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متهيد

يت�شّم���ن ه���ذا املن�ش��وُر املرف����َق الأّوَل )امل�شطلح��ات والتو�شيات( لدلي��ل الأون�شيرتال 

الت�شريع��ي ب�شاأن املعامالت امل�شمونة )"الدليل"(، الذي اعتمدته اللجنة يف دورتها الأربعني 

)1(

يف عام 2007.

وم��ع اأّن م�شطلح��ات الدلي��ل وتو�شياته هذه �ش��ادرة يف من�شور م�شتقل تي�ش��راً ل�شتعمالها 

والرج��وع اإليه��ا، فينبغي اأن ُتقراأ مقرتن��ة بالدليل الذي يت�شّمن تعليق��ات م�شتفي�شة ل على 

التو�شيات فح�شب بل وعلى امل�شائل ال�شيا�شاتية ذات ال�شلة والنهوج العملية البديلة.

 الوثائق الر�شمية للجمعية العامة، الدورة الثانية وال�شتون، امللحق رقم A/62/17 (Part I)( 17(، الفقرة 
)1(

154، و)A/62/17 (Part II)(، الفقرتان 99 و100.
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امل�صطلحات*

الوديع واملانح والدائ��ن امل�شمون، مثبتا  اتفاقا بني امل�ش��رف  "اتف��اق ال�شيط��رة" يعني   

 يوافق مبوجبه امل�شرف الوديع على اتباع تعليمات الدائن امل�شمون بخ�شو�ص 
)1(

بكتابة موّقعة،

�شداد الأموال املودعة يف احل�شاب امل�شريف دون موافقة اإ�شافية من املانح؛

"التفاق ال�شماين" يعني اتفاقا بني املانح والدائن، اأيا كان �شكله اأو امل�شطلح امل�شتخدم   

للتعب��ر عنه، ين�ش��ئ حقا �شمانيا. وتي�ش��را لالإحالت املرجعية، ي�شمل ه��ذا امل�شطلح اأي�شا 

)2(

التفاق على النقل التام مل�شتحق رغم اأن النقل التام مل�شتحق ل ي�شمن الوفاء بالتزام؛

الأمور  من  اأكرث  اأو  واحد  على  ين�ص  اأكرث  اأو  طرفني  بني  اتفاقا  "اتفاق املعاو�شة" يعني   

التالية:

الت�شوية ال�شافية ملدفوعات م�شتحق��ة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �شواء بالتجديد  )اأ(   

اأو بطريقة اأخرى؛ اأو

)ب(عن��د اإع�شار طرف اأو تق�شره على نحو اآخر، اإنه��اء جميع املعامالت اجلارية بقيمتها   

الإحاللي��ة اأو بقيمتها ال�شوقية املن�شفة، وحتويل املبالغ املتاأتية من هذا الإنهاء اإىل عملة واحدة 

ومعاو�شتها يف دفعة واحدة من جانب طرف اإىل الطرف الآخر؛ اأو

 يف الفقرة الفرعي��ة )ب( اأعاله يف اإطار 
نَّ

مقا�ش��ة املبال��غ املح�شوبة على النحو املب��ني )ج(   

)3(

اتفاقني اأو اأكرث من اتفاقات املعاو�شة؛

"اإج��راءات الإع�شار" تعني الإجراءات اجلماعية اخلا�شعة لإ�شراف حمكمة الإع�شار،   

واملتخذة اإما بغر�ص اإعادة التنظيم واإما بغر�ص الت�شفية؛

الوفاء به على  اأو  التزام  اإن�شاء حق �شماين يف م�شتحق ي�شمن �شداد  "الإحالة" تعني   

نح��و اآخر. وتي�شرا لالإحالت املرجعية، ي�شمل هذا امل�شطل��ح اأي�شا النقل التام مل�شتحق واإن 

 ت�شّكل هذه امل�شطلحات جزءا من التعليق الوارد يف الدليل )انظر املقدمة، الباب باء ب�شاأن امل�شطلحات 
*

