضع��ة 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 ملح��ق مبمتلكات غ�ير منقول��ة ،بالت�سجيل يف �سج��ل املمتلكات غري
املنقولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 43؛
حق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صريف ،بال�سيطرة ،على النحو
' '5يف ٍّ
املن�صو�ص عليه يف التو�صية 49؛

	 نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
ثالثا-
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' '6يف املوج��ودات امللمو�سة امل�شمول��ة مب�ستند قابل للت��داول ،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 منقول��ة� ،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 من َت ٍج� ،إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات املج َّهزة �أو املمزوجة
ناف��ذا جتاه الأطراف الثالث��ة قبل �أن ت�صبح جزءا من الكتل��ة �أو املنتج ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف التو�صية 44؛
' '4يف املوج��ودات املنقولة ،لدى حدوث تغي�ير يف مكان املوجودات �أو املانح
لي�صبح املكان هو هذه الدولة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية 45؛
(ج) يك��ون احلق ال�ضماين يف حق �شخ�صي �أو ح��ق ملكية ي�ضمن �سداد م�ستحق �أو
�ص��ك 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
 -35ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أ ّنه ،با�ستثناء ما تن�ص علي��ه التو�صية  ،48ال ي�صبح احلق
ال�ضم��اين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ض��ى 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 �أ ّنه يجوز ا�ستخدام طرائق خمتلفة من �أجل حتقيق نفاذ احلق
ال�ضم��اين يف �أن��واع خمتلفة من املوجودات املرهونة جتاه الأط��راف الثالثة� ،سواء �أكانت �أم مل
تكن تلك املوجودات مرهونة عمال بنف�س االتفاق ال�ضماين.
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نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة
جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة احليازة
 -37ينبغي �أن ين�ص القانون على �أ ّنه يجوز جعل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة نافذا
جت��اه الأطراف الثالث��ة عن طريق الت�سجيل على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية � ،32أو عن
طريق حيازة الدائن امل�ضمون لتلك املوجودات.

نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تخ�ضع
متخ�ص�ص �أو نظام �شهادات
احلقوق فيها لنظام ت�سجيل ّ
ملكية جتاه الأطراف الثالثة
 -38ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ احلق ال�ضماين يف موجودات منقولة تكون احلقوق فيها
متخ�ص���ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنها على �شه��ادة ملكية مبوجب قانون
خا�ضع��ة للت�سجيل يف �سجل ّ
�آخ��ر ،يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالث��ة 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
 -39ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة نافذا جتاه
الأط��راف الثالثة ،يكون احلق ال�ضماين يف �أي عائدات من ه��ذه املوجودات املرهونة (مبا فيها
�أي عائدات من العائدات) نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا عندما تن�ش�أ العائدات� ،شريطة �أن
م�سجل �أو �أن تكون العائدات م�ؤ ّلفة من نقود �أو
تكون العائدات مو�صوفة بطريقة عامة يف �إ�شعار ّ
م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صريف.
 -40ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون 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 حق��وق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صريف ،ظلّ 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 ،ظلّ احلق ال�ضماين يف هذه العائدات نافذا
جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دون اتخاذ �أي �إجراء �إ�ضايف.

ثالثا -نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة	
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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.

نفاذ احلق ال�ضماين يف ملحق يخ�ضع احلق ال�ضماين فيه
متخ�ص�ص ونظام �شهادات ملكية
لنظام ت�سجيل ّ
جتاه الأطراف الثالثة
 -42ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملحق مبوجودات منقولة يكون احلق
ال�ضم��اين فيه خا�ضع��ا للت�سجيل يف �سجل متخ�ص���ص �أو للت�أ�شري ب�ش�أنه عل��ى �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
 -43ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف ملح��ق مبمتلكات غري منقولة يجوز
جعله ناف��ذا 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
 -44ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أنه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موج��ودات ملمو�سة نافذا
جت��اه الأطراف الثالثة عندما ي�صب��ح 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
 -45ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن��ه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موج��ود مرهون نافذا جتاه
الأط��راف الثالثة مبوجب قان��ون الدولة التي يوجد فيها مكان املوج��ود املرهون �أو مكان املانح
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يح��دده القانون املنطبق مبقت�ضى �أحكام تنازع القوان�ين) وانتقل ذلك املكان �إىل هذه
(�أيهم��ا ّ
الدولة ،ف�إن احلق ال�ضماين يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة [ملدة زمنية
ق�ص�يرة يتعينّ حتديدها] من الأيام بعد االنتق��ال .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
ه��ذه الدول��ة يكون فيها وقت الت�سجيل �أو غريه من طرائق حتقي��ق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
يعت��د به يف حتديد الأولوية ،يك��ون ذلك الوقت هو الوقت الذي حتقّ��ق فيه الت�سجيل �أو
�أم��را ّ
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�ص��رف النظر عن تغيري الطريقة التي ُيجعل بها ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة� ،شريطة �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
 -47ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن��ه �إذا ُجعل احلق ال�ضماين نافذا جت��اه الأطراف الثالثة
ووجدت الحقا فرتة ال يكون احلق ال�ضماين نافذا فيها جتاه الأطراف الثالثة ،جاز �إعادة �إن�شاء
النف��اذ جتاه الأطراف الثالث��ة .ويف تلك احلالة يبد�أ �سريان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من وقت
�إع��ادة �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 �سريان الت�سجيل
من الوقت الذي ُي�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
 -48ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أنه �إذا كان احل��ق ال�ضماين يف م�ستح��ق �أو �صك قابل
للت��داول �أو �أي موج��ود غري ملمو�س �آخر م�شمول به��ذا القانون نافذا جت��اه الأطراف الثالثة،
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ف���إن ذل��ك النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ميتد �إىل �أي ح��ق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �سداد
امل�ستح��ق �أو ال�صك القابل للتداول �أو املوجود غري امللمو�س الآخر �أو الوفاء به على نحو �آخر،
دون �أن يتخ��ذ املانح �أو الدائن امل�ضمون �إجراء �آخ��ر .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�ض��ى التعهد امل�ستقل (ولكن ،وف��ق ما تن�ص عليه الفقرة الفرعي��ة (ب) من التو�صية 25
يف الف�ص��ل الث��اين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين ،ال ميتد احل��ق ال�ضماين �إىل احلق يف ال�سحب
مبقت�ض��ى التع ّهد امل�ستقل) .وال مت�س هذه التو�صية بحق يف ممتلكات غري منقولة يكون ،مبوجب
قان��ون �آخر ،قابال للنقل على نحو منف�صل ع��ن 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�صريف جتاه الأطراف الثالثة
 -49ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن احل��ق ال�ضماين يف حق تقا�ض��ي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�صريف يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو�ص
علي��ه يف التو�صي��ة � 32أو بوا�سطة ح�صول الدائ��ن امل�ضمون على ال�سيط��رة فيما يتعلق بحق
تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب امل�صريف.

نفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل جتاه الأطراف الثالثة
 -50ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أنه ،با�ستثناء ما تن�ص علي��ه 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
الثالث��ة �إال بوا�سط��ة ح�صول الدائ��ن امل�ضمون على ال�سيط��رة فيما يتعلق باحل��ق 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
 -51ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستن��د قابل للتداول ،يجوز جعله
ناف��ذا جتاه الأطراف الثالث��ة بوا�سطة الت�سجيل على النحو املن�صو���ص عليه يف التو�صية � 32أو
بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند.
 -52ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن��ه �إذا كان احلق ال�ضماين يف م�ستند قابل للتداول نافذا
جت��اه الأطراف الثالثة ف���إن احلق ال�ضماين املقاب��ل لـه يف املوجودات امل�شمول��ة بهذا امل�ستند
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يك��ون نافذا �أي�ضا جت��اه الأطراف الثالثة .ويف الف�ترة التي ي�شمل فيها م�ستن��د قابل للتداول
موج��ودات ،يجوز جعل احلق ال�ضماين يف ه��ذه املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة
الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند.
 -53ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف م�ستن��د قابل للتداول الذي ُجعل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون هذا امل�ستند يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة
[مل��دة زمنية ق�صرية يتع�ّيننّ حتديدها] من الأيام بعد �أن يتم التنازل ع��ن 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�صرف فيها بطريقة �أخرى يف نهاية املطاف.

رابعا -نظام ال�سجل
الغر�ض
الغر���ض من الأحكام املتعلق��ة بنظام ال�سجل ه��و �إن�شاء �سجل عام للحق��وق ال�ضمانية
وتنظيم ت�شغيله .والغر�ض من نظام ال�سجل هو توفري ما يلي:
(�أ) طريق��ة ِّمتكن م��ن جعل احلق ال�ضماين احلا�ضر �أو الآج��ل يف �أي من موجودات
املانح احلا�ضرة �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�ص��در معلوم��ات مو�ضوعي للأطراف الثالثة الت��ي تتعامل مع موجودات املانح
(منه��م مثال الدائنون امل�ضمونون وامل�شرتون املحتمل��ون والدائنون بحكم الق�ضاء وممثل �إع�سار
حق �ضماين.
املانح) ب�ش�أن ما �إذا كان يجوز رهن املوجودات بوا�سطة ّ
م�صمما عل��ى نحو يكفل ب�ساطة
ولتحقي��ق ه��ذا الغر�ض ،ينبغي �أن يك��ون نظام ال�سجل ّ
وتي�سر
عمليت��ي الت�سجيل والبحث وجناعتهما من حيث الوقت والتكلفة و�سهولة ا�ستعمالهما ّ
و�صول النا�س �إليهما.

الإطار الت�شغيلي لعمليتي الت�سجيل والبحث
 -54ينبغي �أن يكفل القانون ما يلي:
(�أ) �أن تت��اح على نط��اق وا�سع �أدلة لإج��راءات الت�سجيل والبح��ث تت�سم بالو�ضوح
تعمم معلومات عن وجود هذا ال�سجل وعن دوره تعميما وا�سعا؛
والإيجاز و�أن َّ
يت�ضم��ن املعلوم��ات املن�صو�ص عليها يف
(ب) �أن يت��م الت�سـجي��ل بت�سـجي��ل �إ�شعار ّ
التو�صي��ة  ،57ولي�س با�شرتاط تقدمي الن�سخ��ة الأ�صلية �أو �صورة من االتفاق ال�ضماين �أو من
م�ستند �آخر؛
يقدم بو�سيلة ات�صال م���أذون بها (ورقية �أو �إلكرتونية
(ج) �أن يقب��ل ال�سج��ل �أي �إ�شعار ّ
مثال) ما مل يكن الإ�شعار:
' '1غري م�صحوب بالر�سوم املطلوبة؛ �أو
25
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حمددا لهوية املانح يكفي للتمكني من الفهر�سة؛ �أو
'	'2ال يوفر ِّ
'	'3ال يوف��ر بع�ض املعلومات املتعلقة ب���أي من البنود الأخرى الالزمة مبقت�ضى
الفقرة 57؛
امل�سجل التحقّق من هوية �صاحب الت�سجيل �أو من وجود �إذن بت�سجيل
(د) �أال ي�شرتط ّ
الإ�شعار �أو �أن يجري املزيد من الفح�ص ملحتويات الإ�شعار؛
(ه��ـ) �أن يك��ون القيد يف ال�سج��ل مركزيا ويحت��وي على جميع الإ�شع��ارات باحلقوق
امل�سجلة مبوجب هذا القانون؛
ال�ضمانية ّ
(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؛
ملحدد
(ح) �أن تكون الإ�شعارات مفهر�سة ويكون با�ستطاعة الباحثني ا�سرتجاعها وفقا ِّ
هوية املانح؛
حت��دد ر�سوم الت�سجيل ،ور�سوم البح��ث �إن وجدت ،مببلغ ال يزيد عن الالزم
(ط) �أن َّ
لل�سماح با�سرتداد التكلفة؛
(ي) �أن يكون نظام الت�سجيل �إلكرتونيا� ،إن �أمكن ذلك .وعلى وجه اخل�صو�ص:
'�	'1أن ُتخ َّ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 يق ِّلل 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�سرعة وبالكامل
ويق ِّلـل ما �أمكن من العواقب العملية املرتتبة على حدوث خط�أ ب�شري؛
(ك) �أن يكون با�ستطاعة �أ�صحاب الت�سجيل االختيار من بني طائفة من طرائق الو�صول
�إىل ال�سجل ونقاط الو�صول �إليه؛
(ل) �أن يعمل ال�سجل دون توقُّف� ،إذا كان �إلكرتونيا ،با�ستثناء توقُّفه لغر�ض ال�صيانة
املقررة ،و�أن يعمل� ،إذا مل يكن �إلكرتونيا ،يف مواعيد خدمة منتظمة وثابتة وم ّتفقة مع احتياجات
ّ
م�ستعمليه املحتملني.

�أمن ِ
ال�سجل و�سالمته
 -55م��ن �أجل �ضمان �أمن ال�سجل و�سالمته ،ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن تتوفّر يف �إطاره
الت�شغيلي والقانوين اخل�صائ�ص التالية:

27

رابعا -نظام ال�سجل	

(�أ) عل��ى 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؛
()30
(ب) �أن تكون بيانات هوية �صاحب الت�سجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف ال�سجل؛
(ج) �أن يكون �صاحب الت�سجيل ملزما ب�إر�سال ن�سخة من الإ�شعار �إىل املانح امل�سمى يف
الإ�شع��ار .وال يجوز �أن ي�ؤدي تخلف الدائن امل�ضمون عن الوفاء بهذا االلتزام �إال �إىل عقوبات
رمزية و�إىل �أي تعوي�ضات عن �أ�ضرار ناجتة من هذا التخلف ميكن �إثباتها؛
(د) �أن يكون ال�سجل ملزما ب�أن ير�سل فورا ن�سخة من �أي تعديالت ُتدخل على �إ�شعار
املحدد يف الإ�شعار على �أنه الدائن امل�ضمون؛
م�سجل �إىل ال�شخ�ص ّ
(ه��ـ) �أن يكون با�ستطاعة �صاحب الت�سجي��ل احل�صول على �إثبات للت�سجيل حاملا ُتق َّيد
معلومات الت�سجيل يف حافظة ال�سجل؛
متعددة من جميع املعلومات املوجودة يف قيود ال�سجل وتت�سنى
(و) �أن ُيحتفظ بن�سخ ّ
�إمكانية �إعادة تكوين جميع قيود ال�سجل يف حالة ال�ضياع �أو ال�ضرر.

امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�ضرر
ين�ص القانون على تعيني امل�س�ؤولية عن ال�ضياع �أو ال�ضرر الناجم عن خط�أ يف
 -56ينبغ��ي �أن ّ
م�صمما بحيث ي�سمح مل�ستعملي
�إدارة نظام الت�سجيل والبحث �أو يف ت�شغيله .و�إذا كان النظام ّ
ال�سج��ل بالت�سجيل والبحث مبا�شرة دون تدخل موظفي ِ
ال�سجل فينبغي �أن تقت�صر م�س�ؤولية
ال�سجلّ عن ال�ضياع �أو ال�ضرر على الأعطال التي ُت�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)
حم��دد هوية املانح ،ال��ذي يفي باملعيار املن�صو�ص عليه يف التو�صيات من ،60-58
ِّ
وهوية الدائن امل�ضمون �أو ممثله ،وعنوان كلّ 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؛
()30

فيما يتعلق بالتحقّق من هوية �صاحب الت�سجيل ،انظر الفقرة الفرعية (د) من التو�صية .54
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(د) بي��ان احل��د الأق�صى للمبلغ النقدي الذي يجوز ب�ش�أن��ه �إنفاذ احلق ال�ضماين� ،إذا
ر�أت الدولة �أنّ بيانه يف الإ�شعار مفيد لتي�سري الإقرا�ض التبعي.

حمدد هوية املانح
كفاية ِّ
املحدد
يت�ضمن ِّ
 -58ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل الإ�شع��ار ال يكون نافذا ما مل ّ
ال�صحي��ح لهوي��ة املانح �أو ،يف حال ع��دم �صحة البيان ،ما مل يكن بالو�س��ع ا�سرتجاع الإ�شعار
املحدد ال�صحيح لهوية املانح.
ب�إجراء بحث يف قيود ال�سجل با�ستخدام ِّ
حمدد هويته،
ين�ص القانون على �أ ّنه ،عندما يكون املانح �شخ�صا طبيعيا ،يكون ِّ
 -59ينبغي �أن ّ
لأغرا���ض الت�سجي��ل الف ّعال ،هو ا�سمه كم��ا يظهر يف م�ستند ر�سمي مع�ّيننّ  .وعند االقت�ضاء،
ينبغ��ي ا�شرتاط توفري معلومات �إ�ضافية ،كتاريخ امليالد �أو رقم بطاقة الهوية ،من �أجل الدقة يف
حتديد هوية املانح.
حمدد هويته،
 -60ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،عندما يكون املانح �شخ�صا اعتباريا ،يكون ِّ
لأغرا�ض الت�سجيل الف ّعال ،هو اال�سم الذي يظهر يف امل�ستند الذي ت�أ�س�س مبقت�ضاه.

حمدد هوية املانح
�أثر تغيري ِّ
على نفاذ الت�سجيل
حمدد هوي��ة املانح بعد ت�سجي��ل الإ�شعار،
 -61ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أن��ه �إذا تغيرّ ِّ
حمدد هويته املبـينّ يف الإ�شعار غري م�ستوف للمعيار املن�صو�ص عليه يف
ونتيجة لذلك �أ�صب��ح ِّ
حمدد الهوية
امل�سجل لكي يبينّ ِّ
التو�صيات  ،60-58جاز للدائن امل�ضمون �أن ّ
يعدل الإ�شعار ّ
اجلدي��د امتثاال لذلك املعيار .و�إذا مل يقم 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 ح��ق �ضم��اين مناف���س ُ�س ّج��ل ب�ش�أنه �إ�شع��ار �أو ُجعل ب�شكل �آخ��ر نافذا جتاه
حمدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل؛
الأطراف الثالثة بعد تغيري ِّ
(ب) �أي �شخ�ص ي�شرتي املوجود امل�ضمون �أو ي�ست�أجره �أو ي�ست�صدر ترخي�صا با�ستخدامه،
حمدد هوية املانح ولكن قبل ت�سجيل ذلك التعديل.
بعد تغيري ِّ
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�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
 -63ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أنّ � ّأي و�صف للموجودات املرهون��ة يف الإ�شعار ي�ستويف
�شروط 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
املحدد
 -64ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ �أي بيان غري �صحيح ُم ّقدم من �صاحب ت�سجيل ِّ
لهوي��ة الدائن امل�ضم��ون �أو ممثله �أو عنوانهما و�أي و�صف ملوج��ودات مرهونة ال ي�ستويف �شروط
امل�سجل فاقد النفاذ �إال �إذا �أدى �إىل ت�ضليل �أي باحث معقول
التو�صي��ة  63ال يجعل الإ�شعار ّ
ت�ضليال خطريا.
 -65ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنّ �أي و�صف ملوج��ودات مرهونة مع ّينة ال ي�ستويف �شروط
امل�سج��ل فاقد النفاذ فيما يتعلق مبوج��ودات �أخرى مو�صوفة
التو�صي��ة  63ال يجع��ل الإ�شعار ّ
و�صفا كافيا.
 -66ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون عل��ى �أنّ � ّأي بيان غري �صحي��ح يف الإ�شعار ب�ش���أن مدة نفاذ
امل�سجل فاقد النفاذ .وينبغي
الت�سجي��ل واملبلغ الأق�صى امل�ضمون� ،إن ُوجد ،ال يجعل الإ�شعار ّ
حماية الأطراف الثالثة التي ا�ستندت �إىل مثل هذه البيانات غري ال�صحيحة.

الوقت الذي يجوز فيه ت�سجيل الإ�شعار
 -67ينبغي �أن ين�ص القانون على �أ ّنه 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 القان��ون على �أنّ ت�سجيل �إ�شع��ار واحد يكفي لتحقي��ق نفاذ واحد �أو
 -68ينبغ��ي �أن ّ
�أك�ثر من احلقوق ال�ضمانية النا�شئة عن �أكرث من اتفاق �ضماين واحد بني الأطراف ذاتها جتاه
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وقت الت�سجي��ل �أو �أن�شئت بعده،
الأط��راف الثالث��ة� ،سواء كانت احلقوق ال�ضماني��ة موجودة َ
و�سواء ن�ش�أت عن واحد �أو �أكرث من االتفاقات ال�ضمانية بني الأطراف ذاتها.

مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار ومتديدها
يحدد القانون مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شع��ار� ،أو ي�سمح ل�صاحب الت�سجيل ب�أن
 -69ينبغ��ي �أن ّ
امل��دة يف الإ�شعار وقت الت�سجيل و�أن ّميدده��ا يف �أي وقت قبل انق�ضائها .ويف �أي
يح��دد تلك ّ
ّ
احلالتني ،ينبغي �أن يح��ق للدائن امل�ضمون �أن ّميدد مدة نفاذ الت�سجيل بتقدمي �إ�شعار بالتعديل
حدد القانون م��دة نفاذ الت�سجيل
�إىل ال�سج��ل يف �أي وق��ت قبل انق�ضاء نفاذ الإ�شع��ار .و�إذا ّ
فينبغي �أن تكون مدة التمديد الناجتة من ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل مدة �إ�ضافية ت�ساوي املدة
الأولي��ة .و�إذا �سمح القانون ل�صاحب الت�سجي��ل 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 �أنّ ت�سجي��ل الإ�شعار �أو التعديل ي�صبح نافذا عندما ُتد َّون
 -70ينبغ��ي �أن ّ
يت�ضمنها الإ�شعار �أو التعدي��ل يف قيود ال�سجل بحيث تكون متاحة للباحثني
املعلوم��ات التي ّ
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
 -72ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أ ّنه� ،إذا مل يكن قد �أبرم اتف��اق �ضماين� ،أو انق�ضى احلق
امل�سجل غري م�أذون به من املانح:
ال�ضماين بال�سداد الكامل �أو بطريقة �أخرى� ،أو كان الإ�شعار ّ
يقدم �إىل ال�سجل �إ�شع��ارا بالإلغاء �أو التعديل،
(�أ) وج��ب على الدائ��ن امل�ضمون �أن ّ
ح�س��ب االقت�ضاء ،ب�ش�أن الإ�شعار امل�سج��ل 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
(ب) َّ
�أو �إداري م�ستعجل؛
ح��ق للمان��ح �أن ي�سعى �إىل �إلغاء الإ�شع��ار �أو تعديله تعديال مالئما ،وفقا ملا تن�ص
(ج) َّ
علي��ه الفق��رة الفرعية (ب) ،حتى قبل انق�ض��اء املدة املن�صو�ص عليها يف الفق��رة الفرعية (�أ)،
�شريطة وجود �آليات منا�سبة حلماية الدائن امل�ضمون.
يق��دم �إىل ال�سجل ،يف �أي
 -73ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أ ّنه ّ
يح��ق للدائن امل�ضمون �أن ّ
امل�سجل ذي ال�صلة.
وقت� ،إ�شعارا بالإلغاء �أو التعديل ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�ش�أن الإ�شعار ّ
 -74ينبغ��ي �أن ينـ���ص القـانون عـلى �أنه ينبغـ��ي ،بعد �أن يكون الإ�شع��ار امل�سجل قد
انق�ض��ى على النح��و املن�صو�ص علي��ه يف التو�صي��ة � 69أو �أُلغي على النح��و املن�صو�ص
علي��ه يف التو�صي��ة � 72أو � ،73أن تزال على الفور من قي��ود ال�سجل التي يتاح للجمهور
الو�ص��ول �إليها كل املعلومات ال��واردة يف الإ�شعار .ولكن ينبغ��ي الإبقاء يف املحفوظات
عل��ى 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 �أ ّن��ه� ،إذا �أُحيل االلتزام امل�ضمون ،ج��از تعديل الإ�شعار
 -75ينبغ��ي �أن ّ
املعدل على هذا
بحي��ث يبينّ ا�سم الدائن امل�ضم��ون اجلديد .ومع ذلك ،يظلّ الإ�شعار غ�ير ّ
النحو �ساري املفعول.

خام�سا� -أولوية احلق ال�ضماين
الغر�ض
الغر�ض من الأحكام املتعلقة ب�أولوية احلق ال�ضماين هو:
(�أ) توف�ير قواع��د من �أجل حتدي��د �أولوية احلق ال�ضماين ،مقارن��ة بحقوق املطالبني
املناف�سني ،بطريقة ف ّعالة ومن�صفة وقابلة للتنب�ؤ؛
(ب) تي�س�ير املعامالت التي ميكن للمانح �أن ين�شئ بها �أكرث من حق �ضماين واحد
يف املوج��ود ذاته ،ومتكينه بذلــك من ا�سـتخدام كام��ل قيمة موجوداته من �أجـل احل�صول
على االئتمان.

�ألف -تو�صيات عامة

الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املمنوحة من نف�س املانح
يف نف�س املوجودات املرهونة
 -76ينبغ��ي �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) ب�ين احلق��وق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأط��راف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار،
حتدد الأولوية برتتيب الت�سجيل ،دون اعتبار لرتتيب �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية؛
(ب) بني احلق��وق ال�ضمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري
الت�سجيل ،حتدد الأولوية برتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛
(ج) ب�ين احل��ق ال�ضماين الذي ُجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالث��ة بالت�سجيل واحلق
ال�ضم��اين الذي ُجعل نافذا جتاه الأط��راف 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�ض��ع هـ��ذه التو�صــية للقـواعــ��د املنــ�صو�ص عليها يف التو�صي��ات  77و 78و،109-87
ف�ض�لا عن التو�صـي��ات ( 185-178الف�صل التا�س��ع ب�ش�أن متويـل االحـتي��از ،اخليار �ألـف:
النهج الوحدوي).
33
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متخ�ص�ص
امل�سجل يف ِّ
�سجل ّ
�أولوية احلق ال�ضماين ّ
�أو امل�ؤ�شر ب�ش�أنه على �شهادة ملكية
احلق ال�ضماين يف موجود ما ،ال��ذي ُجعل نافذا جتاه
 -77ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن ّ
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية،
الأط��راف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل ّ
وف��ق ما تن�ص علي��ه التو�صية ( 38الف�صل الثال��ث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضم��اين 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 ِ�سجلّ احلقوق ال�ضمانية
العام �أو ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غري الت�سجيل يف �سجلّ
متخ�ص�ص �أو الت�أ�شري
ّ
ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،ب�صرف النظر عن الرتتيب؛
املتخ�ص�ص �أو �أُ�شِّ ر
(ب) �أي ح��ق �ضماين يف نف�س املوجود ُ�س ِّجل الحق��ا يف ال�سجل ّ
ب�ش�أنه على �شهادة ملكية.
 -78ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن��ه �إذا ُنقل موجود مرهون �أو �أُ ِّج��ر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه
وقت النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،نافذا جتاه الأطراف
وكان احلق ال�ضماين يف ذلك املوجودَ ،
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه على �شهادة ملكية ،على النحو
الثالثة بوا�سطة الت�سجيل يف �سجل ّ
املن�صو���ص علي��ه يف التو�صية ( 38الف�صل الثال��ث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضم��اين جتاه الأطراف
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه رهنا باحلق ال�ضماين با�ستثناء
الثالثة) ،ف�إن املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو َّ
ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صيات  .82-80بيد �أنه �إذا مل يكن احلق ال�ضماين قد ُجعل نافذا
متخ�ص�ص �أو بالت�أ�ش�ير ب�ش�أنه على �شهادة
جت��اه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجي��ل يف �سجل ّ
املرخ�ص له ي�أخذ حقوقه خالية من احلق ال�ضماين.
ملكية ف�إن املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو َّ

�أولوية حقوق املنقول �إليهم يف املوجود املرهون
واملرخ�ص لهم با�ستخدامه
وم�ست�أجريه ّ
ين�ص القانون على �أن��ه �إذا ُنقل موجود مرهون �أو �أُ ِّج��ر �أو ُرخِّ �ص با�ستخدامه
 -79ينبغ��ي �أن ّ
وقت النق��ل �أو الت�أجري �أو
وكان احل��ق ال�ضماين يف ذلك املوجود ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة َ
املرخ�ص له ي�أخذ حقوق��ه رهنا باحلق ال�ضماين،
الرتخي���ص ،ف���إن املنقول �إلي��ه �أو امل�ست�أجر �أو َّ
با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف التو�صيات  78و.82-80
 -80ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
يت�صرف فيها
(�أ)	ال ي�ستم��ر احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الت��ي يبيعها املانح �أو ّ
الت�صرف فيها ب�شكل �آخر
عل��ى نحو �آخ��ر� ،إذا �أذن الدائن امل�ضمون ببيع تلك املوج��ودات �أو ّ
خالية من احلق ال�ضماين؛
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(ب) ال تت�أث��ر باحلق ال�ضم��اين حقوق م�ست�أجر املوجودات املرهون��ة �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 �أنّ :
(�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� ،شريطة �أال
وقت البيع ،ب���أنّ هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى
يك��ون امل�شرتي على علمَ ،
االتفاق ال�ضماين؛
(ب) حقوق م�ست�أجر املوجودات امللمو�سة (غري ال�صكوك القابلة للتداول �أو امل�ستندات
القابل��ة للتداول) امل�ست� َأجرة يف �سياق العمل املعتاد للم�ؤجر ال تت�أثر ب�أي حق �ضماين يف تلك
وقت �إبرام عق��د الإيجار ،ب�أن هذا الإيجار
املوج��ودات� ،شريط��ة �أال يكون امل�ست�أجر على علمَ ،
ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين؛
(ج) حقوق من يقبل ترخي�صا غري ح�صري يف موجودات غري ملمو�سة جرى الرتخي�ص
به��ا يف �سياق العم��ل املعتاد ملانح الرتخي���ص ال تت�أثر ب�أي حق �ضم��اين يف هذه املوجودات،
وق��ت �إبرام اتفاق الرتخي�ص ،ب���أن هذا الرتخي�ص
�شريط��ة �أال يك��ون َّ
املرخ�ص لـه على علمَ ،
ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
ين���ص القانون على �أ ّنه عندم��ا يح�صل منقول �إليه عل��ى حق يف موجودات
 -82ينبغ��ي �أن ّ
مرهون��ة خالية من حق �ضماين ،ف�إنّ �أي �شخ���ص يح�صل الحقا من املنقول �إليه على حق يف
تل��ك املوجودات ي�أخذ حقه �أي�ضا خاليا م��ن احلق ال�ضماين .و�إذا مل تت�أثر حقوق امل�ست�أجر �أو
املرخ���ص لـه باحل��ق ال�ضماين ،ال تت�أثر �أي�ضا حقوق امل�ست�أجر م��ن الباطن �أو املرخ�ص لـه من
الباطن بذلك احلق ال�ضماين.

�أولوية املطالبات ذات الأف�ضلية

يحد القانون ،من حي��ث النوع واملقدار ،من املطالب��ات ذات الأف�ضلية التي
 -83ينبغ��ي �أن ّ
تن�ش���أ ب�إعمال القانون وتكون له��ا �أولوية على احلقوق ال�ضماني��ة ،و�إذا وجدت هذه املطالبات
وحمددة.
ذات الأف�ضلية فينبغي و�صفها يف القانون بطريقة وا�ضحة ّ

�أولوية حقوق الدائنني بحكم الق�ضاء

 -84ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنّ للحق ال�ضمانـ��ي الأولوية على حق��وق الدائن غري
امل�ضم��ون ،م��ا مل يكن الدائن غري امل�ضمون قد ح�صل ،مبقت�ضى قان��ون �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 ُيجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف
الثالثة .وتن�سحب �أولوية احلق ال�ضماين على االئتمان الذي يقدمه الدائن امل�ضمون:
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(�أ) قب��ل انق�ض��اء [مدة زمنية ق�صرية يتعينّ حتديدها] من الأيام بعد �أن يكون الدائن
الدائن امل�ضمونَ ب�أنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�صول على حقوق يف
غري امل�ضم��ون قد �أ�شعر َ
املوجود املرهون؛ �أو
حمددة)
يحدد عمال ب�صيغة ّ
حمدد �أو مبلغ ّ
(ب) عمال بالتزام غري قابل للإلغاء (مببلغ ّ
م��ن الدائ��ن امل�ضمون ب�أن يق��دم االئتمان� ،إذا ُعقد ه��ذا االلتزام قبل �أن يك��ون الدائن غري
امل�ضم��ون قد �أ�شع��ر الدائن امل�ضمون ب�أنه اتخ��ذ اخلطوات الالزمة للح�ص��ول 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).

يقدمون خدمات تتعلق مبوجود مرهون
�أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين ِّ
 -85ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه �إذا كان قانون �آخر يعط��ي الدائن الذي قدم خدمات
تتعل��ق مبوجود م�ضمون (ب�إ�صالحه �أو تخزينه �أو نقله مث�لا) حقوقا معادلة للحقوق ال�ضمانية،
ف�إنّ تلك احلقوق تقت�صر على املوجودات التي يف حوزة ذلك الدائن ،يف حدود القيمة املعقولة
املقدمة ،وتكون لتلك احلق��وق �أولوية على احلقوق ال�ضماني��ة القائمة من قبل يف
للخدم��ات ّ
وجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق امل�شار �إليها يف التو�صية � 32أو 34
املوجود ُ
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة).

�أولوية حق املو ّرد يف اال�سرتداد
 -86ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنه �إذا كان قان��ون �آخر ين�ص على �أن مل��و ّرد املوجودات
امللمو�سة حق 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�أجري��ن) يف ملحق��ات املمتلكات غري املنقولة الذي ُين�ش���أ و ُيجعل نافذا جتاه الأطراف
الثالث��ة مبقت�ض��ى قانون املمتلكات غري املنقولة ،على النح��و املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني 21
(الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) و( 43الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين
جت��اه الأطراف الثالثة) تكون ل��ه الأولوية على �أي حق �ضماين يف تلك امللحقات ُيجعل نافذا
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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).
 -88ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن احل��ق ال�ضماين يف املوج��ودات امللمو�سة التي تكون
ملحق��ة مبمتلكات غري منقول��ة وقت جعل هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو التي ت�صبح
بع��د ذلك ملحقة مبمتلكات غري منقول��ة� ،إذا ُجعل نافذا جتاه الأط��راف الثالثة بالت�سجيل يف
�سج��ل املمتل��كات غري املنقولة ،على النحو املن�صو�ص علي��ه يف التو�صية ( 43الف�صل الثالث
ب�ش���أن نفاذ احل��ق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،كان لـه الأولوي��ة على �أي حق �ضماين �أو
�أي ح��ق �آخر (مثل حق �أحد امل�شرتين �أو امل�ست�أجرين) يف املمتلكات غري املنقولة ذات ال�صلة
�سجل الحقا يف �سجل املمتلكات غري املنقولة.
ُي ّ

�أولوية احلق ال�ضماين يف ملحقات املوجودات املنقولة

 -89احل��ق ال�ضم��اين �أو �أي حق �آخر (كحق امل�شرتي �أو امل�ست�أج��ر) يف ملحقات مبوجودات
منقول��ة �إذا ُجعل نافذا جتاه الأط��راف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص �أو بالت�أ�شري ب�ش�أنه
عل��ى �شه��ادة ملكية مبقت�ض��ى التو�صية ( 42الف�ص��ل الثالث ب�ش�أن نفاذ احل��ق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة) ،كانت له �أولوية على �أي حق �ضماين �أو �أي حق �آخر يف املوجودات املنقولة
�سجل الحقا يف ال�سجل املتخ�ص�ص �أو ي�ؤ�شر ب�ش�أنه على �شهادة امللكية.
ذات ال�صلة ُي ّ

�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�س��ة قائمني يف كتلة �أو منتج ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية ( 22الف�صل الثاين
ب�ش���أن �إن�شاء احل��ق ال�ضماين) ،ف�إن تل��ك احلقوق ال�ضماني��ة حتتفظ بنف�س م��ا كان للحقوق
ال�ضمانية يف املوجودات من �أولوية فيما بينها مبا�شرة قبل �أن ت�صبح املوجودات امللمو�سة جزءا
من كتلة الب�ضاعة �أو املنتج.
 -91ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنه �إذا ظ ّل��ت �أي حقوق �ضمانية يف موج��ودات ملمو�سة
منف�صل��ة قائمة يف نف�س الكتل��ة �أو املنتج وكان كل واحد من تلك احلق��وق ال�ضمانية نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،كان من حق الدائنني امل�ضمونني �أن ينالوا ح�صة من القيمة الإجمالية الق�صوى
حلقوقه��م ال�ضمانية يف الكتلة �أو املنتج وفقا لن�سبة قيمة احل��ق 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.
 -92ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أن احلق ال�ضم��اين االحتيازي يف موج��ودات ملمو�سة
منف�صل��ة ال��ذي يظل قائما يف الكتل��ة �أو املنتج ويكون ناف��ذا جتاه الأط��راف 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
 -93ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن علم �أحد املطالب�ين املناف�سني بوجود حق �ضماين ،ال
()31
ي�ؤثر يف الأولوية.

�إنزال مرتبة احلق
 -94ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنه يجوز لأي مطال��ب مناف�س يتمتع بح��ق الأولوية �أن
ُينـزل مرتبة �أولويته يف �أي وقت ،بقرار انفرادي �أو باالتفاق ،ل�صالح �أي مطالب مناف�س �آخر يف
احلا�ضر �أو امل�ستقبل.

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

�أولوية احلقوق ال�ضمانية التي ت�ضمن االلتزامات القائمة والآجلة
 -97ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه ،رهن��ا بالتو�صية  ،84متتد �أولوية احل��ق ال�ضماين �إىل
جميع االلتزامات امل�ضمونة ،ب�صرف النظر عن الوقت الذي ُتعقد فيه هذه االلتزامات.

نطاق الأولوية
 -98ينبـغ��ي �أن ينـ���ص القـانون عل��ى �أنه �إذا قامـ��ت دولـة بتنفيذ الفق��رة الفرعية (د) من
التو�صية ( 57الف�صل الرابع ب�ش�أن نظام ال�سجل) ،ف�إن �أولوية احلق ال�ضماين تنح�صر يف املبلغ
امل�سجل.
الأق�صى املبني يف الإ�شعار ّ
( )31فيم��ا يتعـل��ق ب�أثـر العلم ب���أنّ معاملة ما تنتهك حق��وق دائن م�ضمون ،انظـ��ر التو�صية  81والفقـرة
الفرعية (ب) من التو�صية  ،102والتو�صيتني  105و.106
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تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف موجودات �آجلة
 -99ينبغي �أن ين�ص القـانون عل��ى �أنّ �أولوية احلق ال�ضماين ،لأغرا�ض الفقرتني الفرعيتني
(�أ) و(ج) م��ن التو�صي��ة  ،76متت��د لت�شـمل جميع املوج��ودات املرهونة امل�شمول��ة بالإ�شعار
امل�سجل ،بغ�ض النظر عما �إذا كان املانح قد احتازها �أو عما �إذا وجدت قبل الت�سجيل �أو بعده
ّ
�أو عند ح�صوله.

تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�ضماين يف العائدات
 -100ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن وقت نفاذ احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة جتاه
الأط��راف الثالثة �أو وقت ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أنه ،يك��ون �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
ُيجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة ال�صك ،عل��ى النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صية
( 37الف�ص��ل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جت��اه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه الأولوية
على احلق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي
طريقة �أخرى.
 -102ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أنّ احلق ال�ضماين يف ال�ص��ك القابل للتداول الذي
ُيجعل 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) يك��ون م�ؤ ّهال كحائ��ز متمتع باحلماية مبوجب القان��ون الذي يحكم ال�صكوك
القابلة للتداول؛ �أو
(ب) يحتاز َّ
ويقدم قيمة بح�سن ن ّية ودون �أن يعلم �أن النقل
ال�صك القابل للتداول ّ
ينتهك ما للدائن امل�ضمون من حقوق مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
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�أولوية احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�صريف
 -103ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�صريف ،الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�سيطرة ،على النحو املن�صو�ص عليه
يف التو�صي��ة ( 49الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احل��ق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) ،تكون لـه
�أولوية على احلق ال�ضماين املناف�س الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة ب�أي طريقة �أخرى.
و�إذا �أب��رم امل�صرف 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�ص��رف الوديع هو الدائن امل�ضمون ،كانت حلق��ه ال�ضماين �أولوية على �أي حق �ضماين �آخر
(مبا يف ذلك احلق ال�ضماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب اتفاق �سيطرة ُمربم
م��ع امل�صرف الوديع ،حت��ى �إذا كان احلق ال�ضماين للم�صرف الوديع مت�أخ��را زمنيا) با�ستثناء
احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون الذي اكت�سب ال�سيطرة ب�أن �أ�صبح �صاحب احل�ساب.
 -104ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن �أي حق للم�صرف 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�س��اب م�صريف ،تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة
يف احل�س��اب امل�صريف 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�صريف،
ي�أخ��ذ املنق��ول �إليه هذه الأموال خالية من �أي حق �ضماين يف ح��ق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ه��ذا احل�ساب امل�صريف ،ما مل يكن املنقول �إلي��ه على علم ب�أن هذا النقل ينتهك ما للدائن
امل�ضم��ون من حقوق مبقت�ض��ى االتفاق ال�ضماين .وال ت�ؤثر ه��ذه التو�صية �سلبا يف حقوق من
ُتنقَل �إليهم �أموال من ح�سابات م�صرفية مبوجب قانون �آخر.

�أولوية احلق ال�ضماين يف النقود
 -106ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن من يح�صل على حيازة نقود خا�ضعة حلق �ضماين
ي�أخ��ذ تلك النقود خال�صة من احلق ال�ضماين ،م��ا مل يكن ذلك ال�شخ�ص على علم ب�أنّ 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.
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�أولوية احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
 -107ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أن احلق ال�ضماين يف حق تقا�ض��ي العائدات املت�أتية
مبقت�ض��ى تع ّهد م�ستق��ل الذي �أ�صبح نافذا جت��اه الأطراف الثالثة بوا�سط��ة ال�سيطرة تكون لـه
الأولوي��ة عل��ى احلق ال�ضماين ال��ذي ُجعل نافذا جت��اه الأطراف الثالثة عم�لا بالتو�صية 48
(الف�صل الثالث ب�ش�أن نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة) .و�إذا حتققت ال�سيطرة بالإقرار
و�ص��درت �إقرارات مت�ضاربة عن �شخ�ص ما لأكرث من دائ��ن 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
 -108ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون عل��ى �أنّ احلق ال�ضم��اين يف م�ستند قاب��ل للتداول ويف
يح�صل عليها مبقت�ضى
املوجودات امللمو�سة امل�شمولة به يكون �أدنى مرتبة من �أي حقوق متفوقة ُ
القانون الذي يحكم امل�ستندات القابلة للتداول �شخ�ص ُنقل �إليه هذا امل�ستند.
 -109ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة الذي ُيجعل
ناف��ذا جتاه الأطـ��راف الثـالثة بحيازة م�ستند قاب��ل للتداول ،تكون لـ��ه �أولوية على �أي حق
�ضماين مناف�س ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى .وال تنطبق هذه القاعدة على
احل��ق ال�ضماين يف موجودات من غري املخ��زون �إذا كان احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري
احلائ��ز للم�ستن��د القابل للتداول قد ُجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قب��ل 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� ،شريطة �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.

�ساد�سا -حقوق الطرفني يف االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما
الغر�ض
الغر�ض م��ن الأحكام املتعلقة بحق��وق الطرفني والتزاماتهما هو تعزي��ز فعالية املعامالت
واحلد من تكاليف املعامالت ومن احتماالت النـزاع ،بوا�سطة:
امل�ضمونة ّ
(�أ) توفري قواعد �إلزامية تتعلق بحقوق الطرف حائز املوجودات املرهونة والتزاماته؛
(ب) توفري قواعد غري �إلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ت�سري يف احلاالت
تطرقا �إىل تلك امل�سائل يف اتفاقهما؛
التي ال 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 �أنّ احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني يف االتفاق
تتقرر مبا يلي:
ال�ضماين ّ
يت�ضمنه��ا ذلك االتفاق ،مبا يف ذل��ك �أي قواعد �أو
(�أ) ال�ش��روط والأح��كام التي ّ
�شروط عامة م�شار �إليها فيه؛
(ب) �أي عرف اتفقا على اتباعه؛
(ج) �أي ممار�سات �أر�سياها فيما بينهما ،ما مل يتفقا على خالف ذلك.

القواعد الإلزامية
 -111ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الط��رف حائز املوجود املرهون �أن يتخذ
خطوات معقولة للمحافظة على هذا املوجود وعلى قيمته.
( )32بخ�صو�ص التو�صية  ،110انظر املادة  11من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
43
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 -112يجب على الدائن امل�ضمون �أن يرد املوجود املرهون الذي يكون بحوزته �إذا كان احلق
ال�ضم��اين ،بعد �إنهاء جميع االلتزام��ات بتقدمي قرو�ض ائتمانية ،قد ا�ست��ويف بال�سداد التام �أو
()33
بطريقة �أخرى.

القواعد غري الإلزامية
 -113ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ما مل ُيتفق على خالف ذلك ،يكون للدائن امل�ضمون
احلق فيما يلي:
(�أ) ا�سرتداد النفقات املعقولة التي تك ّبدها للحفاظ على املوجودات املرهونة التي
تكون يف حوزته؛
(ب) ا�ستخ��دام املوج��ودات املرهون��ة الت��ي تك��ون يف حوزت��ه ا�ستخداما معقوال
وا�ستعمال الإيرادات املت�أتية منها يف �سداد االلتزام امل�ضمون؛
(ج) تفقّد املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزة املانح.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

�إقرارات املحي

()34

 -114فيما يتعلق ب�إحالة م�ستحق تعاقدي ،ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
ق��ر املحيل وقت �إبرام
(�أ) م��ا مل يتف��ق املحي��ل واملحال �إليه على خالف ذلكُ ،ي ّ
عقد الإحالة مبا يلي:
'� '1أنّ للمحيل احلق يف �إحالة امل�ستحق؛
'� '2أنّ 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�أنّ لدى
(ب) م��ا مل يتف��ق املحيل واملحال �إليه على خالف ذل��ك ،ال ّ
املدين بامل�ستحق� ،أو �ستكون لديه ،القدرة املالية على ال�سداد.
امل�سجل ،انظر التو�صية  ،72الف�صل الرابع ب�ش�أن
( )33بخ�صو���ص واجب الدائن امل�ضمون ب�إلغاء الإ�شع��ار ّ
نظام ال�سجل.
( )34بخ�صو�ص التو�صيات  ،116-114انظر املواد  14-12من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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احلق يف �إ�شعار املدين بامل�ستحق
 -115ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) م��ا مل يتف��ق املحيل واملحال �إليه على خالف ذلك ،يجوز للمحيل �أو للمحال
�إلي��ه �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�شع��ار 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�ضرار.

احلق يف ال�سداد
 -116ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
بني املحيل واملحال �إليه ،ما مل ُيتفق على خالف ذلك و�سواء �أُر�سل �إ�شعار
(�أ)
بالإحالة �أومل ُير�سل:
'� '1إذا ج��رى ال�س��داد ،فيما يتعلق بامل�ستح��ق املحال� ،إىل املحال �إليه،
كان للمح��ال �إليه احل��ق يف �أن يحتفظ بالعائدات واملوج��ودات امللمو�سة
املعادة فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛
'� '2إذا ج��رى ال�سداد ،فيما يتعل��ق بامل�ستحق املحال� ،إىل املحيل ،كان
للمح��ال �إليه احلق يف تقا�ضي العائ��دات وكذلك يف املوجودات امللمو�سة
املعادة �إىل املحيل فيما يتعلق بامل�ستحق املحال؛
'� '3إذا ج��رى ال�سداد ،فيما يتعل��ق بامل�ستحق املحال� ،إىل �شخ�ص �آخر
للمح��ال �إلي��ه �أولوية علي��ه ،كان للمحال �إليه احل��ق يف تقا�ضي العائدات
وكذل��ك يف املوجودات امللمو�س��ة 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 الأط��راف الثالثة املدينة والتزاماتها هو تعزيز كفاءة
املعام�لات امل�ضمونة ،عندما تكون املوجودات املرهونة التزام��ا بال�سداد �أو واجبا �آخر ي�ستحق
على طرف ثالث الوفاء به ل�صالح املانح ،من خالل ما يلي:
(�أ) توف�ير قواع��د تتعل��ق بحقوق الأط��راف والتزاماتها يف �إحال��ة �أي م�ستحق
وحماية املدين بذلك امل�ستحق؛
(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) توف�ير قواعد ل�ضمان ات�ساق نظ��ام املعامالت امل�ضمونة مع القوانني الأخرى
الت��ي حتكم حق��وق والتزامات امل�صارف الوديع��ة ،وحقوق والتزام��ات كفيلُ /م�صدر التع ّهد
امل�ستقل �أو املُث ِّبت لـه �أو 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) م��ا مل ين�ص هذا القانون على خالف ذل��ك ،ال ت�ؤثر الإحالة على حقوق
املدي��ن بامل�ستحق والتزامات��ه ،مبا فيها �شروط ال�سداد الواردة يف العق��د الأ�صلي ،بدون موافقة
املدين بامل�ستحق؛
(ب) يجوز يف تعليمة ال�سداد تغيري ال�شخ�ص �أو العنوان �أو احل�ساب املطلوب من
ي�سدد �إليه ،ولكن ال يجوز �أن ُتغيرَّ فيها:
املدين بامل�ستحق �أن ّ
( )35بخ�صو�ص التو�صيات  ،123-117انظر املواد  21-15من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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املحددة يف العقد الأ�صلي؛ �أو
' '1عملة ال�سداد ّ
' '2الدول��ة 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�صب��ح الإ�شعار بالإحالة �أو تعليم��ة ال�سداد نافذي املفعول عندما يت�سلمهما
موجهني بلغة يتوقّع منها على نحو معقول �أن ُتع ِلم املدين بامل�ستحق
املدي��ن بامل�ستحق� ،إذا كانا ّ
وجه الإ�شعار بالإحالة �أو تعليمة ال�سداد بلغة العقد الأ�صلي؛
مبحتواهما .ويكفي �أن ُي َّ
(ب) يجوز �أن يتعلق الإ�شعار بالإحالة �أو �أن تتعلق تعليمة ال�سداد مب�ستحقات تن�ش�أ
بعد الإ�شعار؛
ّ
(ج)
ي�شكل 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) يح��ق للمدي��ن بامل�ستح��ق� ،إىل حني ت�س ّلم��ه �إ�شعارا بالإحال��ة� ،أن ُترب�أ ذمته
بال�سداد وفقا للعقد الأ�صلي؛
(ب) بع��د ت�س ّلم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة ،ورهنا ب�أحكام الفقرات الفرعية
م��ن (ج) �إىل (ح) من هذه التو�صية ،ال ُترب�أ ذمته �إال بال�سداد �إىل املحال �إليه� ،أو بال�سداد وفقا
لأي تعليم��ة مغاي��رة ترد يف �إ�شع��ار الإحالة �أو ت�صدر الحقا عن املحال �إلي��ه ويت�سلمها املدين
بامل�ستحق كتابةً؛
(ج) �إذا ت�س ّل��م املدي��ن بامل�ستح��ق �أكرث من تعليم��ة �سداد تتعل��ق ب�إحالة واحدة
للم�ستحق ذاته �صادرة عن املحيل ذاته� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لآخر تعليمة �سداد يت�سلمها
من املُحال �إليه قبل ال�سداد؛
(د) �إذا ت�س ّل��م املدي��ن بامل�ستحق �إ�شعارا ب�أكرث من �إحال��ة واحدة للم�ستحق ذاته
�صادرة عن املحيل ذاته� ،أُبرئت ذمته بال�سداد وفقا لأول �إ�شعار يت�سلمه؛
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(ه��ـ) �إذا ت�س ّلم املدين بامل�ستحق �إ�شعارا يتعلق ب�إحالة الحقة واحدة �أو �أكرث ،بُ�أ رئت
ذمته بال�سداد وفقا للإ�شعار املتعلق ب�آخر تلك الإحاالت الالحقة؛
(و) �إذا ت�س ّل��م املدين بامل�ستحق �إ�شع��ارا 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
له��ذه التو�صية وك�أنه مل يت�س ّلم 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�س ّل��م املدي��ن بامل�ستحق �إ�شعارا بالإحالة من املحال �إليه ،حق له �أن يطلب
يقدم ،يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،دلي�لا كافيا يثبت تنفيذ الإحالة من
م��ن املح��ال �إليه �أن ّ
املحي��ل الأول �إىل املح��ال �إليه الأول و�أي �إحالة و�سيطة ،وم��ا مل يفعل املحال �إليه ذلكُ ،ترب�أ
ذم��ة املدين بامل�ستح��ق بال�سداد وفقا لهذه التو�صية وك�أنه مل يت�س ّل��م الإ�شعار من املحال �إليه.
والدليل الكايف على الإحالة ي�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي كتابة �صادرة عن املحيل
ُتبينّ �أنّ 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) عندم��ا يطال��ب املحال �إليه املدين بامل�ستحق ب�س��داد 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�ش��كل جزءا من املعاملة ذاتها ،من دفوع وحقوق مقا�صة ميك��ن 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� ،شريطة
�أن يكون ذلك احلق متاحا للمدين بامل�ستحق وقت ت�س ّلمه الإ�شعار بالإحالة؛
(ج) عل��ى الرغ��م من �أحكام الفقرتني الفرعيت�ين (�أ) و(ب) من هذه التو�صية،
ال يك��ون متاح��ا للمدين بامل�ستحق جتاه املحال �إليه �أي من الدفوع وحقوق املقا�صة التي يجوز
للمدي��ن بامل�ستحق �أن يثريها جتاه املحيل وفقا للفق��رة الفرعية (ب) من التو�صية � 24أو الفقرة
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الفرعي��ة (هـ) من التو�صية ( 25الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين) ،بحجة الإخالل
ب�أي اتفاق يق ّيد ب�أي �شكل من الأ�شكال حق املحيل يف �إجراء الإحالة.

االتفاق على عدم �إثارة دفوع �أو حقوق يف املقا�صة
 -121ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يج��وز للمدي��ن بامل�ستح��ق �أن يتف��ق مع املحي��ل ،بكتابة موقَّع��ة من املدين
بامل�ستح��ق ،عل��ى �أال يثري جتاه املحال �إليه الدفوع وحقوق املقا�ص��ة التي ميكنه �أن يثريها عمال
ب�أح��كام التو�صية  .120ومينع ذلك االتفاق املدين بامل�ستحق م��ن �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؛
(ج) ال يجوز تعديل ذلك االتفاق �إال باتفاق مكتوب يوقّع عليه املدين بامل�ستحق.
وحتدد الفقرة 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 اتف��اق ُي�برم بني املحيل واملدين بامل�ستحق ،قبل الإ�شعار بالإحالة ،ومي�س
حقوق املحال �إليه يكون نافذ املفعول جتاه املحال �إليه و ُي ِ
ك�سب املحال �إليه حقوقا مقابلة؛
(ب) �أي اتف��اق ُي�برم 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 يك��ن امل�ستح��ق بكامله قد اك ُت�س��ب بالتنفيذ ،وكان التعديل
من�صو�ص��ا عليه يف العقد الأ�صلي �أو كان من �ش�أن �أي حمال �إليه متعقِّل ،يف
�سياق العقد الأ�صلي� ،أن يقبل التعديل؛
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(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.

امل�سددة
ا�سرتداد املبالغ ّ
 -123ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أن تق�صري املحيل يف تنفي��ذ العقد الأ�صلي ال يعطي
�سدده املدين بامل�ستحق
املدين بامل�ستحق احلق يف �أن ي�سرتد من املحال �إليه �أي مبلغ يكون قد ّ
�إىل املحيل �أو املحال �إليه.

باء -حقوق املدين مبقت�ضى �صك قابل للتداول والتزاماته
 -124ينبغ��ي �أن ين���ص القـانون عل��ى �أن حقوق الدائ��ن امل�ضمون مبقت�ض��ى �صك قابل
للت��داول تخ�ضع ،جتاه �شخ�ص مدي��ن مبقت�ضى ذلك ال�صك ،للقانون ال��ذي يحكم ال�صكوك
القابلة للتداول.

جيم-

حقوق امل�صرف 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�صريف
بحقوق امل�صرف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛
(ب) ال ينال مما قد يكون للم�صرف الوديع من حقوق يف املقا�صة مبوجب قوانني �أخرى
� ُّأي حق �ضماين قد يكون لذلك امل�صرف يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف.
 -126ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ امل�صرف الوديع غري مل َزم ب�أن:
ي�سدد لأي �شخ�ص غري ال�شخ�ص الذي لـه �سيطرة على الأموال املودعة يف
		 (�أ)
ّ
ح�ساب م�صريف؛ �أو
عما �إذا كان يوجد اتفاق �سيطرة
(ب) ي�ستجيب لطلبات احل�صول على معلومات ّ
وعما �إذا كان املان��ح يحتفظ بحق الت�صرف يف الأموال املودعة يف
�أو ح��ق �ضماين ل�صاحله هو ّ
احل�ساب؛ �أو
(ج) يدخل يف اتفاق �سيطرة.
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دال -حقوق والتزامات كفيلُ /م�صدر التع ّهد امل�ستقل
امل�سمى فيه
�أو املُ ِّثبت له �أو ال�شخ�ص ّ
 -127ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يخ�ض��ع حق الدائ��ن امل�ضمون يف حق تقا�ضي عائدات مت�أتية مبقت�ضى تع ّهد
م�ستقل ملا يكفله القان��ون واملمار�سة اللذان يحكمان التع ّهدات امل�ستقلة من حقوق للكفيل/
م�سمى يف التع ّهد �أو ُنقل �إليه احلق
امل�سم��ى و�أي م�ستفيد �آخر ّ
املُ�ص��در �أو املُث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
يف ال�سحب؛
(ب) ال تت�أث��ر حقـ��وق املنقول �إليه تع ّه��د م�سـتقل بـاحلـ��ق ال�ضمـاين يف حـق
تقا�ضي العائدات املت�أتيـة مبقـت�ضى ذلك التع ّهد امل�سـتقل ،املن�شـ�أ من ِقبل الناقل �أو من ِقبل
�أي ناقل �سابق؛
(ج) احلق��وق امل�ستقلة التي يتمتع بها كفيلُ /م�صدر التع ّهد امل�ستقل �أو املُث ِّبت له
�أو ال�شخ���ص امل�سم��ى فيه �أو من ُنقل �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/املُ�صدر �أو املُث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى لي�س
امل�سمى �أو ال�شخ�ص
امل�سمى �أو امل�ستفيد ّ
ملزم��ا بال�سداد لأي �شخ�ص غري املُث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
ترف بنقل التع ّهد امل�ستقل �إليه �أو ال�شخ�ص املع َرتف ب�إحالة حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
املع� َ
مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل �إليه.
 -129ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه �إذا ح�ص��ل الدائن امل�ضمون على ال�سيطرة بالإقرار
ب�إحال��ة العائ��دات املت�أتي��ة مبقت�ضى تع ّه��د م�ستقل �إليه ،كان م��ن حقه �إنفاذ ه��ذا الإقرار جتاه
امل�سمى الذي �صدر عنه هذا الإقرار.
الكفيل/املُ�صدر �أو املُث ِّ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�ض��ع ،جتاه املُ�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) توف�ير طرائ��ق وا�ضحـة وب�سيـط��ة وناجـعة لإنفـاذ احلق��وق ال�ضمانية ،بعد
تق�صري املدين؛
(ب) توف�ير طرائ��ق ت�سته��دف تعظيم املبلغ ال�صايف ال��ذي ُيجنى من املوجودات
املرهون��ة ،ل�صال��ح املانح �أو املدي��ن �أو �أي �شخ�ص �آخر يتع�ّي نّ عليه �سداد االلت��زام امل�ضمون،
والدائن امل�ضمون ،والدائنني الآخرين الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة؛
(ج) توف�ير طرائق ق�ضائية �سريعة ،وكذلك ،رهن��ا بتوافر �ضمانات منا�سبة ،طرائق
غري ق�ضائية ،من �أجل متكني الدائن امل�ضمون من ممار�سة حقوقه.