"هذا القانون"، انظر التو�شية 1. والتف�شر(. ولالطالع على معنى م�شطلح "القانون" اأو 

و12.  11 التو�شيتني  انظر  الإلكرتونية،  اخلطابات  �شياق   لالطالع على معنى م�شطلح "الكتابة املوّقعة" يف 
)1(

 انظر م�شطلح "احلق ال�شماين"، وكذلك التو�شية 3، والتعليق ذا ال�شلة.
)2(

 انظ��ر الفقرة الفرعية )ل( من املادة 5 م��ن اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات يف التجارة الدولية 
)3(

.)A.04.V.14 اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات"( )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع"(
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كان���ت الإح�الة ال�تي متثل نق�ال تام�ا للم�شتحق ل ت�ش�م��ن �ش�داَد الت�زام اأو الوفاء به على 

)4(

نحو اآخر؛

 ويف 
)5(

اإليه اآخر. اأو اأي حُمال  اإليه الأول  "الإحالة الالحقة" تعني اإحالة يجريها املحال   

حالة الإحالة الالحقة، يكون ال�شخ�ص الذي يجري تلك الإحالة هو املحيل ويكون ال�شخ�ص 

الذي جُترى اإليه الإحالة هو املحال اإليه؛

)6(

مكتوبا؛ خطابا  "الإ�شعار" يعني   

وهوية  املحال  امل�شتحق  معقول  ب�شكل  يحّدد  "الإ�شع��ار بالإحالة" يعني خطابا مكتوبا   

)7(

املحال اإليه؛

"الإق��رار"، فيما يتعلق باحل��ق يف تقا�شي عائدات متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل، يعني اأّن   

الكفيل/امل�ش��در اأو املثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى الذي �شي�شّدد اأو �شيعطي قيمة بطريقة اأخرى 

عند املطالبة بال�شداد )"ال�شحب"( مبقت�شى تعهد م�شتقل قد قام، من تلقاء نف�شه اأو بالتفاق، 

باأحد اأمرين: 

 اأو قبل )اأيا كان �شكل اإثبات الإقرار اأو القبول( باإن�شاء حق �شماين )�شواء �ُشّمي 
ّ
اأقر )اأ(   

اإحالة اأو غر ذلك( يف احلق يف تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل ل�شالح الدائن 

امل�شمون؛ اأو

)ب(الت��زم بال�ش��داد اإىل الدائن امل�شم��ون اأو باإعطائه بطريقة اأخ��رى قيمة عند ال�شحب   

مبقت�شى تعهد م�شتقل؛

�شماين؛ بحق  م�شمونا  التزاما  "اللتزام امل�شمون" يعني   

املنفعة  مناف�ص يف جني  مطال��ب  ال�شخ�ص على حق  اأف�شلي��ة حق  "الأولوي��ة" تعني   

القت�شادية حلقه ال�شماين؛

اعتماد،  تثبيتا خلطاب  اأو  اأو �شامنا(،  اعتماد )جتاري��ا  "التعه��د امل�شتقل" يعني خطاب   

اأو كفال��ة م�شتقل��ة )مب��ا يف ذلك الكفال��ة امل�شرفية امل�شتحق��ة الدفع عند الطل��ب اأو عند اأول 

طلب اأو الكفالة املقابلة(، اأو اأي تعهد اآخر معرتف باأنه تعهد م�شتقل مبقت�شى القانون اأو قواعد 

املمار�ش��ة، مثل اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالكفالت امل�شتقلة وخطابات العتماد ال�شامنة، 

والأعراف واملمار�شات املوّحدة املتعلقة بالعتم��ادات امل�شتندية، وقواعد املمار�شات ال�شامنة 

الدولية، والقواعد املوحدة للكفالت امل�شتحقة عند الطلب؛

ال�شلة. ذا  والتعليق   ،3 التو�شية  وكذلك  ال�شماين"،   انظر م�شطلح "احلق 
)4(

 انظر الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)5(

 بخ�شو�ص املعادلني الإلكرتونيني مل�شطلحي "كتابة" و"كتابة موّقعة"، انظر التو�شيتني 11 و12.
)6(

 بخ�شو�ص وقت نفاذ الإ�شعار بالإحالة، انظر التو�شية 118.
)7(
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فيه.  اأموال  اإيداع  وميكن  م�شرف  لدى  به  املحتفظ  احل�شاب  "احل�شاب امل�شريف" يعني   

وه��ذا امل�شطلح ي�شمل ح�شابات ال�شيكات وغرها م��ن احل�شابات اجلارية، وكذلك ح�شابات 

الدخ��ار وح�شابات الإيداع املحددة الأج��ل. وي�شمل هذا امل�شطل��ح اأي�شا احلق يف تقا�شي 

الأم��وال املحّولة اإىل امل�شرف على �شبيل الوفاء املرتق��ب بالتزام �شداد اآجل كان امل�شرف قد 

الت��زم به، واحلق يف تقا�شي الأم��وال املحولة اإىل امل�شرف يف �شكل �شمانة نقدية تكفل الوفاء 

بالت��زام م�شتحق للم�شرف طاملا كان لل�شخ�ص الذي يحول تل��ك الأموال حق فيها، اإذا كان 

القان��ون الوطن��ي يعترب التزام امل�شرف ح�شابا م�شرفيا. ول ي�شم��ل هذا امل�شطلح احلق املُْثبت 

ب�شك قابل للتداول يف مطالبة امل�شرف بال�شداد؛

الوحدوي  النهج غر  ا�شتخدامه يف �شياق  "حق الحتفاظ بامللكية" )م�شطلح ينح�شر   

اإزاء متوي��ل الحتي��از( يعن��ي ح��ق البائ��ع يف موج��ودات ملمو�شة )غ��ر ال�شك��وك القابلة 

للتداول اأو امل�شتندات القابلة للتداول( وفقا لرتتيب مع امل�شرتي ل تنقل مبقت�شاه ملكية هذه 

د اجلزء املتبقي  املوجودات امللمو�شة )اأو ل تنقل بال رجعة( من البائع اإىل امل�شرتي اإىل اأن ُي�شدنَّ

من ثمن ال�شراء؛

الوحدوي  النهج غر  �شياق  اإل يف  ُي�شتخدم  "ح��ق الإيجار التمويلي" )م�شطلح ل   

اإزاء متوي��ل الحتي��از( يعني حق املوؤج��ر يف موج��ودات ملمو�شة )غر ال�شك��وك القابلة 

للتداول اأو امل�شتندات القابلة للتداول( تكون مو�شع اتفاق تاأجري يق�شي بحدوث ما يلي 

يف نهاية الإيجار:

ي�شبح امل�شتاأجر تلقائيا مالك املوجودات التي هي مو�شوع الإيجار؛ اأو )اأ(   

)ب( يكون يف اإمكان امل�شتاأجر اأن ميتلك املوجودات بدفع ما ل يزيد عن �شعر رمزي؛ اأو  

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

وي�شم��ل هذا امل�شطلح اتفاق الإيجار مع خي��ار ال�شراء لحقا، واإن مل ي�شر اإليه ا�شميا على اأنه 

اإيجار، �شريطة اأن ي�شتويف �شروط الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب( اأو )ج(؛

مبلغ  تلقي  "ح��ق تقا�ش��ي العائدات املتاأتي��ة مبقت�شى تعه��د م�شتقل" يعني احل��ق يف   

م�شتح��ق اأو كمبيال��ة مقبول��ة اأو �شداد موؤّج��ل اأو اأي �شيء اآخر ذي قيم��ة يتعني، يف كل من 

هذه احلالت، اأن ي�شّدده اأو ينّفذه الكفيل/املُ�شدر اأو املثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى الذي يعطي 

قيم��ة وفاء ل�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل. وي�شمل ه��ذا امل�شطلح اأي�شا احلق يف تقا�شي مبلغ 

يف اإطار �شراء امل�شرف املداول �شكا اأو م�شتندا قابال للتداول مقابل تقدمي �شند يفي بال�شروط. 