�ألف -تو�صيات عامة

املعيار العام لل�سلوك يف �سياق الإنفاذ
يت�ص��رف بن ّية ح�سنة
 -131ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه يجب عل��ى �أي �شخ�ص �أن
ّ
وبطريقة معقولة جتاريا لدى �إنفاذ حقوقه والوفاء بالتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

حدود ا�ستقاللية الطرفني
 -132ينبغ��ي �أن ينـ���ص القـانون عـل��ى �أن املعـيار العـ��ام لل�سـل��وك املنـ�صو�ص عليه يف
التو�صية  131ال ميكن التنازل عنه انفراديا �أو تغيريه باالتفاق يف �أي وقت.
 -133ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صي��ة  ،132يجوز للمانح ولأي �شخ�ص
�آخر يتعني عليه �سداد االلتزام امل�ضمون �أو الوفاء به ب�أي �شكل �آخر �أن يتنازل انفراديا عن �أي
ح��ق من حقوقه مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ �أو �أن ُيغيرّ تلك احلقوق باالتفاق ،ولكن ال
يجوز له ذلك �إال بعد التق�صري.
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 -134ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن��ه ،رهنا بالتو�صية  ،132يج��وز للدائن امل�ضمون �أن
يتن��ازل انفراديا ع��ن �أي حق من حقوقه مبقت�ض��ى الأحكام املتعلقة بالإنف��اذ �أو �أن يغري تلك
احلقوق باالتفاق.
 -135ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن تغي�ير احلقوق باالتفاق ال يج��وز �أن ي�ؤثِّر �سلبا يف
ويتحمل عبء الإثب��ات �أي �شخ�ص يطعن يف نفاذ ذلك
حق��وق �أي �شخ�ص لي���س طرفا فيهّ .
االتفاق بحجة �أنه يت�ضارب مع 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�ضرار الناجمة عن عدم وفائه بتلك االلتزامات.

االنت�صاف الق�ضائي وغري الق�ضائي يف حال عدم االمتثال
يحق للمدي��ن �أو املان��ح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي
 -137ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أ ّنه ّ
م�صلح��ة (كالدائن امل�ضمون الذي تقل مرتبته يف الأولويه ع��ن مرتبة الأولوية التي يتمتع بها
الدائ��ن امل�ضمون املن ِفذ �أو �أي كفيل �أو �أي �شري��ك يف ملكية املوجودات املرهونة ،على �سبيل
يق��دم يف �أي وق��ت �إىل حمكم��ة �أو �إىل �سلطة �أخرى طلبا لالنت�ص��اف من الدائن
املث��ال) �أن ّ
امل�ضمون الذي مل ميتثل اللتزاماته مبقت�ضى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

املعجلة
الإجراءات الق�ضائية ّ
معجلة مراعا ًة للحاالت
 -138ينبغي �أن ين�ص القانون على �إمكانية اتخاذ �إجراءات ق�ضائية ّ
يتقدم فيها الدائن امل�ضم��ون �أو املانح �أو �أي �شخ�ص �آخر ي�ستح��ق عليه الوفاء بااللتزام
الت��ي ّ
امل�ضم��ون �أو ّيدع��ي �أن لـه حقا يف موجودات مرهونة� ،إىل حمكم��ة �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
 -139ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ّ
من احلقوق التالية:
(�أ) �س��داد االلت��زام امل�ضمون �سدادا كامال واحل�صول عل��ى حترير كل املوجودات
املرهونة من احلق ال�ضماين ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صية 140؛
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التقدم �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى بطلب لالنت�صاف �إذا كان الدائن امل�ضمون
(ب) ّ
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�ص��ل الدائن امل�ضمون على �أح��د املوجودات املرهونة على �سبيل الوف��اء 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
 -140ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنه يحق للمدي��ن �أو املان��ح �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي
م�صلح��ة (كالدائن امل�ضمون الذي تقلّ �أولوية حقه ال�ضماين عن �أولوية احلق ال�ضماين الذي
يتمت��ع به الدائن امل�ضم��ون املن ِفذ� ،أو �أي كفيل� ،أو �أي �شري��ك يف ملكية املوجودات املرهونة،
عل��ى �سبيل املثال) �أن يفي بااللتزام امل�ضمون وفاء كام�لا ،مبا يف ذلك �سداد تكاليف الإنفاذ
ت�صرف الدائن امل�ضمون
املتكبدة حتى تاريخ الوفاء الكامل .ويجوز ممار�سة هذا احلق �إىل حني ّ
الت�صرف فيها،
يف املوج��ودات املرهونة �أو احتي��ازه �إياها �أو حت�صيله قيمتها �أو �إبرامه اتفاقا يخوله ّ
احلق
� ّأي ه��ذه الأحداث ج��اء �أوال .و�إذا �أُنهيت جميع التزامات تقدمي قرو�ض ائتمانية ،ينتهي ُّ
ال�ضم��اين 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
 -141ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه يح��ق للدائن امل�ضمون ،بع��د التق�صري� ،أن ميار�س
واحدا �أو �أكرث من احلقوق التالية فيما يتعلق باملوجودات املرهونة:
(�أ) احل�ص��ول عل��ى حي��ازة املوج��ودات املرهون��ة امللمو�سة ،وفقا مل��ا تن�ص عليه
التو�صيتان  146و147؛
الت�صرف 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) االق�تراح ب�أن يحت��از الدائن امل�ضمون املوجودات املرهون��ة على �سبيل الوفاء
الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،وفقا ملا تن�ص عليه التو�صيات 158-156؛
(د) �إنف��اذ حقه ال�ضم��اين يف ملحقات ،على النحو املن�صو�ص عليه يف التو�صيتني
 165و166؛
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(ه��ـ) حت�صيل قيمة احل��ق ال�ضماين يف املوج��ودات املرهونة الت��ي تكون يف �شكل
م�ستح��ق �أو �صك قابل للتداول �أو حق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف �أو حق
َ
يف تقا�ض��ي 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) �إنف��اذ احلق��وق مبقت�ضى م�ستند قابل للتداول ،عل��ى 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
 -142ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه يج��وز للدائن امل�ضمون �أن ميار���س ،بعد التق�صري،
حقوق��ه املن�صو�ص عليه��ا يف التو�صية � 141إما بتقدمي طلب �إىل حمكم��ة �أو �سلطة �أخرى و�إما
ب��دون تقدمي طلب �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وتخ�ضع ممار�سة الدائن امل�ضمون حقوقه خارج
نط��اق الق�ضاء للمعيار الع��ام لل�سلوك املن�صو�ص عليه يف التو�صي��ة  131ولل�شروط املن�صو�ص
عليها يف التو�صيات  155-147فيما يتعلق باحل�صول على حيازة موجود مرهون والت�صرف فيه
خارج نطاق الق�ضاء.

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�صري
 -143ينبغ��ي �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
 -144ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن ممار�سة ح��ق 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
 -145ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أنه يحق للدائ��ن امل�ضمون الذي تف��وق �أولوية حقه
ال�ضم��اين �أولوي��ة احلق ال�ضماين ال��ذي يتمتع به الدائ��ن امل�ضمون املن ِف��ذ �أو الدائن بحكم
الق�ضاء املن ِفذ ،عندم��ا يكون الدائن امل�ضمون قد بد�أ الإنفاذ باتخاذه �أيا من الإجراءات املب ّينة
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يف الأح��كام املتعلقة بالإنفاذ �أو يك��ون الدائن بحكم الق�ضاء قد اتخ��ذ اخلطوات امل�شار �إليها
يف التو�صي��ة ( 84الف�ص��ل اخلام�س ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضم��اين)� ،أن يتوىل عملية الإنفاذ يف
الت�صرف يف املوجودات املرهونة �أو احتيازه��ا �أو حت�صيل قيمتها �أو �إبرام الدائن
� ّأي وق��ت قب��ل ّ
الت�ص��رف فيها� ،أي هذه الأحداث ج��اء �أوال .وي�شمل احلق يف
امل�ضم��ون املنفذ اتفاقا يخ ّوله
ّ
عملية الإنفاذ احلق يف الإنفاذ ب�أي طريقة متاحة مبقت�ضى تو�صيات هذا الف�صل.

حق الدائن امل�ضمون يف احتياز املوجودات املرهونة
 -146ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أنه يح��ق للدائن امل�ضم��ون ،بعد التق�ص�ير ،احتياز
املوجودات امللمو�سة املرهونة .

احل�صول خارج نطاق الق�ضاء على حيازة املوجودات املرهونة
 -147ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه ال يحق للدائن امل�ضم��ون �أن يختار احل�صول على
حيازة موجودات ملمو�سة مرهونة دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى �إال �إذا:
(�أ) واف��ق املان��ح يف االتفاق ال�ضم��اين على �أن يح�صل الدائ��ن امل�ضمون على
احليازة دون �أن يلج�أ �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى؛
وج��ه الدائ��ن امل�ضمون �إىل املان��ح و�أي �شخ�ص حائز للموج��ودات املرهونة
(ب) ّ
�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�صرف خارج نطاق الق�ضاء يف املوجودات املرهونة
 -148ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن��ه يحق للدائ��ن امل�ضمون ،بعد التق�ص�ير� ،أن يبيع
يرخ���ص با�ستخدامها ،بقدر
يت�صرف فيها عل��ى نحو �آخر �أو ي� ّؤجرها �أو ّ
املوج��ودات املرهونة �أو ّ
حقوق املانح يف هذه املوجودات ،دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .ورهنا مبعيار ال�سلوك
املن�صو���ص علي��ه يف التو�صية  ،131يج��وز للدائن امل�ضمون الذي يخت��ار ممار�سة هذا احلق �أن
الت�صرف �أو الإيجار �أو الرتخي�ص و�أ�سلوبه وتوقيته ومكانه و�سائر جوانبه.
يختار طريقة ّ
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الإ�شعار امل�سبق بالت�ص ّرف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء
يوجه
 -149ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن ّ
الت�صرف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص
�إ�شعارا باعتزامه بيع املوجودات املرهونة �أو ّ
با�ستخدامه��ا دون تقدمي طل��ب �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى .وال يلزم توجيه الإ�شعار �إذا كانت
املوج��ودات املرهون��ة قابلة للتلف� ،أو قد تتدنى قيمتها �سريع��ا� ،أو كانت من نوع ُيباع يف �سوق
معرتف بها.
 -150ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على قواعد تكفل �أن يكون بالو�س��ع توجيه الإ�شعار امل�شار
�إلي��ه يف التو�صية  149بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�سبة التوقيت ،بغية حماية املانح �أو الأطراف
الأخ��رى 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�سييل ّية 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:
' '1املانح واملدين و�أي �شخ�ص �آخر يتعني عليه الوفاء بااللتزام امل�ضمون؛
الدائن امل�ضمون
'� '2أي �شخ���ص لـه حقوق يف املوج��ودات املرهونة يبلغ َ
يحدد عدد من الأيام] من �إر�سال الدائن
بتلك احلقوق كتابة قبل �أكرث من [ ّ
امل�ضمون الإ�شعار �إىل املانح؛
'� '3أي دائ��ن م�ضمون �آخر ق��ام ،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 دائ��ن م�ضم��ون �آخر كان حائزا للموج��ودات املرهونة يف الوقت
الذي احتاز فيه الدائن امل�ضمون املن ِفذ هذه املوجودات؛
(ب) �أن يب�ّيننّ القان��ون الطريق��ة التي يج��ب اتباعها يف توجيه الإ�شع��ار وتوقيته
يت�ضمن الإ�شعار بيانا حما�سبيا باملبلغ
واحل��د الأدن��ى ملحتوياته ،مبا يف ذلك ما �إذا كان يجب �أن ّ
امل�ستحق حينئذ و�إ�شارة �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�شعار حمررا بلغة ُيتوقع على نحو معقول �أن
املوجه �إىل املانح حمررا بلغة االتفاق ال�ضماين
ُتع ِلم متلقّيه مبحتوياته .ويكفي �أن يكون الإ�شعار ّ
اجلاري �إنفاذه.
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توزيع عائدات الت�ص ّرف يف املوجودات املرهونة
 -152ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أنه يج��ب على الدائ��ن امل�ضمون املن ِف��ذ ،يف حالة
الت�ص��رف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�ضاء� ،أن ي�ستخدم �صايف العائدات املت�أتية من
ّ
ه��ذا الإنفاذ (بع��د خ�صم تكاليفه) يف ا�سـتيفاء االلتزام امل�ضم��ون .وبا�ستثناء ما هو من�صو�ص
عليه يف التو�صية  ،153يجب على الدائن امل�ضمون املن ِفذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبقى بعد ذلك
اال�ستخ��دام �إىل �أي مطالب مناف���س ذي �أولوية �أدنى كان قد َو َّجه �إىل الدائن امل�ضمون املن ِفذ،
قب��ل �أي توزيع للفائ�ض� ،إ�شعارا مبطالبته ،يف حدود مبلغ تلك املطالبة .ويجب �أن ُي َر ّد �إىل املانح
�أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.
الت�صرف يف موجودات مرهونة خارج
 -153ينبغي �أن ين�ص القانون �أي�ضا على �أنه ،يف حالة ّ
نطاق 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 املن ِفذ ،وفقا للقواعد الإجرائية املنطبقة عموما� ،أن يدفع الفائ�ض
�إىل �سلط��ة ق�ضائي��ة خمت�صة �أو �سلط��ة خمت�صة �أخرى �أو �إىل �صندوق �إي��داع عمومي لتوزيعه.
وينبغي �أن يو َّزع الفائ�ض وفقا لأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
ت�صرف ق�ضائي �أو عن
 -154ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن توزيع العائدات النا�شئة عن ّ
عملي��ة �إنفاذ �أخرى ُمدارة ر�سميا يتعينّ �أن يجري عم�لا بالقواعد العامة التي حتكم �إجراءات
التنفيذ يف الدولة  ،ولكن وفق �أحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
 -155ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن يظل املدي��ن 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
 -156ينبـغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أنه يجوز للدائن امل�ضمون ،بع��د التق�صري� ،أن يقرتح
كتاب��ة �أن يحتاز واح��دا �أو �أكرث من املوج��ودات املرهونة على �سبيل الوف��اء 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)؛
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'� '2أي �شخ���ص ل��ه حق��وق يف املوج��ودات املرهونة ق��ام ،قبل �أكرث من
ح��دد عدد م��ن الأيام] من �إر�س��ال الدائن امل�ضمون اقرتاح��ه �إىل املانح،
[ ُي ّ
ب�إبالغ الدائن امل�ضمون كتابة بتلك احلقوق؛
'� '3أي دائ��ن م�ضمون �آخر ق��ام ،قبل �أكرث من [مدة زمنية ق�صرية يتعينّ
حتديده��ا] من الأي��ام من �إر�سال االقرتاح �إىل املان��ح ،بت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن
حق �ضماين يف املوجودات املرهونة ،مفهر�س حتت محُ ِّدد هوية املانح؛
'� '4أي دائ��ن م�ضم��ون �آخر كان حائزا للموجودات املرهونة وقت احتياز
الدائن امل�ضمون لها؛
يحدد املبلغ امل�ستحق حتى تاريخ
(ب) �أن ين�ص القانون على �أن االقرتاح يجب �أن ِّ
�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،
يتلق اعرتا�ضا كتابيا م��ن �أي �شخ�ص يحق له ت�س ُّلم
وفق��ا ملا تن�ص علي��ه التو�صية  ،156ما مل ّ
اق�تراح مبوج��ب التو�صية  157يف غ�ضون [مدة زمنية ق�صرية يتع�ّيتنّ حتديدها] من الأيام ،بعد
�إر�س��ال االق�تراح .ويف حالة االقرتاح باحتي��از املوجودات املرهونة على �سبي��ل الوفاء اجلزئي
بااللتزام امل�ضمون ،تلزم موافقة �إيجابية من كل �شخ�ص ُو ِّجه �إليه االقرتاح.
يقدم اقرتاحا مثل االقرتاح امل�شار
 -159ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه يج��وز للمانح �أن ّ
الت�صرف وفق��ا ملا تن�ص عليه
�إلي��ه يف التو�صي��ة  ،156و�إذا قبِله الدائن امل�ضم��ون وجب عليه ّ
التو�صيتان  157و.158

احلقوق املكت�سبة من خالل ت�ص ّرف ق�ضائي
ت�صرف الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة
 -160ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه� ،إذا ّ
م��ن خالل �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.

احلقوق املكت�سبة من خالل ت�ص ّرف خارج نطاق الق�ضاء
 -161ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه� ،إذا ب��اع الدائن امل�ضمون املوج��ودات املرهونة �أو
ت�ص��رف فيها عل��ى نحو �آخر دون اللجوء �إىل حمكم��ة �أو �سلطة �أخرى ،وفق��ا للقانون ،ف�إن �أي
�شخ���ص يح�صل على حق املانح يف املوجودات ي�أخذ املوجودات رهنا باحلقوق التي لها �أولوية
عل��ى احل��ق ال�ضماين الذي ميتلكه الدائ��ن امل�ضمون املن ِفذ ،ولكن خالي��ة من حقوق الدائن
امل�ضم��ون املن ِفذ و�أي مطا ِلب مناف�س تكون حلق��ه �أولوية �أدنى من �أولوية حق الدائن امل�ضمون
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املن ِف��ذ .وتنطب��ق القاعدة ذاتها عل��ى احلقوق يف املوج��ودات املرهونة الت��ي يكت�سبها الدائن
امل�ضمون الذي احتاز هذه املوجودات على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون.
ين�ص القانون على �أن��ه� ،إذا � ّأجر الدائن امل�ضمون املوج��ودات املرهونة �أو
 -162ينبغ��ي �أن ّ
رخ�ص با�ستخدامها دون اللجوء �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ،وفقا لهذا القانونَ ،ح َّق للم�ست�أجر
َّ
املرخ�ص لـه �أن ي�ستفيد من الإيجار �أو الرتخي�ص خالل فرتة الإيجار �أو الرتخي�ص ،با�ستثناء
�أو َّ
احلقوق التي لها �أولوية على احلق الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املن ِفذ.
ين���ص القانون على �أن��ه� ،إذا قام الدائن امل�ضمون ،عل��ى نحو ال يتفق مع
 -163ينبغ��ي �أن ّ
الت�صرف فيها على نحو �آخر �أو
التو�صي��ات الواردة يف هذا الف�صل ،ببيع املوجودات املرهونة �أو ّ
املرخ�ص له
ت�أجريه��ا �أو الرتخي�ص با�ستخدامها ،ف�إن حمتاز املوجودات املرهونة �أو م�ست�أجرها �أو َّ
احل�سن النية يح�صل على احلقوق �أو املزايا املب ّينة يف التو�صيتني  161و.162
با�ستخدامها
َ

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
غ�ير املنقولة وفقا للتو�صيات الواردة يف هذا الف�صل �أو للقانون الذي يحكم �إنفاذ الرهون على
املمتلكات غري املنقولة؛
(ب) �إذا كان االلت��زام م�ضمونا مبوج��ودات منقولة ومبمتلكات غري منقولة تخ�ص
املانح ،جاز للدائن امل�ضمون �أن يختار �إنفاذ:
' '1احل��ق ال�ضم��اين 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 احلق�ين مبقت�ض��ى القان��ون ال��ذي يحك��م �إنف��اذ الرهون على
املمتلكات غري املنقولة.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف امللحقات
 -165ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون ال��ذي له حق �ضماين يف ملحق
مبمتل��كات غ�ير منقولة ال يحق له �أن ين ِفذ حقه ال�ضم��اين �إال �إذا كانت له �أولوية على حقوق
مناف�س��ة يف املمتلكات غري املنقول��ة .ويحق للدائن الذي لـه ح��ق مناف�س يف املمتلكات غري
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ي�سدد كامل مبلغ االلت��زام املكفول باحلق ال�ضماين
املنقول��ة ولكن لـ��ه �أولوية �أدنى مرتبة �أن ّ
للدائ��ن امل�ضمون املنفذ يف امللحق .ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ م�س�ؤوال عن �أي �ضرر يلحق
باملمتل��كات غ�ير املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا ما يطر�أ عل��ى تلك املمتلكات من نق�ص يف
القيمة ل�سبب وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.
 -166ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن الدائن امل�ضمون ال��ذي له حق �ضماين يف ملحق
مبوج��ودات منقولة يحق ل��ه �أن ينفذ حقه ال�ضماين يف ذلك امللح��ق .ويحق للدائن الذي له
�أولوي��ة �أعلى مرتبة �أن يت��وىل ال�سيطرة على عملية الإنفاذ ،وفقا مل��ا تن�ص عليه التو�صية .145
ي�سدد كامل مبلغ االلتزام املكفول باحلق ال�ضماين
ويحق للدائن الذي له �أولوية �أدنى مرتبة �أن ّ
الذي ميتلكه الدائن امل�ضمون املنفذ يف امللحق .ويكون الدائن امل�ضمون املنفذ م�س�ؤوال عن �أي
�ض��رر يلحق باملوج��ودات املنقولة جراء عملية الإزالة ،عدا ما يط��ر�أ عليها من نق�ص يف القيمة
ل�سبب وحيد يعزى �إىل زوال امللحق.