ول ي�شمل هذا امل�شطلح:

احلق يف ال�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل، اأو )اأ(   

)8(

)ب( ما ُيتقا�شى عند قبول تعهد م�شتقل؛  
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بالتف��اق وي�شمن  ُين�شاأ  "احل��ق ال�شم��اين" يعني حق ملكي��ة يف موج��ودات منقولة   

�ش��داد الت��زام اأو الوف��اء ب��ه على نحو اآخ��ر، ب�شرف النظ��ر عم��ا اإذا كان الطرفان ق��د اأ�شمياه 

حق��ا �شمانيا. ويف �شياق النهج الوح��دوي اإزاء متويل الحتياز، ي�شمل ه��ذا امل�شطلح احلقوق 

ال�شمانية الحتيازية واحلقوق ال�شمانية غر الحتيازية على ال�شواء، ولكنه يف �شياق النهج غر 

الوحدوي اإزاء متويل الحتياز، ل ي�شمل حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي. رغم 

اأن النق��ل الت��ام مل�شتحق ل ي�شمن �شداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر. وتي�شرا لالإحالت 

ول ي�شمل هذا 
 )9(

املرجعية، ي�شمل هذا امل�شطلح اأي�شا حق املنقول اإليه يف النقل التام مل�شتحق.

امل�شطلح احلق ال�شخ�شي جتاه كفيل اأو �شخ�ص اآخر م�شوؤول عن �شداد اللتزام امل�شمون؛

الوحدوي  النهجني  �شي��اق كال  ُم�شتخدم يف  "احل��ق ال�شماين الحتيازي" )م�شطلح   

وغ��ر الوح��دوي اإزاء متوي��ل الحتي��از( يعن��ي حق��ا �شماني��ا يف موج��ودات ملمو�شة )غر 

ال�شك��وك القابلة للتداول اأو امل�شتن��دات القابلة للتداول( ي�شمن اللتزام ب�شداد اأي جزء مل 

ما على نحو اآخر  ي�ش��ّدد من ثمن �ش��راء املوجودات اأو ي�شمن التزاما اآخر معقودا اأو ائتمانا مقدنَّ

لتمك��ني املانح من احتي��از املوجودات. ولي�ص �شروريا اأن ُي�شم��ى احلق ال�شماين الحتيازي 

بهذا ال�ش��م. ففي اإطار النهج الوحدوي، ي�شمل هذا امل�شطلح حق الحتفاظ بامللكية اأو حق 

الإيجار التمويلي )وهما م�شطلحان م�شتخدمان يف �شياق النهج غر الوحدوي(؛

الإع�شار؛ لإجراءات  اخلا�شعة  املدين  موجودات  "حوزة الإع�شار" تعني   

28 و51-53 فيما  "احلي��ازة" )با�شتثناء كيفية ا�شتخ��دام هذا امل�شطلح يف التو�شيات   

يتعل��ق مُب�شدر امل�شتند القاب��ل للتداول( تعني فق��ط احليازة الفعلية ملوج��ودات ملمو�شة من 

ِقب��ل �شخ�ص اأو وكي��ل لذلك ال�شخ�ص اأو موظف لديه، اأو من ِقب��ل �شخ�ص م�شتقل يقر باأنه 

يحتف��ظ بهذه املوجودات ل�شالح ذلك ال�شخ�ص. وهي ل ت�شمل احليازة غر الفعلية املو�شوفة 

بعبارات من قبيل احليازة ال�شتدللية اأو ال�شورية اأو العتبارية اأو الرمزية؛

"الدائن امل�شمون" يعني الدائن الذي ميلك حقا �شمانيا. وتي�شرا لالإحالت املرجعية،   

ي�شم��ل ه��ذا امل�شطلح اأي�شا املنقول اإلي��ه يف عملية النقل التام مل�شتحق رغ��م اأن النقل التام 

)10(

مل�شتحق ل ي�شمن الوفاء بالتزام؛

 يختل��ف احلق ال�شم��اين يف حق تقا�شي العائ��دات املتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتق��ل )باعتباره املوجود 
)8(

املرهون الأ�شلي( عن احلق ال�شماين يف "عائدات" )وهو مفهوم اأ�شا�شي يف الدليل( املوجودات امل�شمولة بالدليل 

ُيتقا�ش��ى، عند قبول )اأْي، نتيجة تقدمي �شند يفي  19(. ومن ثم فاإن ما  )انظ��ر م�شطل��ح "العائدات" والتو�شية 

م�شتقل. تعهد  مبقت�شى  املتاأتية  العائدات  تقا�شي  يف  بال�شروط مبوجب( تعهد م�شتقل، ي�شكل "عائدات" احلق 

 انظر التو�شية 3 والتعليق ذا ال�شلة.
)9(

ال�شلة. ذا  والتعليق   ،3 التو�شية   انظر م�شطلح "احلق ال�شماين" وكذلك 
)10(
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النهجني  ُم�شتخدم يف �شياق كال  "الدائ��ن امل�شمون بحق �شماين احتيازي" )م�شطلح   

الوح��دوي وغ��ر الوح��دوي اإزاء متوي��ل الحتياز( يعن��ي الدائن امل�شمون ال��ذي ميلك حقا 

�شماني��ا احتيازيا. وي�شمل هذا امل�شطلح يف �شياق النهج الوح��دوي البائع اأو املوؤجر التمويلي 

املحتفظ بحق امللكية )وهما م�شطلحان م�شتخدمان يف �شياق النهج غر الوحدوي(؛

"ال�شلع ال�شتهالكية" تعني ال�شلع التي ي�شتخدمها املانح اأو ينوي ا�شتخدامها لأغرا�ص   

�شخ�شية اأو عائلية اأو من�زلية؛

توجد: م�شريف  ح�شاب  يف  املودعة  الأموال  تقا�شي  بحق  يتعلق  "ال�شيطرة" فيما   

تلقائيا عند اإن�شاء حق �شماين، اإذا كان امل�شرف الوديع هو الدائن امل�شمون؛ اأو )اأ(   

)ب( اإذا كان امل�شرف الوديع قد اأبرم اتفاق �شيطرة مع املانح والدائن امل�شمون؛ اأو   

اإذا كان الدائن امل�شمون هو �شاحب احل�شاب؛ )ج(   

توجد: م�شتقل  تعّهد  مبقت�شى  متاأتية  عائدات  تقا�شي  بحق  يتعلق  "ال�شيطرة" فيما   

تلقائي��ا عند اإن�شاء احل��ق ال�شماين اإذا كان الكفيل/املُ�ش��در اأو املثبِّت اأو ال�شخ�ص  )اأ(   

امل�شّمى هو الدائن امل�شمون؛ اأو 

��ت اأو ال�شخ���ص امل�شّمى اإق��رارا ل�شالح الدائن  )ب( اإذا ق��ّدم الكفيل/امل�ش��در اأو املثبِّ  

امل�شمون؛

امل�شتقل  التعّهد  الهوية يف  اآخر حم��ّدد  اأو �شخ�شا  ��ى" يعني م�شرفا  "ال�شخ���ص املُ�َشمنَّ  

با�شم��ه اأو نوع��ه )"اأيُّ م�شرف يف البلد �ش��ني"، مثال( ب�شفته م�شّمى لإعط��اء قيمة مبقت�شى 

تعّهد م�شتقل، ويت�شرف وفقا لذلك امل�شّمى، ويعني يف حال التعّهد امل�شتقل املتاح بدون قيود 

اأي م�شرف اأو �شخ�ص اآخر؛

ال�شفتجة  اأو  ال�شيك  مثل  ال�شداد،  يف  حقا  ميّثل  �شكا  "ال�شك القابل للتداول" يعني   