باء -تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

انطباق الف�صل املتعلق بالإنفاذ على النقل التام للم�ستحق
 -167ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنّ التو�صيات ال��واردة 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
 -168ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه يف حالة امل�ستح��ق املحال بنقل تام ،يحق للمحال
�إلي��ه ،رهن��ا بالتو�صي��ات ( 123-117الف�صل ال�سابع ب�ش���أن حقوق الأط��راف الثالثة املدينة
والتزاماتها)� ،أن ُي َح ِّ�صل 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 ُي َح ِّ�صل امل�ستحق
�أو ينفذه بطريقة �أخرى بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن مبوافقة املحيل.
 -169ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنّ حق املحال �إليه يف حت�صيل م�ستحق �أو �إنفاذه بطريقة
يح�ص��ل �أو �أن ينفذ ب�أي طريقة �أخ��رى �أي حق �شخ�صي �أو حق
يت�ضم��ن احلق يف �أن ِّ
�أخ��رى ّ
ملكية ي�ضمن ت�سديد ذلك امل�ستحق.

ثامنا� -إنفاذ احلق ال�ضماين
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�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
يح�صل ال�صك القابل للتداول الذي هو املوجود املرهون �أو ُينفذه بطريقة
والتزاماته��ا) ،يف �أن ّ
�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
يح�صل �أو �أن ينفذ بطريقة �أخرى �أي حق �شخ�صي
�أو �إنفاذه بطريقة �أخرى ي�شمل احلق يف �أن ِّ
�أو حق ملكية ي�ضمن �سداد ذلك ال�صك القابل للتداول.

توزيع عائدات الت�ص ّرف عندما يكون املوجود املرهون
م�ستحقا �أو �صكا قابال للتداول �أو مطالبة �أخرى
 -172ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجب على الدائن امل�ضمون املن ِفذ ،يف حالة حت�صيل
م�ستح��ق �أو �صك قاب��ل للتداول �أو �إنفاذه بطريقة �أخرى� ،أو �إنف��اذ مطالبة� ،أن ي�ستخدم �صايف
العائ��دات املت�أتية من هذا الإنف��اذ (بعد خ�صم تكاليفه) يف ا�ستيفاء االلتزام امل�ضمون .ويجب
عل��ى الدائن امل�ضمون املن ِفذ �أن يدفع �أي فائ�ض يتبق��ى بعد ذلك اال�ستخدام �إىل �أي مطالب
مناف���س ذي �أولوي��ة �أدنى كان قد َو َّج��ه �إىل الدائن امل�ضمون ،قبل �أي توزي��ع للفائ�ض� ،إ�شعارا
مبطالبته ،وذلك مبقدار تلك املطالبة .ويجب �أن ُي َر ّد �إىل املانح �أي ر�صيد يتبقى بعد ذلك.
�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�صريف
 -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�صريف �أن يقوم ،بعد التق�صري� ،أو قبل التق�صري ولكن مبوافقة
املان��ح ،ورهنا بالتو�صيت�ين  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حق��وق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها) ،بتح�صيل تلك الأموال �أو ب�إنفاذ حقه يف تقا�ضيها بطريقة �أخرى.
 -174ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضم��ون الذي يتوىل ال�سيطرة ،رهنا
بالتو�صيتني  125و( 126الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها)� ،أن
ُينفذ 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
حق��وق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها) ،ال يحق للدائن امل�ضمون الذي ال يتوىل ال�سيطرة
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يح�ص��ل قيمة احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأم��وال املودعة يف ح�ساب م�صريف �أو ُينفذ
�أن ّ
هذا احلق بطريقة �أخرى جتاه امل�صرف الوديع �إال ب�أمر من املحكمة ،ما مل يوافق امل�صرف الوديع
على خالف ذلك.

�إنفاذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية
مبقت�ضى تعهد م�ستقل
 -176ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أ ّنه يحق للدائن امل�ضمون ال��ذي له حق �ضماين يف
ح��ق تقا�ضي العائدات املت�أتي��ة مبقت�ضى تع ّهد م�ستق��ل ،بعد التق�صري� ،أو قبل��ه ولكن مبوافقة
املان��ح ،ورهنا بالتو�صي��ات ( 129-127الف�صل ال�سابع ب�ش�أن حقوق الأط��راف الثالثة املدينة
يح�صل العائدات املت�أتية مبقت�ضى ذلك التع ّه��د امل�ستقل �أو �أن ُينفذ حقه يف
والتزاماته��ا)� ،أن ِّ
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
 -177ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أو قبله ولكن
مبوافق��ة املانح ،ورهن��ا بالتو�صية ( 130الف�صل ال�ساب��ع ب�ش�أن حقوق الأط��راف 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) 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؛
(ب) كفالة معاملة جميع مم ّويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(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�صي��ات التي حتكم احلقوق ال�ضمانية ،مبا فيها التو�صي��ات املتعلقة ب�إن�شاء احلق
ال�ضم��اين ،ونفاذه جت��اه الأطراف الثالثة (با�ستثن��اء ما تن�ص عليه التو�صي��ة  ،)179وت�سجيله
و�إنف��اذه والقانون املنطبق علي��ه ،تنطبق على احلقوق ال�ضمانية االحتيازي��ة .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 عل��ى �أن احلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية
ي�صب��ح نافذا جتاه الأط��راف الثالثة حال �إن�شائ��ه وت�صبح لـه �أولوية عل��ى احلق ال�ضماين غري
االحتيازي املناف�س الذي ين�شئه املانح ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .181
يجوز للدولة �أن تعتمد اخليار �ألف (النهج الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات � ،186-178أو اخليار باء (النهج
غ�ير الوحدوي)ْ � ،أي التو�صيات  .202-187والتو�صيات ال��واردة يف الف�صول الأخرى تنطبق عموما على متويل
معدلة بتو�صيات هذا الف�صل.
االحتياز ما مل تكن ّ
*
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�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�ستهالكي��ة �أولوية على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح
(حت��ى و�إن ُ�س ّجل �إ�شع��ار ب�ش�أن ذلك احلق ال�ضماين يف �سج��ل احلقوق ال�ضمانية
العام قبل ت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن احلق ال�ضماين االحتيازي)� ،شريطة:
'� '1أن يكون الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي حمتفظا بحيازة
املوجودات؛ �أو
�سج��ل �إ�شع��ار ب�ش�أن احلق ال�ضم��اين االحتيازي يف �سجل
'� '2أن ُي َّ
احلق��وق ال�ضماني��ة العام يف موع��د ال يتجاوز [تحُ ّدد م��دة 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
االحتي��ازي املناف�س الذي �أن�ش�أه املانح (حتى و�إن �أ�صب��ح احلق ال�ضماين نافذا جتاه
الأط��راف الثالثة قب��ل �أن ي�صبح احلق ال�ضمـاين االحـتي��ازي نافذا جتـاه الأطراف
الثالثة)� ،شريطة:
'� '1أن يك��ون الدائ��ن امل�ضم��ون بحق �ضم��اين احتيازي حمتفظا
بحيازة املخزون؛ �أو
'� '2أن يكون قد ح�صل ما يلي قبل ت�سليم املخزون �إىل املانح:
�أ�ُ -س ِّج��ل �إ�شعار ب�ش�أن احل��ق ال�ضم��اين االحتيازي يف
�سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛
وج��ه الدائ��ن امل�ضمون بح��ق �ضماين احتي��ازي �إىل
بّ -
الدائ��ن امل�ضمون بحق �ضماين غري احتيازي �سابق الت�سجيل
�أن�ش���أه املانح يف خمزون من النوع نف�س��ه� ،إ�شعارا ب�أنه ميتلك �أو
يت�ضمن
يعت��زم �أن ميتلك حقا �ضماني��ا احتيازيا .وينبغ��ي �أن ّ
الإ�شع��ار و�صفا كافي��ا للمخزون ّ
ميكن الدائ��ن امل�ضمون بحق
�ضماين غري احتيازي م��ن 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 ،احلق��وق ال�ضمانية االحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني الأطراف
*

يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .180
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ولكن ه��ذا الإ�شعار لي�س كافيا
ذاته��ا دومنا حاج��ة �إىل حتديد كل معاملة على حدةّ .
�إ ّال فيم��ا يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�س��ة التي يح�صل املانح على
حيازتها يف غ�ضون مدة [تحُ َّدد هذه املدة بخم�س �سنوات مثال] بعد توجيه الإ�شعار.
البديل باء
للح��ق ال�ضماين االحتيازي يف موجودات ملمو�سة غ�ير ال�سلع اال�ستهالكية �أولوية
على احل��ق ال�ضماين غري االحتيازي املناف�س الذي �أن�ش���أه املانح (حتى و�إن ُ�س ّجل
�إ�شعار بذلك احل��ق ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام قبل ت�سجيل �إ�شعار
باحلق ال�ضماين االحتيازي)� ،شريطة:
(�أ) �أن يك��ون الدائ��ن امل�ضم��ون بح��ق �ضماين احتي��ازي حمتفظا بحيازة
املوجودات؛ �أو
�سج��ل �إ�شعار يتعلق باحلق ال�ضماين االحتيازي يف �سجل احلقوق
(ب) �أن ُي َّ
ال�ضماني��ة الع��ام يف موعد ال يتجاوز [تحُ ّدد مدة زمنية ق�ص�يرة تكون � 20أو  30يوما
مثال] بعد ح�صول املانح على حيازة املوجودات.

متخ�ص�ص
امل�سجل يف �سجِ ل ّ
�أولوية احلق ال�ضماين ّ
�أو امل�ؤ�شر ب�ش�أنه على �شهادة امللكية
 -181ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنّ �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي مبقت�ضى التو�صية
تتقدم على �أولوية احلق ال�ضماين �أو �أي حق �آخر م�سجل يف �سجل متخ�ص�ص
� 179أو  180ال ّ
�أو م�ؤ�شر 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 االحتيازية املتناف�سة
 -182ينبغ��ي �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 احلق��وق ال�ضمانية االحتيازية حقا �ضمانيا احتيازيا ملو ِّرد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة
املحددة يف التو�صية  ،180ويف تلك احلالة ،تكون للحق ال�ضماين االحتيازي
يف غ�ضون املدة ّ
الذي ميتلكه املو ّرد �أولوية على جميع احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املناف�سة.

�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
املح��ددة يف التو�صية � 180أولوي��ة على حقوق الدائن
جت��اه الأط��راف الثالثة يف غ�ضون املدة ّ
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غ�ير امل�ضمون التي تكون لها بخالف ذل��ك 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
 -184ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أن احل��ق ال�ضماين االحتي��ازي يف موجود ملمو�س
ي�صب��ح ملحقا مبمتلكات غري منقول��ة ،تكون لـه �أولوية على احلق��وق القائمة للأطراف الثالثة
يف املمتل��كات غري املنقول��ة (بخالف الرهن ال�ضام��ن لقر�ض مي ِّول بناء تل��ك املمتلكات غري
املنقول��ة)� ،شريطة ت�سجيل �إ�شعار بذلك احل��ق 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) للح��ق ال�ضم��اين يف عائدات املخ��زون نف�س �أولوي��ة احلق ال�ضماين
االحتي��ازي يف ذلك املخ��زون ،ما مل تكن تلك العائدات يف �ش��كل م�ستحقات �أو
�صك��وك قابلة للت��داول �أو حقوق يف تقا�ض��ي الأموال املودع��ة يف ح�ساب م�صريف
لكن ه��ذه الأولوية
�أو حق��وق يف تقا�ض��ي عائدات مت�أتية مبقت�ض��ى تع ّهد م�ستقلّ .
م�شروطة بقيام الدائن امل�ضمون بح��ق �ضماين احتيازي ب�إ�شعار الدائنني امل�ضمونني
�سجل ،قبل ن�شوء العائدات� ،إ�شعارا يتعلق بحق �ضماين يف موجودات من نف�س
ب�أنه َّ
نوع العائدات.
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.
*

يج��وز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف م��ن التو�صية � ،185إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية ،180
�أو البديل باء من التو�صية � ،185إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .180
*
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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.

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) االع�تراف ب�أهمي��ة متوي��ل االحتياز ب�صفت��ه م�صدر ائتمان مي�س��ور ،وت�سهيل
ا�ستخدامه ،وخ�صو�صا من �أجل املن�ش�آت التجارية ال�صغرية واملتو�سطة؛
(ب) كفالة معاملة جميع مم ّويل االحتياز معاملة مت�ساوية؛
(ج) تي�س�ير املعام�لات امل�ضمونة عموم��ا بتحقيق ال�شفافية فيم��ا يتعلق بتمويل
االحتياز.

طرائق متويل االحتياز
 -187ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) نظ��ام احلق��وق ال�ضماني��ة االحتيازية يف �سياق النهج غ�ير الوحدوي مطابق
للنظام املعتمد يف �سياق النهج الوحدوي؛
(ب) يج��وز ل��كل الدائن�ين ،املو ّردين منه��م واملقر�ضني ،اكت�س��اب حق �ضماين
احتيازي وفقا للنظام 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.
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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معادلة حق االحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي
باحلق ال�ضماين االحتيازي
 -188ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أن القواعد الت��ي حتكم متويل االحتي��از حتقّق 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
 -189ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف
موجودات ملمو�سة ال يكون نافذا ما مل ُيعقد اتفاق البيع �أو الإيجار �أو ُيثبت كتابة بحيث تبينّ
الت�صرفات بني الطرفني ،نية البائع �أو امل�ؤجر االحتفاظ بامللكية .ويجب
الكتاب��ة ،مقرتنة مبجرى ّ
�أن تك��ون ه��ذه 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
 -190ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن من اجلائ��ز للم�شرتي �أو امل�ست�أج��ر �أن ين�شئ حقا
�ضماني��ا يف موجودات ملمو�سة تك��ون مو�ضوع حق احتفاظ مبلكية �أو حق �إيجار متويلي .و�أكرب
مبل��غ ميكن ت�سييله يف �إطار ه��ذا احلق ال�ضماين هو قيمة املوجود الزائ��دة 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
 -191ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف
ال�سلع اال�ستهالكية يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة فور �إمتام البيع �أو الت�أجري �شريطة �أن ُيث َبت
هذا احلق 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:
*

*
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' '1احتفظ البائع �أو امل� ِّؤجر بحيازة املوجودات؛ �أو
'�ُ '2س ِّج��ل �إ�شع��ار يتعلق بذلك احل��ق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
الع��ام يف موعد ال يتج��اوز [تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية تكون � 20أو  30يوما
مثال] بعد ح�صول امل�شرتي �أو امل�ست�أجر على حيازة املوجودات؛
(ب) ال يك��ون حق االحتفاظ بامللكية �أو ح��ق الإيجار التمويلي يف املخزون
نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إال �إذا:
' '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 ِّج��ل �إ�شع��ار يتعلق بذلك احل��ق يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام؛
بُ -و ِّج��ه �إىل الدائن امل�ضمون ال��ذي له حق �ضماين غري
احتيازي �ساب��ق الت�سجيل كان قد �أن�ش�أه امل�شرتي �أو امل�ست�أجر
يف خم��زون من نف���س الن��وع� ،إ�شعار مكت��وب ب���أنَّ البائع �أو
امل� ِّؤجر ينوي املطالبة بح��ق االحتفاظ بامللكية �أو بحق الإيجار
يت�ضم��ن ه��ذا الإ�شعار و�صف��ا كافيا
التمويل��ي .وينبغ��ي �أن َّ
للمخ��زون ِّ
ميك��ن الدائن امل�ضم��ون من تبينُّ طبيع��ة املخزون
اخلا�ضع حلق االحتفاظ بامللكية �أو حلق الإيجار التمويلي؛
املر�سل عمال بالفقرة الفرعية (ب) ' '2ب -من
(ج) يجوز �أن ي�شمل الإ�شعار َ
هذه التو�صية حقوق االحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي مبقت�ضى معامالت متعددة
بني الطرفني نف�سيهما دون احلاجة �إىل حتديد كل معاملة على حدة .وال يكون الإ�شعار
ناف��ذا �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 يك��ون حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيج��ار 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 ِّج��ل �إ�شعار ب�ش���أن ذلك احلق يف �سجل احلق��وق ال�ضمانية العام يف
موع��د ال يتجاوز [تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية ،تك��ون � 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.
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ت�سجيل واحد يكفي
 -193ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن ت�سجيل �إ�شعار واح��د يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
الع��ام يكفي لتحقيق نفاذ حق االحتفاظ بامللكي��ة �أو حق الإيجار التمويلي يف �إطار معامالت
متع��ددة بني الأطراف ذاتها� ،سواء �أُبرمت قبل الت�سجي��ل �أو بعده ،تتعلق مبوجودات ملمو�سة
تن��درج �ضمن الو�صف الوارد يف الإ�شعار .وتنطبق الأحكام املتعلقة بنظام ال�سجل ،مع �إجراء
التعدي�لات املالئم��ة فيما يخ�ص امل�صطلح��ات ،على ت�سجيل حق االحتف��اظ بامللكية وحق
الإيجار التمويلي.

�أثر عدم حتقيق نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
جتاه الأطراف الثالثة
 -194ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن��ه� ،إذا كان حق االحتفاظ بامللكي��ة �أو حق الإيجار
التمويل��ي غري نافذ جت��اه الأطراف الثالثة ،ت���ؤول ملكية املوجودات جتاه الأط��راف الثالثة �إىل
امل�ش�تري �أو امل�ست�أج��ر ،ويكون للبائ��ع �أو امل� ِّؤجر حق �ضماين يف املوج��ودات رهنا بالتو�صيات
املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية.

نفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف ملحقات املمتلكات
غري املنقولة جتاه الأطراف الثالثة
 -195ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي يف
موج��ودات ملمو�سة ت�صب��ح ملحقة مبمتلكات غري منقولة ال يكون ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة
م�سجلة يف �سجل املمتل��كات غري املنقولة� ،إال �إذا
الت��ي له��ا حقوق يف املمتلكات غري املنقولة َّ
ُ�س ِّجل ذلك احلق يف �سجل املمتلكات غري املنقولة يف موعد ال يتجاوز [تحُ َّدد مدة زمنية ق�صرية
تكون � 20أو  30يوما ،مثال] بعد �أن ت�صبح املوجودات ملحقات.
 -196ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أنه �إذا مل ُي�سج��ل البائع �أو امل�ؤج��ر يف غ�ضون املدة
الزمنية املن�صو�ص عليها يف التو�صية � 195إ�شعارا بحقه يف االحتفاظ بامللكية �أو حقه يف الإيجار
التمويل��ي يف موجودات ملمو�سة �أ�صبحت ملحقة مبمتل��كات غري منقولة ،اع ُترب 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
امل�سجل الذي
الأط��راف الثالثة �إال �إذا كانت هذه العائدات مو�صوفة و�صف��ا عاما يف الإ�شعار َّ
ُجع��ل مبقت�ضاه حق االحتف��اظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة� ،أو
كان��ت هذه العائدات نقودا �أو م�ستحقات �أو �صكوكا قابلة للتداول �أو حقوقا يف تقا�ضي �أموال
مودعة يف ح�ساب م�صريف؛
امل�سجل �أو مل تكن
(ب) �إذا مل تك��ن العائدات مو�صوفة و�صف��ا عاما يف الإ�شعار َّ
من �أنواع املوجودات امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه التو�صية ،كان احلق ال�ضماين
حتدد مدة زمنية ق�صرية] م��ن الأيام بعد ن�شوء
يف العائ��دات ناف��ذا جتاه الأط��راف الثالثة ملدة [ َّ
العائ��دات .وي�ستم��ر نفاذ هذا احلق ال�ضماين بعد ذلك� ،إذا ُجع��ل 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 ح��ق االحتف��اظ بامللكي��ة �أو حق الإيج��ار التمويلي نافذا جتاه
*

الأط��راف الثالثة ،كان للحق ال�ضماين يف العائدات امل�ش��ار �إليها يف التو�صية 197
�أولوية على حق �ضماين �آخر يف املوجودات ذاتها؛
(ب) �إذا كان ح��ق االحتف��اظ بامللكي��ة �أو حق الإيج��ار التمويلي نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،كان للحق ال�ضماين يف عائدات املخزونات ،امل�شار �إليه يف التو�صية
 ،197نف���س �أولوي��ة ح��ق االحتف��اظ بامللكية �أو ح��ق الإيج��ار التمويلي يف ذلك
املخ��زون ،م��ا مل تكن العائدات يف �ش��كل م�ستحقات �أو �صكوك قابل��ة للتداول �أو
حقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف �أو حقوق يف تقا�ضي العائدات
لكن هذه الأولوية م�شروطة ب�أن ُي ِ
خطر البائ ُع �أو امل� ِّؤج ُر
املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقلّ .
يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف من التو�صية � 199إذا اعتمدت البديل �ألف من التو�صية � ،192أو
البديل باء من التو�صية � 199إذا اعتمدت البديل باء من التو�صية .192
*
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الدائنني امل�ضمونني الذين �سجلوا �إ�شعارا ب�ش�أن حق �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 ،197
�أولوي��ة احلق ال�ضماين غري االحتيازي ،مت��ى كان احلق ال�ضماين يف العائدات نافذا
جت��اه الأط��راف الثالثة على النحو املن�صو���ص عليه يف التو�صي��ة  .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) ينبغ��ي �أن تتناول قواعد �إنفاذ حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي
يف موجودات ملمو�سة بعد التق�صري ،ما يلي:
' '1الطريق��ة الت��ي ميك��ن �أن يح�ص��ل به��ا البائ��ع �أو امل�ؤجر عل��ى حيازة
املوجودات؛
' '2م��ا �إن كان مطلوب��ا من البائع �أو امل�ؤجر �أن يت�صرف يف املوجودات ،و�إذا
كان الأمر كذلك ،فكيف؛
' '3ما �إن كان يجوز للبائع �أو امل�ؤجر �أن يحتفظ ب�أي فائ�ض؛
' '4م��ا �إن كان للبائ��ع �أو امل�ؤجر حق مطالبة امل�ش�تري �أو امل�ست�أجر ب�سداد
�أي عجز.
(ب) النظ��ام املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين بعد التق�صري ينطبق على �إنفاذ حق
االحتف��اظ بامللكي��ة �أو حق الإيج��ار التمويلي بعد التق�صري ،ما مل يتعار���ض ذلك مع �ضرورة
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 �أنّ �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:
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البديل �ألف
تك��ون الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�ضمانية منطبقة �أي�ضا على حقوق االحتفاظ
بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.
*

البديل باء
تك��ون �أحكام قانون الدول��ة امل�شرتعة املنطبقة على حقوق ملكي��ة 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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*

الغر�ض
الغر���ض من �أحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطب��ق على �إن�شاء احلق ال�ضماين
ونفاذه جت��اه الأطراف الثالثة و�أولويته؛ وحقوق والتزامات املان��ح والدائن امل�ضمون والأطراف
()36
الثالثة قبل التق�صري وبعده.

�ألف -تو�صيات عامة

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة
 -203ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون( )37على �أن القان��ون املنطبق على �إن�ش��اء حق �ضماين يف
موج��ودات ملمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالث��ة و�أولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان
هذه املوجودات ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صيات  207-204و.211
 -204ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أن قان��ون الدولة التي يقع فيها مق��ر املانح هو القانون
املنطب��ق على امل�سائل املذك��ورة يف التو�صية  203فيما يتعلق باحل��ق ال�ضماين يف موجودات
ملمو�سة من النوع الذي ُي�ستخدم عادة يف �أكرث من دولة.
 -205ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أن��ه �إذا كان احلق ال�ضماين يف موج��ودات 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 ُيحتفظ بال�سجل �أو ُت�صدر �شهادة
امللكية حتت �سلطتها.
 -206ينبغي �أن ين�ص القانون على �أن القانون الواجب التطبيق على �أولوية احلق ال�ضماين
يف املوج��ودات امللمو�سة ،الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�ستند قابل للتداول،
��دت التو�صـي��ات املتـعلقة بتنـازع القوانني بالتعـ��اون الوثيق مع املكتب الدائ��م مل�ؤمتر الهاي للقانون
�أُع ّ
الدويل اخلا�ص.
( )36م�سائ��ل تن��ازع القوانني املتعلقة بتمويل االحتياز يتناولها الف�ص��ل التا�سع ،بينما يتناول هذا الف�صل
والف�صل الثاين ع�شر م�سائل تنازع القوانني املتعلقة بالإع�سار.
(" )37القان��ون" يف ه��ذا الف�صل يعني قان��ون املعامالت امل�ضمونة �أو �أي قان��ون �آخر يجوز للدولة �أن
تدرج فيه �أحكام تنازع القوانني.
*
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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
 -207ينبغ��ي �أن ين���ص القان��ون على �أن احل��ق ال�ضم��اين يف املوج��ودات امللمو�سة (غري
ال�صك��وك القابلة للتداول �أو امل�ستندات القابلة للت��داول) العابرة �أو املراد ت�صديرها من الدولة
الت��ي تكون موجودة فيه��ا وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين يجوز �إن�ش��ا�ؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف
الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي يقع فيها مكان املوجودات وقت الإن�شاء على النحو املن�صو�ص
علي��ه يف التو�صي��ة � 203أو مبقت�ضى قانون دولة املق�صد النهائ��ي للموجودات� ،شريطة �أن ت�صل
تل��ك 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

 -208ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن قانون الدولة الت��ي 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
باتف��اق �ضماين تت�صل مبمتلكات غ�ير منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
م�سجلة يف �سجل املمتلكات
و�أولويته� .أ ّما التنازع على الأولوية املتع ّلق بحقوق مطالب مناف�س ّ
غ�ير املنقولة فيحكمه قانون الدول��ة التي ُيحتفظ بال�سجل حتت �سلطته��ا .وال تنطبق القاعدة
عتد بالت�سجيل ،مبوجب ذلك القانون ،يف تقرير �أولوية
ال��واردة يف اجلملة ال�سابق��ة �إال �إذا كان ُي ّ
احلق ال�ضماين يف امل�ستحق.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف

 -210ينبغ��ي �أن ينـ���ص القـانون عل��ى �أن م�سائل �إن�شاء احلق ال�ضم��اين يف حق تقا�ضي
الأموال املودعة يف ح�ساب م�صريف ،ونفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،و�أولويته
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و�إنف��اذه ،ع�لاوة على حقوق امل�ص��رف الوديع وواجبات��ه فيما يتعلق بذلك احل��ق ال�ضماين،
يحكمها:

البديل �ألف

*

قانونُ الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�صرف الذي يحتفظ باحل�ساب امل�صريف.
و�إذا كانت للم�صرف �أماكن عمل يف �أكرث من دولة واحدة ،اع ُت ّد باملكان الذي يوجد
فيه الفرع املحتفظ باحل�ساب.
البديل باء
قان��ونُ الدولة التي ُذكر �صراح��ة يف اتفاق احل�ساب �أنها الدول��ة التي يحكم قانونها
ذلك االتفاق� ،أو قانونٌ �آخر �إذا كان اتفاق احل�ساب ين�ص �صراحة على انطباق ذلك
يتقرر وفقا للجملة
القانون الآخر على جميع تلك امل�سائل .بيد �أن قانون الدولة الذي َّ
ال�سابق��ة ال ينطب��ق �إال �إذا كان ل��دى امل�صرف الوديع ،وقت �إب��رام اتفاق احل�ساب،
مكت��ب يف تلك الدولة ي��زاول ن�شاطا منتظما يف جمال حف��ظ احل�سابات امل�صرفية.
و�إذا مل يتق��رر 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

حمددة
القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع َّ
من املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل
 -211ينبغ��ي �أن ين�ص القان��ون على �أنه �إذا كانت الدولة التي يق��ع فيها مقر املانح تعرتف
بالت�سجيل كطريقة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول �أو حق تقا�ضي الأموال
املودع��ة يف ح�ساب م�صريف جتاه الأطراف الثالثة ،كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو
القان��ون املنطبق على م�س�ألة البت يف ما �إذا كان النف��اذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتقّق بوا�سطة
الت�سجيل مبقت�ضى قوانني تلك الدولة.
يجوز للدولة �أن تعتمد البديل �ألف �أو البديل باء من التو�صية .210
( )38الدولـ��ة التـ��ي تعتمـد البديـل باء م��ن التـو�صية  210ال بد لها م��ن �أن تعتمد كذلك التو�صيتني
 226و.227
*
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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 �أنَّ قانون الدولة املحددة يف التع ّهد امل�ستقل ال�صادر عن
الكفيل/املُ�صدر �أو املث ِّبت �أو ال�شخ�ص امل�سمى يحكم ما يلي:
امل�سمى الذي تلقى
(�أ) حق��وقَ وواجبات الكفيل/املُ�صدر �أو املُث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
طلبا بالإقرار �أو قام� ،أو قد يقوم ،بال�سداد �أو ب�إعطاء قيمة بطريقة �أخرى مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل؛
احل��ق يف �إنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ض��ي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد
(ب)
َّ
امل�سمى؛
م�ستقل جتاه الكفيل/املُ�صدر �أو املُث ِّبت �أو ال�شخ�ص ّ
(ج) نف��ا َذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائدات املت�أتية مبقت�ضى تع ّهد م�ستقل
جتاه الأطراف الثالثة و�أولوي َته ،با�ستثناء ما تن�ص عليه التو�صية .213
يحدد القان��ون الواجب التطبيق يف التع ّهد
 -213ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه �إذا مل َّ
امل�ستقل ال�صادر عن الكفيل/املُ�صدر �أو املث ِّبت ،كان القانونُ الذي يحكم امل�سائل امل�شار �إليها
يف التو�صي��ة  212ه��و قان��ون الدولة التي يقع فيها ف��رع الكفيل/املُ�ص��در �أو املُث ِّبت �أو مكتبه
امل�سمى يكون القانونُ الواجب التطبيق
املذكور يف التع ّهد امل�ستقل .غري �أنه يف حالة ال�شخ�ص ّ
ي�س��دد �أو يعطي قيمة
امل�سمى �أو مكتبه الذي ّ
ه��و قان��ون الدولة التي يقع فيها ف��رع ال�شخ�ص ّ
بطريقة �أخرى مبقت�ضى التع ّهد امل�ستقل.
 -214ينبغ��ي �أن ين���ص القانون عل��ى �أن القانون الذي يحكم �إن�ش��اء احلق ال�ضماين يف
م�ستح��ق �أو �ص��ك قابل للتداول �أو مطالبة �أخرى ،مكفولة ال�س��داد �أو الأداء بطريقة �أخرى
مبوج��ب تع ّهد م�ستقل ،ونفاذ ذلك احل��ق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ،ه��و �أي�ضا القانون
املنطب��ق على م�س�ألة م��ا �إذا كان احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي العائ��دات املت�أتية مبقت�ضى
التع ّه��د امل�ستـق��ل ين�شـ���أ وي�صـبح نافذا جت��اه الأطـراف الثالث��ة تلقائيا وفقا مل��ا تن�ص عليه
التو�صيت��ان ( 25الف�صل الث��اين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضم��اين) 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 �أنّ :
(�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
الثالث��ة هو القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف موج��ودات 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
والتزاماتهم��ا 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
 -217ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن القانون املنطبق على امل�ستح��ق �أو ال�صك القابل
للتداول �أو امل�ستند القابل للتداول هو �أي�ضا القانون املنطبق على:
(�أ) العالق��ة ب�ين املدي��ن بامل�ستحق واملحال �إليه امل�ستح��ق ،والعالقة بني املدين
مبقت�ضى �صك قابل للتداول وحائز حق �ضماين يف ذلك ال�صك؛
(ب) ال�ش��روط الواجب توافرها ليت�سنى الت��ذرع ب�إحالة امل�ستحق �أو بحق �ضماين
يف ال�ص��ك القابل للتداول �أو بحق �ضماين يف امل�ستن��د القابل للتداول جتاه املدين بامل�ستحق
�أو املدي��ن مبقت�ضى ال�ص��ك القابل للتداول �أو ُم ِ
�صدر امل�ستند القاب��ل للتداول (مبا يف ذلك ما
�إذا كان يج��وز للمدين بامل�ستحق �أو املدي��ن مبقت�ضى ال�صك القابل للتداول �أو ُم�صدر امل�ستند
القابل للتداول �أن يتم�سك باتفاق مانع للإحالة)؛
			 (ج) م�س�أل��ة م��ا �إذا كانت التزامات املدي��ن بامل�ستحق �أو املدي��ن مبقت�ضى ال�صك
القابل للتداول �أو م�صدر امل�ستند القابل للتداول قد ا�ستوفيت.

القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين
 -218ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه ،رهنا بالتو�صي��ة  ،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

 -219ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ،لأغرا�ض �أح��كام تنازع القوانني ،يكون مقر املانح
واقع��ا يف الدول��ة التي يوجد فيها مكان عمل��ه .و�إذا كان للمانح مكان عمل يف �أكرث من دولة،
كان م��كان عمل��ه هو املكان الذي تزا َول فيه �إدارته املركزي��ة .و�إذا مل يكن للمانح مكان عمل
اع ُت ّد مبكان �إقامته املعتاد.

الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان �أو املقر
 -220ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) با�ستثن��اء م��ا تن���ص علي��ه الفقرة الفرعي��ة (ب) من هذه التو�صي��ةُ ،يق�صد
بالإ�ش��ارات �إىل مكان املوجودات �أو مكان املانح يف �أحكام تنازع القوانني ،فيما يخ�ص م�سائل
الإن�ش��اء ،م��كان �أي منهما وقت الإن�ش��اء املفرت�ض للحق ال�ضماين ،ويق�ص��د بها فيما يخ�ص
م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،مكان �أي منهما وقت ن�شوء امل�س�ألة؛
(ب) �إذا كانت حقوق جميع املطا ِلبني املناف�سني يف املوجودات املرهونة قد �أن�شئت
وجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل تغيري مكان املوجودات �أو مكان املانح ،ف�إن الإ�شارات
ُ
ال��واردة يف �أحكام تنازع القوانني �إىل مكان املوج��ودات �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
 -221ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أن الإحالة يف �أحكام تنازع القوانني �إىل "قانون" دولة
�أخ��رى بو�صفه القان��ون املنطبق على م�س�ألة م��ا� ،إمنا يق�صد بها القانون الناف��ذ 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
(�أ) ال يجوز للمحكمة �أن ترف�ض تطبيق القانون الذي َّ
القوانني �إال �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�صرف النظر عن �أحكام تنازع القوانني� ،أن تط َّبق حتى على احلاالت الدولية؛

عا�شرا -تنازع القوانني
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(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 ُت�ستبعد ،عند البدء ب�إجراءات الإع�سار� ،أحكام تنازع
القوانني الت��ي حتدد القانون الواجب تطبيقه على �إن�شاء احل��ق 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 قان��ون الإع�سار يف الدولة التي تبد�أ فيها �إج��راءات الإع�سار (قانون حمكمة الإع�سار)
عل��ى م�سائل من قبيل الإبطال� ،أو معامل��ة الدائنني امل�ضمونني� ،أو حتديد مراتب املطالبات� ،أو
()39
توزيع العائدات.

باء -تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق
هو قانون دولة متعددة الوحدات

 -224ينبغ��ي �أن ين���ص القانون على �أنه يف احلاالت التي يك��ون فيها القانون املنطبق على
م�س�أل��ة ما ه��و قانون دولة متعددة الوحدات ،رهنا بالتو�صي��ة  ،225تكون الإ�شارات �إىل قانون
دول��ة متعددة الوحدات �إ�شارات �إىل قانون الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة (التي تتقرر ا�ستنادا
�إىل مق��ر املانح �أو مكان املوجودات املرهونة و�إال فبمقت�ض��ى �أحكام تنازع القوانني) و�إىل قانون
الدولة املتعددة الوحدات ذاته ،ما دام معموال به يف تلك الوحدة.
 -225ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف �إطار �أحكام��ه املتعلقة بتنازع القوانني� ،إذا كان
القانون ال�ساري يف دولة متعددة الوحدات �أو يف �إحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق،
��دد الأحكام الداخلي��ة لتنازع القوانني ال�ساري��ة يف تلك الدولة املتع��ددة الوحدات �أو يف
تحُ ِّ
يتعي تطبيق الأح��كام املو�ضوعية من قان��ون الدولة املتعددة
الوح��دة الإقليمية م��ا �إذا كان نَّ
الوحدات �أو من قانون وحدة �إقليمية معينة من تلك الدولة.
 -226ينبغ��ي �أن ين���ص القـانون على �أن��ه �إذا كان �صاحب احل�س��اب وامل�صرف الوديع قد
اخت��ارا قان��ون وحدة �إقليمية معينة من دول��ة متعددة الوحدات ليك��ون القانون املنطبق على
اتفاق احل�ساب:
(�أ) كان��ت الإ�شـارت��ان �إىل "الـدول��ة" يف اجلمل��ة الأوىل م��ن التو�صية 210
(البديل باء) �إ�شارتني �إىل تلك الوحدة الإقليمية؛
()39انظر التو�صية  31من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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(ب) كان��ت الإ�شارت��ان �إىل "الدول��ة" و"تل��ك الدولة" يف اجلمل��ة 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
(�أ) كان القانون ّ
وحدة �إقليمية من دولة متعددة الوحدات؛
(ب) كان قانون تلك الدولة يق�ضي ب�أال ينطبق قانون الوحدة الإقليمية �إال �إذا كان
للم�صرف الوديع مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بال�شرط املن�صو�ص عليه يف اجلملة
الثانية من التو�صية ( 210البديل باء)؛
(ج) كان احلك��م املذك��ور يف الفقرة الفرعية (ب) من ه��ذه التو�صية �ساريا وقت
()40
�إن�شاء احلق ال�ضماين يف احل�ساب امل�صريف.

()40ال حتتاج �إىل اعتماد التو�صيتني  226و� 227سوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�صية .210

حادي ع�شر -الفرتة االنتقالية
الغر�ض
الغر���ض من الأحكام املتعلقة بالفرتة االنتقالية هو حتقي��ق انتقال من�صف وف ّعال �إىل هذا
القانون من النظام الذي يكون �ساريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ
يحدد القانون �إما تاريخا الحقا ال�شرتاعه يب��د�أ اعتبارا منه نفاذه ("تاريخ
 -228ينبغ��ي �أن ّ
النف��اذ") و�إما �آلية ميكن بوا�سطتها حتديد تاريخ النفاذ .ويطبق القانون ،اعتبارا من تاريخ نفاذه،
عل��ى جميع املعامالت املندرجة �ضمن نط��اق 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
 -229ينبغ��ي �أن ين�ص القانون على �أنه ال ينطبق عل��ى �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
 -231ينبغ��ي �أن ين�ص القانون عل��ى �أن احلق ال�ضماين الذي ُيجع��ل نافذا جتاه الأطراف
الثالثة مبقت�ضى القانون ال�سابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة �إىل �أقرب الأجلني التاليني:
85
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(�أ) الوقت الذي ينق�ضي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�سابق؛
(ب) انق�ض��اء مـ��دة [حت��دد املدة] �شهور عـل��ى تـاريخ بـدء نفـاذ هـ��ذا القــانون
("الفرتة االنتقالية").
و�إذا ا�ستوفي��ت �ش��روط النفاذ جت��اه الأطراف الثالث��ة مبقت�ضى هذا القانون قب��ل توقّف النفاذ
مبقت�ضى اجلملة ال�سابقة ،ا�ستمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.