)الكمبيال��ة( اأو ال�شند الإذين، وي�شتويف �شروط قابلي��ة التداول مبقت�شى القانون الذي يحكم 

)11(

ال�شكوك القابلة للتداول؛

ُيتلقى  ما  املرهونة، مبا يف ذلك  باملوجودات  يتعلق  فيما  ُيتلقى  ما  "العائدات" تعني كل   

نتيج��ة للبي��ع اأو غره من اأ�شكال الت�ش��رف اأو التح�شيل، اأو تاأجر اأح��د املوجودات املرهونة 

ع��ّد هذا الدليل على �شوء ال�شكوك القابلة للت��داول وامل�شتندات القابلة للتداول املتخذة ال�شكل 
ُ
 اأ

)11(

الورق��ي، وذلك نظ��راً ملا ينطوي عليه اإن�شاء معادل اإلكرتوين لل�شكوك الورقي��ة القابلة للتداول من �شعوبة كبرة. 

بي��د اأنه ل ينبغي اأن ُيفهم من ذلك اأن الدليل يثني عن ا�شتخدام املعادلت الإلكرتونية لل�شكوك الورقية القابلة 

للتداول اأو امل�شتندات الورقية القابلة للتداول. ومن ثم فاإن الدولة امل�شرتعة التي تود معاجلة هذه امل�شاألة �شتحتاج 

اإىل و�ش��ع قواعد خا�شة. ولل�شبب ذاته ل تعالج اتفاقية الأمم املتح��دة املتعلقة با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف 

العق��ود الدولية مو�شوع املعادل الإلكرتوين لل�شكوك الورقية القابلة للتداول. )انظر من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

املبيع A.07.V.2، املذكرة التف�شرية، الفقرة 7(.
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اأو الرتخي���ص با�شتخدامه، وعائدات العائدات، والثمار الطبيعية واملدنية اأو الإيرادات، واأرباح 

الأ�شه��م، والأرباح املوّزعة، وعائ��دات التاأمني، واملطالبات النا�شئة ع��ن وجود عيوب يف اأحد 

)12(

�شه للتلف اأو الهالك؛
ّ
املوجودات املرهونة اأو تعر

العقد املربم بني املحيل  بالتعاقد،  املن�شاأ  امل�شتح��ق  "العق��د الأ�شلي" يعني، يف �شياق   

واملدين بامل�شتحق وين�شاأ عنه امل�شتحق؛

تتعلق  تقاي�شية  اأو  اأو تخيرية  اأو م�شتقبلية  اآجلة  اأو  اآنية  اأي معاملة  "العقد املايل" يعني   

باأ�شع��ار فائ��دة اأو �شلع اأو عم��الت اأو اأ�شهم اأو �شن��دات اأو موؤ�ش��رات اأو اأي �شك مايل اآخر، 

واأي معامل��ة اإعادة �ش��راء اأو معاملة اإقرا�ص اأوراق مالية، واأي معامل��ة اأخرى مماثلة لأي معاملة 

)13(

م�شار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�شواق املالية، واأي توليفة من املعامالت املذكورة اأعاله؛

متحدة  اأو  مرتبطة  تكون  التي  النقود  امللمو�شة غر  املوجودات  "الكتلة اأو املنتج" تعني   

ماديا مبوجودات ملمو�شة اأخرى اإىل حد اأنها فقدت معه هويتها امل�شتقلة؛

م�شتقال؛ تعّهدا  ُي�شدر  اآخر  �شخ�ص  اأو  م�شرف  اأي  "الكفيل/املُ�شدر" يعني   

التزام  اأو  هو  التزامه  ل�شم��ان  اإما  ين�شئ حقا �شمانيا  ال��ذي  ال�شخ�ص  "املان��ح" يعني   

 ويف اإطار النه��ج الوحدوي اإزاء متوي��ل الحتياز، ي�شم��ل م�شطلح "مانح" 
)14(

�شخ���ص اآخ��ر.