�أولوية احلق ال�ضماين
 -232رهن��ا ب�أحكام التو�صيتني  233و ،234ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يحكم �أولوية
احل��ق ال�ضماين .ويكون الوقت الذي ي�صب��ح فيه احلق ال�ضماين امل�شار �إليه يف التو�صية 231
م�سجل مبوجب القانون ال�سابق هو الوقت
نافذا جتاه الأط��راف الثالثة �أو ي�صبح مو�ضوع �إ�شعار َّ
الذي يجب االعتداد به يف حتديد �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
(ب) مل يك��ن احل��ق ال�ضماين نافذا جتاه الأط��راف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا
القانون ثم �أ�صبح نافذا جتاهها يف وقت الحق.

ثاين ع�شر� -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
بطريق��ة �شاملة تت�سق م��ع دليل الأون�سيرتال للإع�سار .ومن ث��م �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 ُيقر�أ
هذا الف�ص��ل باالقرتان بكلتا التعليقات والتو�صيات ال��واردة يف دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
تطرق
ويت�ضم��ن هذا الف�صل �أي�ض��ا مناق�شة لبع�ض التو�صيات الإ�ضافية الت��ي ّ
ّ
تو�ضح م�سائل ّ
�إليها دليل الأون�سيرتال للإع�سار ولكنها مل تكن مو�ضوع تو�صيات يف ذلك الدليل.

�ألف -دليل الأون�سيرتال الت�شريعي لقانون الإع�سار:
امل�صطلحات والتو�صيات

()41

 -1امل�صطلحات
( -12ب) "موج��ودات املدين" :هي ممتل��كات املدين وحقوقه وم�صاحله ،مبا فيها احلقوق
وامل�صال��ح يف املمتل��كات� ،سواء �أكانت يف حوزة املدين �أم مل تكن ،وملمو�سة �أم غري ملمو�سة،
وقابل��ة �أم غري قابلة للنقل ،مبا يف ذلك م�صال��ح املدين يف املوجودات املرهونة �أو يف املوجودات
التي ميلكها طرف ثالث؛
���( -12ص) "العق��د 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�شرات �أو �أي �صك مايل �آخر،
و�أي معامل��ة �إعادة �ش��راء �أو معاملة �إقرا�ض �أوراق مالية ،و�أي معامل��ة �أخرى مماثلة لأي معاملة
م�شار �إليها �أعاله تجُ رى يف الأ�سواق املالية ،و�أي توليفة من املعامالت املذكورة �أعاله؛
()41من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10
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( -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:
الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحق��ة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �سواء
''1
باحللول �أو بطريقة �أخرى؛ �أو
عند �إع�سار طرف ما �أو تق�صريه ب�أي نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت املعلقة
''2
بقيمته��ا الإبدالية �أو بقيمته��ا ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل تل��ك املبالغ �إىل عملة واحدة
ومعاو�ضتها �إىل مبلغ واحد يدفعه طرف �إىل �آخر؛ �أو
مقا�ص��ة املبالغ املح�سوبة على النحو املب�ّيننّ يف الفقرة الفرعية ' '2من هذا
''3
()42
التعريف يف �إطار اتفاقَي معاو�ضة �أو �أكرث؛
( -12د د) "الط��رف ذو امل�صلح��ة" :ه��و �أي ط��رف تت�أثر حقوقه �أو التزامات��ه �أو م�صاحله
ب�إج��راءات الإع�سار �أو ب�أمور مع َّينة يف �إجراءات الإع�سار ،مبن يف ذلك املدين �أو ممثل الإع�سار
�أو الدائ��ن �أو حائ��ز الأ�سه��م �أو جلنة الدائنني �أو �سلطة حكومي��ة �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�أثر على
ق�صد �أن ي�شمل هذا التعريف الأ�شخا�ص الذين لهم م�صالح بعيدة ال�صلة �أو
ه��ذا النحو .وال ُي َ
متفرقة تت�أثر ب�إجراءات الإع�سار؛
( -12و و) "الأف�ضلي��ة" :هي معــاملة تـ���ؤدي �إىل ح�صول دائــن على مــزية �أو �سـداد
غري عادي؛
تتقدم مطالبة على غريها عندما ين�ش�أ ذلك احلق
( -12ز ز) "الأولوي��ة" :ه��ي احلق يف �أن ّ
ب�إعمال القانون؛
( -12ح ح) "املطالب��ة ذات الأولوي��ة" :ه��ي املطالب��ة التي ت�سدد قب��ل ال�سداد للدائنني
العامني غري امل�ضمونني؛
( -12ط ط) "حماية القيمة" :هي التدابري التي ت�ستهدف احلفاظ على القيمة االقت�صادية
للموج��ودات املرهونة واملوجودات اململوك��ة للأطراف الثالثة �أثناء �إج��راءات الإع�سار (ي�شار
�إليه��ا يف بع���ض الواليات الق�ضائية بعب��ارة "احلماية الوافية") .وميكن توف�ير احلماية بوا�سطة
()41الفقرة الفرعية (ل) من املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات.
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دفع��ات نقدية� ،أو بتوف�ير م�صالح �ضمانية على موجودات بديل��ة �أو �إ�ضافية� ،أو بو�سائل �أخرى
حتددها املحكمة لتوفري احلماية الالزمة؛
ّ
( -12ع ع) "امل�صلح��ة ال�ضماني��ة" :هي حق يف موجودات ل�ضمان �سداد التزام �أو �أكرث
�أو الوفاء به على نحو �آخر؛

 -2التو�صيات

الأهداف الرئي�سية لقانون ف ّعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار
 -1م��ن �أجل �إر�ساء وتطوير قانون ف ّعال ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي �أخذ الأهداف الرئي�سية التالية
يف 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؛
ويت�ضمن حوافز على
(ز) �ضم��ان وجود قان��ون �إع�سار ي ّت�سم بال�شّ فافية وقابل ّي��ة ال ّتنب�ؤ
ّ
جمع املعلومات وتوزيعها؛
(ح) االعرتاف بحقوق الدائنني احلاليني و�إر�ساء قواعد وا�ضحة ب�ش�أن ترتيب املطالبات
ذات الأولوية.
يحدد قانون الإع�سار �أ ّنه ،عندما تكون امل�صلح��ة ال�ضمانية نافذة وقابلة للإنفاذ
 -4ينبغ��ي �أن ّ
مبوجب قانون غري قانون الإع�سارُ ،يعترَ ف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ يف �إجراءات الإع�سار.
 -7بغية �صوغ قانون ف ّعال وكف�ؤ ب�ش�أن الإع�سار ،ينبغي النظر يف ال�سمات امل�شرتكة التالية:
(�أ)(-د) ...
(هـ) حماي��ة حوزة الإع�سار من ت�صرفات الدائن�ين واملدين ذاته وممثل الإع�سار ،والطريقة
الت��ي ُت�صان بها القيمة االقت�صادية للم�صلحة ال�ضمانية �أثناء �إجراءات الإع�سار ،عندما ت�سري
تدابري احلماية على الدائنني امل�ضمونني؛
(و)�(-ص) ...
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القانون املنطبق على �صحة احلقوق واملطالبات و�سريانها
 -30ينبغي تعيني القانون املنطبق على حتديد �صحة و�سريان احلقوق واملطالبات القائمة وقت
ب��دء �إجراءات الإع�سار ،وذل��ك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا���ص للدولة التي تبد�أ فيها
�إجراءات الإع�سار.

القانون املنطبق يف �إجراءات الإع�سار :قانون حمكمة الإع�سار
 -31ينبغ��ي �أن يط َّبق قانون الإع�سار للدولة التي تبد�أ فيها �إجراءات الإع�سار (قانون حمكمة
الإع�سار) 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
...
 -34ينبغ��ي �أن يكون ع��دد �أي ا�ستثناءات ت�ض��اف �إىل التو�صيت�ين  32و 33حمدودا ،كما
ينبغي تبيانها �أو ذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�سار.

املوجودات التي ِّ
ت�شكل حوزة الإع�سار
 -35ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنَّ 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) ...
()43
ق��رر ملكية املوج��ودات بالإ�شارة �إىل القانون املنطبق ذي ال�صلة ،حي��ث يرد تعريف وا�سع للتعبري
�س ُت َّ
"املوج��ودات" ي�شمل ممتل��كات املدين وحقوقه وم�صلحته ،مبا يف ذلك حقوق املدين وم�صاحله يف املوجودات
اململوكة لأطراف ثالثة.
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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 املدي��ن ،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
(�أ) مطالبة ِّ
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
 -41ينبغي �أن ّ
ُي َّع�ين كتدبري م�ؤق��ت .ففي الفرتة الفا�صلة بني تقدمي طلب بدء �إج��راءات الإع�سار وبدء تلك
الإجراءات ،يحق للمدين �أن يوا�صل ت�شغيل من�ش�أته وي�ستخدم املوجودات ويت�صرف فيها يف
�سياق العمل املعتاد ،با�ستثناء ما تفر�ضه املحكمة من تقييدات.
()44ه��ذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�سي�ترال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،انظر
املادة ( 19انظر املرفق الثالث من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
()45يق�ص��د بالإ�شارة �إىل املوجودات يف الفقرات م��ن (�أ) �إىل (ج) �أن تكون قا�صرة على املوجودات التي
من �ش�أنها �أن متثل جزءا من حوزة الإع�سار حاملا تبد�أ الإجراءات.
يح��دد قانون الإع�سار وقت نفاذ �أمر متعلق بالتدابري امل�ؤقت��ة؛ ك�أن ين�ص مثال ،عند �إ�صدار
()46ينبغ��ي �أن ّ
حمدد �آخر (انظر
الأم��ر ،عل��ى �أن يكون ذلك الأمر نافذا اعتبارا من ال�ساعة الأوىل من ي��وم �إ�صداره� ،أو �أي وقت ّ
الفقرة  44من دليل الأون�سيرتال للإع�سار).
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الإ�شعار
احلد من �ض��رورة الإ�شعار �أو
 -42ينبغ��ي �أن يب�ّيننّ قانون الإع�س��ار �أنه ،ما مل تق��رر املحكمة ّ
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 �ضرورة الإ�شعار �أو اال�ستغناء عنه.

التدابري امل�ؤقتة بناء على طلب من طرف واحد
 -43ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف حال عدم توجيه �إ�شعار �إىل املدين �أو طـرف �آخـر
ذي م�صلحـ��ة ومت�أثـر بتدبيـر م�ؤقـ��ت بالطلـب اخلـا�ص بالتدبيـر امل�ؤقـ��ت ،يحـق للمدين �أو
للط��رف الآخ��ر ذي امل�صلحة املت�أثر بالتدابري امل�ؤقت��ة� ،أن ُي�س َمع ر�أيه ب�سرع��ة )47(،فيما �إذا كان
ينبغي ا�ستمرار التدبري االنت�صايف.

تعديل التدابري امل�ؤقتة �أو �إنها�ؤها

 -44ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للمحكم��ة ،مببادرتها �أو بناء على طلب من ممثل
الإع�س��ار �أو املدي��ن �أو الدائن �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر مت�أثر بالتدابري امل�ؤقت��ة� ،أن ت�ستعر�ض تلك
وتعدلها �أو ُتنهيها.
التدابري ِّ

�إنهاء التدابري امل�ؤقتة
 -45ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ التدابري امل�ؤقتة تنتهي عندما:
مقدم ب�ش�أن البدء؛
(�أ) ُيرف�ض طلب َّ
(ب) ُيطعن بنجاح يف �أمر باتخاذ تدابري م�ؤقتة مبقت�ضى التو�صية 43؛
(ج) ُت�صب��ح التداب�ير املنطبق��ة عند البدء ناف��ذة ،ما مل تقرر املحكم��ة ا�ستمرار نفاذ
التدابري امل�ؤقتة.
م�سمى �ضمن القانون �أن يكون ق�صريا ملنع حدوث خ�سارة يف قيمة من�ش�أة املدين.
()47ينبغي لأي �أجل ّ
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التدابري املنطبقة عند البدء
()48

 -46ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عند بدء �إجراءات الإع�سار:
(�أ) يط َّب��ق الوق��ف على بدء �أو موا�صلة الدعاوى الفردي��ة �أو الإجراءات املتعلقة
مبوجودات املدين وحقوقه �أو واجباته �أو التزاماته املالية؛
(ب) يط َّب��ق الوقف على الإجراءات املتخذة م��ن �أجل جعل امل�صالح ال�ضمانية نافذة
()50
على الأطراف الثالثة و�إنفاذ امل�صالح ال�ضمانية؛
(ج) يط َّب��ق الوقف على التنفيذ �أو غريه من �أ�شكال الإنفاذ الذي ي�ستهدف موجودات
احلوزة؛
()51
(د) يع َّلق حق الطرف املقابل يف �إنهاء �أي عقد مع املدين؛
(ه��ـ) يع َّل��ق احلـق يف �إحـالة � ّأي من موجودات احل��وزة �أو رهنها �أو الت�صرف فيها على
()52
نحو �آخر.
()49

مدة التدابري املنطبقة �آليا عند البدء

 -49ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ التدابري املنطبقة �آليا عند بدء �إجراءات الإع�سار تظل
نافذة طوال تلك الإجراءات �إىل �أن:
()53
(�أ) متنح املحكمة �إعفاء من التدابري؛
(�)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
دلي��ل الأون�سيرتال للإع�س��ار) .ويق�صد بالدعاوى الفردية امل�شار �إليها يف الفق��رة الفرعية (�أ) من التو�صية � 46أن
ت�شم��ل �أي�ض��ا الدعاوى املعرو�ضة على هيئة حتكيم .غري �أنه قد ال يت�سنى دائم��ا تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات
التحكيم ،كما هو احلال عندما ال يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان �أجنبي.
حمددة،
(�)50إذا كان قانون غري قانون الإع�سار ي�سمح بجعل تلك امل�صالح ال�ضمانية نافذة يف فرتات زمنية ّ
فم��ن امل�ست�صوب �أن يعرتف قانون الإع�سار بتلك الفرتات الزمنية و�أن ي�سمح بجعل امل�صلحة نافذة عندما يحدث
يت�ضمن قان��ون غري قانون الإع�سار
ب��دء �إجراءات الإع�س��ار قبل انق�ضاء �أجل الفرتة الزمني��ة ّ
املحددة .وعندما ال ّ
تل��ك الفرتات الزمنية� ،أُعمل الوقف املنطبق عند بدء الإج��راءات للحيلولة دون جعل امل�صلحة ال�ضمانية نافذة.
(لالط�لاع عل��ى مزيد من املناق�شة ،انظر الفقرة  32من دليل الأون�سي�ترال للإع�سار ،وكذلك دليل الأون�سيرتال
الت�شريعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة).
()51انظ��ر الفقرات  119-114من دليل الأون�سيرتال للإع�س��ار .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.
()52تقيي��د احل��ق يف �إحالة موج��ودات احلوزة �أو رهنه��ا �أو الت�صرف فيها بطريقة �أخ��رى يجوز �أن يخ�ضع
ال�ستثن��اء يف تلك احلاالت امل�سم��وح فيها للمدين مبوا�صلة �أعمال من�ش�أته ،وي�ستطي��ع املدين �إحالة املوجودات �أو
رهنها �أو الت�صرف فيها بطريقة �أخرى يف �سياق العمل املعتاد.
()53ينبغي منح الإعفاء ا�ستنادا �إىل الأ�س�س املذكورة يف التو�صية  51من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
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(ب) ت�صبح خطة �إعادة التنظيم نافذة يف �إجراءات �إعادة التنظيم؛
(ج) تنق�ض��ي )55(،فيما يتعلق بالدائنني امل�ضمونني ،يف �إجراءات الت�صفية ،فرتة زمنية
حمددة يف القانون ،ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة �إ�ضافية عند �إثبات:
ثابتة ّ
'� '1أنّ التمدي��د �ض��روري لزيــ��ادة قيمــة املوجـ��ودات �إىل �أق�صـى حــد
ل�صالح الدائنني؛
'� '2أنّ الدائ��ن امل�ضم��ون �سيحظ��ى بحماية من تناق�ص قيم��ة املوجودات
املرهونة التي لـه فيها م�صلحة �ضمانية.
()54

احلماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة
يقدم طلبا �إىل املحكمة،
 -50ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يحق للدائن امل�ضمون ،عندما ّ
�أن متنح��ه حماي��ة قيمة املوجودات التي لـه فيه��ا م�صلحة �ضمانية .ويج��وز 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
(ج) ا�ستخدام �أي و�سيلة �أخرى تق ِّررها املحكمة.

الإعفاء من التدابري املنطبقة عند البدء
 -51ينبغ��ي �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) �أنّ املوجــ��ودات املرهون��ة لي�س��ت �ضرورية لإعادة تنظي��م �أو عملية بيع حمتملة
ملن�ش�أة املدين؛
(ب) �أن قيم��ة املوجودات املرهونة �آخذة يف التناق���ص نتيجة لبدء �إجراءات الإع�سار،
و�أنّ الدائن امل�ضمون ال يحظى بحماية من تناق�ص القيمة؛
(ج) �أن��ه مل تتم ،يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،املوافقة على خطة يف غ�ضون �أي حدود
زمنية منطبقة.
()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).
( )55املق�ص��ود هو �أن ينطبق الوقف على الدائنني امل�ضمونني لفرتة زمنية ق�صرية فقط ،ك�أن ترتاوح مثال ما
بني  30و 60يوما ،و�أن يبينّ قانون الإع�سار بو�ضوح ّمدة االنطباق.
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�صالحية ا�ستخدام موجودات احلوزة والت�ص ّرف فيها
 -52ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار مبا يلي:
(�أ) ا�ستخ��دام موج��ودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�صرف فيها �ضمن
�سياق العمل املعتاد ،با�ستثناء العائدات النقدية؛
(ب) ا�ستخدام موجودات احلوزة (مبا فيها املوجودات املرهونة) والت�صرف فيها خارج
�سياق العمل املعتاد ،رهنا با�شرتاطات التو�صيتني  55و.58

زيادة رهن املوجودات املرهونة
 -53ينبغ��ي �أن يب�ّيننّ قان��ون الإع�سار �أنه يج��وز زيادة ره��ن املوجودات املرهون��ة ،مع مراعاة
اال�شرتاطات الواردة يف التو�صيات .67-65

ا�ستخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث
 -54ينبغ��ي �أن يبينّ قان��ون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�س��ار �أن ي�ستخدم موجودات مملوكة
حمددة ،منها ما يلي:
لطرف ثالث ويف حيازة املدين� ،شريطة ا�ستيفاء �شروط ّ
(�أ) �أن تحُ مى م�صالح الطرف الثالث من تناق�ص قيمة املوجودات؛
(ب) �أن ُتدف��ع التكاليف املتك َّب��دة مبقت�ضى العقد واملرتتبة على ا�ستمرار �أداء العقد
وا�ستخدام املوجودات ب�صفتها نفقات �إدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�صة وخالية
من التزامات الرهن وامل�صالح الأخرى
-58ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار ببيع موجودات مرهونة �أو خا�ضعة مل�صلح ٍة �أخرى
خال�ص ًة وخالي ًة من ذلك الرهن وامل�صلحة الأخرى ،خارج �سياق العمل املعتاد� ،شريطة ما يلي:
(�أ) �أن ُي�ش ِعر ُ
ممثل الإع�سار �أ�صحاب الرهن �أو امل�صالح الأخرى بالبيع املقرتح؛
(ب) �أن تتاح لأ�صحاب الرهن الفر�صة لأن ُي�س َمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم
اعرتا�ض على البيع املقرتح؛
(ج) �أ ّال يكون قد ُمنح �إعفاء من الوقف؛
(د) �أن ُت�صان �أولوية امل�صالح يف عائدات بيع املوجودات.
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ا�ستخدام العائدات النقدية
 -59ينبغ��ي �أن ي�سمح قان��ون الإع�سار ملمثل الإع�س��ار �أن ي�ستخدم العائ��دات النقدية و�أن
يت�صرف فيها �إذا:
(�أ) واف��ق الدائن امل�ضمون الذي لـه م�صلحة �ضمانية يف تلك العائدات النقدية على
ا�ستخدامها �أو الت�صرف فيها؛ �أو
(ب) �أُ�شع��ر الدائن امل�ضمون بذلك اال�ستخدام �أو الت�صرف املقرتح و�أُتيحت لـه فر�صة
لأن ُي�س َمع من املحكمة؛
(ج) ُحميت م�صالح الدائن امل�ضمون من االنتقا�ص من قيمة العائدات النقدية.

املوجودات املُ ِرهقة
يقرر كيفي��ة معاجلة �أي موجودات
 -62ينبغ��ي �أن ي�سمح قان��ون الإع�سار ملمثل الإع�سار ب�أن ّ
ُمرهق��ة للحوزة .وعلى وجه التحديد ،يجوز �أن ي�سمح قان��ون الإع�سار ملمثل الإع�سار بالتنازل
ع��ن املوجودات املُرهقة بع��د �إ�شعار الدائنني و�إتاح��ة الفر�صة لهم لالعرتا���ض على الإجراء
املق�ترح ،با�ستثناء �أنه يجوز لقانون الإع�سار ،عندما تتج��اوز املطالبة امل�ضمونة قيمة املوجودات
املرهون��ة وال تكون املوجودات الزمة لإع��ادة 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�سر قانون الإع�سار ملمثل الإع�سار احل�صول على متويل الحق لبدء الإجراءات
يقرر ممثل الإع�سار �أنّ ذلك �ضروري
و�أن يوفّ��ر لـه حوافز للح�صول على ذل��ك التمويل عندما ّ
ال�ستم��رار ت�شغيل من�ش�أة املدين �أو لكفالة دميومته��ا �أو للمحافظة على قيمة موجودات احلوزة
�أو حت�سينه��ا .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
 -65ينبغ��ي �أن يتيح قانون الإع�سار منح م�صلحة �ضمانية ب�ش�أن �سداد التمويل الالحق لبدء
الإج��راءات ،ت�شمل منح م�صلح��ة �ضمانية على املوجودات غري املرهون��ة ،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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 -66ينبغ��ي �أن يبينّ القانون(� )56أنّ امل�صلحة ال�ضمانية التي تمُ نح ب�ش�أن موجودات احلوزة من
�أج��ل ت�أمني التمويل الالحق لبدء الإج��راءات ،لي�ست لها �أولوية ت�سبق �أي م�صلحة �ضمانية
قائم��ة ب�ش���أن املوجودات ذاتها ما مل يح�ص��ل ممثل الإع�سار على موافق��ة الدائنني امل�ضمونني
القائمني �أو ي ّتبع العملية الإجرائية الواردة يف التو�صية .67
 -67ينبغ��ي �أن يب�ّيننّ قانون الإع�سار �أنه يج��وز للمحكمة ،عندما ال يواف��ق الدائن امل�ضمون
القائ��م� ،أن ت�أذن ب�إن�شاء م�صلح��ة �ضمانية لها �أولوية على امل�صال��ح ال�ضمانية القائمة من قبل،
�شريطة ا�ستيفاء �شروط مع ّينة ،منها:
(�أ) �أن يكون الدائن امل�ضمون القائم قد �أتيحت لـه الفر�صة لأن ت�سمعه املحكمة؛
(ب) �أن يك��ون ب�إمكان املدين �أن ُيثب��ت عدم قدرته على احل�صول على التمويل ب�أي
طريقة �أخرى؛
()57
(ج) �أن تحُ مى م�صالح الدائن امل�ضمون القائم.

�أثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات
 -68ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،عندما حت َّول �إجراءات �إعادة التنظيم �إىل ت�صفية ،ينبغي
موا�صل��ة االعرتاف يف الت�صفية ب��� ّأي �أولوية �أُ�سندت �إىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف
()58
�إعادة التنظيم.

�شروط الإنهاء الآيل �أو التعجيل
 -70ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�س��ار �أن � ّأي �شرط 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؛
()59
(ب) تعيني ممثل للإع�سار.
()56يج��وز �أن ترد هذه القاعدة يف قانون غري قانون الإع�س��ار ،عندئذ ينبغي �أن يذكر قانون الإع�سار وجود
هذا احلكم.
()57
انظر الفقرات  69-63من دليل الأون�سيرتال للإع�سار.
()58ق��د ال ُيع�ترف بال�ضرورة برتتيب الأولوية ذات��ه .فمثال ،ميكن �أن ت�أتي مرتب��ة التمويل الالحق لبدء
الإجراءات من حيث الأولوية بعد مرتبة املطالبات االدارية املتعلقة بتكاليف الت�صفية.
()59ال تنطب��ق هذه التو�صية �إال على العقود التي ميكن فيها جت��اوز تلك ال�شروط (انظر التعليق الوارد يف
الفقرات  145-143من دليل الأون�سيرتال للإع�سار ،ب�ش�أن اال�ستثناءات) .وهي ال ُيق�صد بها �أن تكون ح�صرية،
و�إمن��ا ُيق�ص��د بها �إر�ساء حد �أدن��ى :فاملحكمة ينبغي �أن تكون قادرة على فح�ص ال�ش��روط التعاقدية الأخرى التي
�سيكون لها �أثر �إنهاء عقد ما عند وقوع �أحداث مماثلة.
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يحدد قانون الإع�س��ار العقود امل�ستثناة من �إعم��ال التو�صية  ،70ومنها مثال
 -71ينبغ��ي �أن ّ
العقود املالية �أو اخلا�ضعة لقواعد خا�صة ،كعقود العمل.

املوا�صلة �أو الرف�ض
يقرر موا�صلة �أداء عقد هو على
 -72ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز ملمثل الإع�سار �أن ّ
علم ب�أنّ موا�صلته �ستكون نافعة حلوزة الإع�سار )60(.وينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار:
(�أ) �أنّ احلق يف املوا�صلة ينطبق على العقد مبجمله؛
(ب) �أنّ املوا�صلة تعني �أنّ جميع �شروط 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 �أنّ 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 ذل��ك العق��د� ،شريطة �أن يعا َلج الإخالل ،و�أن يعاد الط��رف املقابل غري املخلّ بالعقد �إىل
الو�ض��ع االقت�صادي ال��ذي كان يتمتع به �إىل ح��د كبري ،و�أن تكون احلوزة ق��ادرة على الأداء
مبوجب العقد الذي يتوا�صل �أدا�ؤه.

الأداء قبل موا�صلة العقد �أو رف�ضه
 -80ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يج��وز 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
ع��ن الأداء ال��ذي قبله �أو ا�شرتطه ممث��ل الإع�سار قبل موا�صلة العق��د �أو رف�ضه واجبة ال�سداد
ب�صفتها نفقة �إدارية:
(�)60إذا كان الوقف الآيل عند بدء �إجراءات الإع�سار يعمل على منع �إنهاء العقود املربمة مع املدين (وفقا
ل�ش��رط ين���ص على الإنهاء الآيل) ،فينبغي �أن تبقى كل العقود قائم��ة لتمكني ممثل الإع�سار من النظر يف �إمكانية
يت�ضمن العقد تاريخا للإنهاء يت�صادف وقوعه بعد بدء �إجراءات الإع�سار.
موا�صلتها ،ما مل ّ
()61يتبع بع�ض الواليات الق�ضائية نهجا بديال عن منح �صالحية رف�ض العقود ،فتن�ص على �أنّ �أداء العقد
يتوقف بكل ب�ساطة ما مل يقرر ممثل الإع�سار موا�صلة �أدائه.
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(�أ) �إذا �أ ّدى الط��رف املقاب��ل العق��د ،وجب �أن تكون النفق��ات الإدارية هي ال�سعر
التعاقدي للأداء؛ �أو
(ب) �إذا ا�ستخ��دم ممث��ل الإع�سار موج��ودات مملوكة لطرف ثال��ث ويف حيازة املدين
وخا�ضعة ل�شروط العقد ،وجب �أن ُيحمى ذلك الطرف من تناق�ص قيمة تلك املوجودات و�أن
تكون لـه مطالبة �إدارية وفقا للفقرة الفرعية (�أ).

التعوي�ضات عن الأ�ضرار الناجمة عن الإخالل
يف وقت الحق بعقد متوا�صل �أدا�ؤه
 -81ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه ،يف ح��ال اتخاذ قرار مبوا�صلة �أداء عقد ما ،ينبغي دفع
التعوي�ضات عن الأ�ضرار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد الحقا ب�صفتها نفقات �إدارية.

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

�إحالة العقود
يقرر �إحالة عقد ما ،بالرغم من
 -83يج��وز �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ ب�إمكان ممثل الإع�سار �أن ّ
القيود الواردة فيه� ،شريطة �أن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.
 -84عندم��ا يعرت�ض الط��رف املقابل عل��ى �إحالة عقد ما ،يج��وز �أن ي�سمح قان��ون الإع�سار
للمحكمة ب�أن توافق بالرغم من ذلك على الإحالة� ،شريطة:
(�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 يعا َلج �إخالل املدين ب�شروط العقد قبل الإحالة.
 -85يج��وز �أن يب�ّيننّ قانون الإع�سار �أنه ،عندم��ا يحال العقد ،يحلّ املح��ال �إليه حملّ املدين
ب�صفت��ه الط��رف املتعاقد اعتب��ارا من تاريخ الإحال��ة وال تتحمل احل��وزة �أي م�س�ؤولية �إ�ضافية
مبوجب العقد.
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املعامالت القابلة للإبطال

()62

يت�ضمن قانون الإع�س��ار �أحكاما تنطبق ب�أثر رجعي ويك��ون الغر�ض منها هو
 -87ينبغ��ي �أن ّ
�إبط��ال معام�لات �شملت املدين �أو موجودات احلوزة وتر َّتب عليها �إ ّم��ا �إنقا�ص قيمة احلوزة �أو
يحدد قان��ون الإع�سار �أنواع املعامالت
�إبط��ال مب��د�أ معاملة الدائنني معاملة عادلة؛ وينبغي �أن ّ
التالية ب�صفتها قابلة للإبطال:
(�أ) املعام�لات الت��ي ُيق�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�ضرار مب�صالح الدائنني بطريقة �أخرى؛
(ب) املعام�لات الت��ي تكون فيه��ا الإحالة التي يق��وم بها املدين ب�ش���أن م�صلحة يف
يتحمله عبارة عن هدية �أو مقابل قيم��ة �إ�سمية �أو قيمة �أقل من
املمتل��كات �أو االلتزام ال��ذي ّ
القيم��ة املكافئة �أو قيمة غري كافية ،وتكون قد متت عندم��ا كان املدين مع�سرا �أو �أ�صبح مع�سرا
نتيجة لها (املعامالت املنقو�صة القيمة)؛
(ج) املعام�لات التـ��ي �شمل��ت دائنني وح�صل فيه��ا �أحدهم على �أك�ثر من ن�صيبه
الن�سب��ي من موج��ودات املدين� ،أو عـلى منفـع��ة �إ�ضافية ،ومتت عندمـا كـ��ان املدين مع�سرا
(املعامالت التف�ضيلية).

�إبطال امل�صالح ال�ضمانية
 -88ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ امل�صلحة ال�ضماني��ة 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
يح��دد قانـون الإع�سـ��ار املعـامالت التي هـي معفـاة م��ن الإبطـال ،مبا فيها
 -92ينبغ��ي �أن ّ
العقود املالية.
( )62الق�ص��د م��ن ا�ستعمال كلمة "املعاملة" يف هذا الباب هو الإ�ش��ارة بوجه عام �إىل الطائفة الوا�سعة
حتمل التزام��ات ،مبا يف ذلك عن طريق
م��ن ال�صك��وك القانونية التي ميكن بوا�سطته��ا الت�صرف يف املوجودات �أو ّ
الإحال��ة �أو ال�س��داد �أو منح م�صلحة �ضمانية �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 مركّ بة من املعامالت.
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العقود املالية واملعاو�ضة
 -103حامل��ا ُتن َهى عقود املدين املالي��ة ،ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�س��ار للأطراف املقابلة
ب�إنف��اذ م�صاحلها ال�ضمانية وتطبيقها على الإلتزام��ات 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 �أنّ الدائنني ،امل�ضمونني وغري امل�ضمونني على ال�سواء،
يح��ق له��م �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 ُت�سمع دعواه
ويف �أن يلتم�س �إعادة النظر

 -137ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ للطرف ذي امل�صلحة احلق يف �أن ُت�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 �إع��ادة نظر املحكمة يف � ّأي فعل مل ُت�ش�َتورَ َ ط ومل ُتل َت َم�س موافقة
املحكمة عليه؛
(ج) �أن يلتم�س � ّأي �إعفاء متاح له يف �إجراءات الإع�سار.

احلق يف اال�ستئناف

()63

 -138ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنه يجوز للط��رف 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

 -145ينبغ��ي �أن ي�ضع قانون الإع�سار �آلي��ة للت�صويت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة .وينبغي �أن
تتناول ه��ذه الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�سهم الذين يح��ق لهم الت�صويت على اخلطة؛
()63وفق��ا للأهداف الأ�سا�سية ،ينبغ��ي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنّ �أح��كام اال�ستئناف يف �إجراءات
الإع�س��ار ال ينبغي �أن يكون له��ا �أثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك ،بغية �ضم��ان �إمكانية معاجلة الإع�سار
وحله على نحو منتظم و�سريع وف ّعال دون تعطيل ال داعي له .وينبغي �أن تكون احلدود الزمنية لال�ستئناف متوافقة
عموما مع القانون املعمول به ،لكنها ينبغي �أن تكون �أق�صر يف الإع�سار من �أجل تفادي تعطيل �إجراءات الإع�سار.
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والطريق��ة الت��ي �سيجرى بها الت�صويت� ،إ ّم��ا يف اجتماع يعقد لذلك الغر���ض و�إ ّما 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.
 -146ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�س��ار �أنّ الدائن �أو حائز الأ�سهم ال��ذي ُ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.
 -147ينبغ��ي �أن يبينّ قان��ون الإع�سار �أنه لي�س لأي دائن �أو حائز �أ�سهم �أو فئة من الدائنني
احلق يف الت�صوي��ت ب�ش�أن املوافقة على اخلطة ،عندما تن�ص تلك اخلطة
�أو م��ن حائزي الأ�سهم ّ
على �أنّ حقوق ذلك الدائن �أو حائز الأ�سهم �أو تلك الفئة من الدائنني �أو من حائزي الأ�سهم
عدل �أو تت�أثر باخلطة.
مل ُت ّ
 -148ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�سار �أنّ الدائنني الذين يحق لهم الت�صويت ب�ش�أن املوافقة
عل��ى اخلطة ينبغي ت�صنيفهم على ح��دة بح�سب حقوقهم و�أنّ كل فئة منهم ينبغي �أن ت�ص ّوت
على انفراد.
 -149ينبغي �أن يبينّ قانون الإع�س��ار �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
قان��ون الإع�سار كيف �سيعا َم��ل 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،
ولك��ن 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 معاملة الفئات التي ال ت�ص ّوت ت�أييدا للخطة التي هي بخالف ذلك حتظى مبوافقة
الفئات املطلوبة .وينبغي �أن تكون تلك املعاملة مت�سقة مع الأ�س�س املب ّينة يف التو�صية .152

�إقرار اخلطة املوافق عليها
 -152عندم��ا ي�شرتط قانون الإع�سار �إقرار املحكمة للخطة املوافق عليها ،ينبغي �أن ي�شرتط
تقر اخلطة �إذا ا�ستوفت ال�شروط التالية:
قانون الإع�سار على املحكمة �أن ّ
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(�أ) مت احل�صول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �سليم؛
(ب) �سيح�ص��ل الدائن��ون مبقت�ضى اخلط��ة على قدر ي�ساوي عل��ى 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
(د) �س ُت ّ
فيها �صاحب املطالبة �أو املبلغ املنفق على احل�صول على معاملة خمتلفة؛
(ه��ـ) 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�ض��ى اخلط��ة اعرتافا كامال مبرتبتها مبوج��ب قانون الإع�سار و�أن يراع��ى 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 ِقبل
املحكم��ة ،ينبغي �أن ي�أذن قانون الإع�سار للأطراف ذات امل�صلحة ،مبا فيها املدين� ،أن تطعن يف
املوافق��ة 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 �شروط التو�صية .154

املطالبات امل�ضمونة
 -172ينبغـ��ي �أن يـبينّ قان��ون الإع�سار م��ا �إذا كان ي�شرتط على الدائن�ين امل�ضمونني �أن
يقدموا مطالبات.
ّ

املطالبات غري امل�صفاة
يحدد ممثل
 -178ينبغي �أن ي�سمح قانون الإع�سار بقبول املطالبات غري امل�صفاة م�ؤقتا ،ريثما ّ
الإع�سار مقدار املطالبة.
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حتديد قيمة املطالبات امل�ضمونة
يح��دد اجلزء
 -179ينبغ��ي �أن ين���ص قانون الإع�س��ار على �أن��ه يجوز ملمث��ل الإع�سار �أن ّ
امل�ضم��ون من مطالبة الدائن امل�ضم��ون واجلزء غري امل�ضمون من تل��ك املطالبة بوا�سطة حتديد
قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�ضمونة
 -188ينبغ��ي �أن يبينّ قانون الإع�س��ار �أنّ املطالبة امل�ضمونة ينبغي �أن ت�سدد من املوجودات
املرهون��ة 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
�أعل��ى �أولوية من املطالب��ات امل�ضمونة وذكرها بو�ضوح يف قانون الإع�س��ار .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.

باء -تو�صيات �إ�ضافية ب�ش�أن الإع�سار

املوجودات املحتازة بعد بدء �إجراءات الإع�سار
 -235با�ستثن��اء ما تن���ص عليه التو�صي��ة  ،236ينبغ��ي �أن ين�ص قانون الإع�س��ار على �أن
موج��ودات احلوزة التي تحُ ت��از بعد بدء �إجراءات الإع�سار ال تخ�ض��ع 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.

�شروط االنتهاء التلقائي يف �إجراءات الإع�سار
�	-237إذا كان قانون الإع�سار ين�ص على �أن ال�شرط الوارد يف العقد والذي يق�ضي باالنتهاء
التلقائ��ي لأي الت��زام مبقت�ضى العقد �أو بتعجيل ا�ستحق��اق �أي التزام مبقت�ضى العقد عند بدء
�إج��راءات الإع�سار �أو عند وقوع حدث �آخر مت�صل بالإع�س��ار هو �شرط غري قابل للإنفاذ جتاه

ثاين ع�شر� -أثر الإع�سار يف احلق ال�ضماين
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ممث��ل الإع�سار �أو املدي��ن ،فينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار �أي�ض��ا على �أن هذا ا ُحلكم ال يحول
دون �إنف��اذ ال�شرط الوارد يف العقد والذي ُيعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ض �أو تقدمي ائتمان
�أو غري ذلك من الت�سهيالت املالية ل�صالح ملدين� ،أو يلغي ذلك ال�شرط.

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
ذل��ك احلق جتاه الأطراف الثالثة� ،أو ا�ستبقاء نف��اذه �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
 -239ينبغ��ي �أن ين�ص قانون الإع�س��ار على �أنه �إذا كان احلق ال�ضم��اين 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 188
من دليل الأون�سيرتال الت�شريعي للإع�سار.

�أثر اتفاق �إنزال مرتبة الأولوية يف �إجراءات الإع�سار
 -240ينبغ��ي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه �إذا �أنزل حائز احلق ال�ضماين يف موجودات
ح��وزة الإع�س��ار مرتبته يف الأولوية من تلق��اء نف�سه �أو باالتفاق ل�صال��ح �أي ُمطا ِلبني مناف�سني
موجودي��ن حاليا �أو �سيوج��دون م�ستقبال ،كان هذا الإنزال ملزما يف �إج��راءات 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
 -241ينبغي �أن ين�ص قانون الإع�سار على �أنه يحقّ ملمثل الإع�سار �أن ي�سرتد من قيمة املوجودات
يتحملها ممثل الإع�سار يف
املرهون��ة ،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.
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دليل الأون�سيرتال الت�شريعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة :امل�صطلحات والتو�صيات

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
م��ن تقدير تل��ك القيمة .ويجوز اال�ستن��اد يف تقدير قيمة ت�صفية تلك املوج��ودات �إىل قيمتها
ب�صفتها جزءا من من�ش�أة عاملة.

:ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات من �أمانة الأون�سيرتال على العنوان التايل
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