احل��ق ال�شماين الحتي��ازي امل�شرتي اأو امل�شتاأج��ر التمويلي املحتفظ بح��ق امللكية. وتي�شرا 

لالإح��الت املرجعي��ة، ي�شمل هذا امل�شطلح اأي�شا املحيل يف عملي��ة النقل التام مل�شتحق رغم 

)15(

اأن املحيل يف عملية النقل التام مل�شتحق ل يحيل امل�شتحق �شماناً للوفاء بالتزام؛

 انظر الفقرة الفرعية )ي( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)12(

 انظ��ر الفق��رة الفرعي��ة )ك( من امل��ادة 5 من اتفاقية الأمم املتح��دة لإحالة امل�شتحق��ات؛ وانظر اأي�شا 
)13(

امل�شطل��ح ذا ال�شلة يف دليل الأون�شيرتال الت�شريعي لقانون الإع�شار )"دليل الأون�شيرتال لالإع�شار"( )من�شورات 

الأمم املتح��دة، رق��م املبيع A.05.V.10(. والق�ش��د من الإ�شارة يف هذا امل�شطل��ح اإىل "اأي معاملة اأخرى مماثلة لأي 

الأ�شواق  جُترى يف  التي  املعامالت  اأنواع  تكون جميع  اأن  معاملة م�شار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�شواق املالية" هو 

املالي��ة م�شمولة بهذا امل�شطلح. ويت�شم ه��ذا امل�شطلح باملرونة وي�شمل اأي معاملة جت��رى يف الأ�شواق املالية وتتقرر 

فيه��ا حقوق ال�شداد بالإحالة اإىل: )اأ( فئات املوجودات الأ�شا�شية؛ اأو )ب( التدابر الكمية للمجازفة القت�شادية 

اأو املالية اأو القيمة املقرتنة بواقعة اأو حدث طارئ. ومن الأمثلة على ذلك املعامالُت التي تتقرر فيها حقوق ال�شداد 

بالإحال��ة اإىل الإح�شاءات املتعلقة بالطق�ص، اأو ر�شوم ال�شح��ن، اأو كمية النبعاثات امل�شموح بها، اأو الإح�شاءات 

القت�شادية.

 انظر م�شطلح "املدين".
)14(

 انظر م�شطلح "احلق ال�شماين"، وكذلك التو�شية 3، والتعليق ذا ال�شلة.
)15(
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امل�شتقل  التعّهد  اإىل  امل�شتق��ل  اآخر ي�شيف تعّهده  اأو �شخ�شا  "املثبِّ��ت" يعني م�شرف��ا   

)16(

ال�شادر عن الكفيل/املُ�شدر؛

)17(

م�شتحق؛ اإليه  ُيحال  الذي  ال�شخ�ص  "املُحال اإليه" يعني   

اإجراءات  مبراقبة  املخت�شة  الق�شائية  غر  اأو  الق�شائية  ال�شلطة  "حمكمة الإع�شار" تعني   

الإع�شار اأو الإ�شراف عليها؛

م�شتحقا؛ ُيحيل  الذي  ال�شخ�ص  "املحيل" يعني   

لعمل  املعتاد  ال�شياق  الإيجار يف  اأو  للبيع  املعدة  امللمو�شة  املوجودات  "املخزون" يعني   

ال�شخ�ص وكذلك املواد اخلام واملواد غر املكتملة التجهيز )قيد التجهيز(؛

امللتزم  ي�شمل  وهو  م�شمون،  بالتزام  الوفاء  عليه  يتعني  الذي  ال�شخ�ص  "املدين" يعني   

الثان��وي، مث��ل كفيل اللت��زام امل�شمون. وقد يك��ون املدين اأو ل يكون ه��و ال�شخ�ص الذي 

ين�شئ احلق ال�شماين )انظر م�شطلح "املانح" اأعاله(؛

اأو  "املدي��ن بامل�شتحق" يعني ال�شخ�ص امل�شوؤول عن �شداد امل�شتحق، وي�شمل الكفيل   

)18(

اأي �شخ�ص اآخر م�شوؤول ثانويا عن �شداد امل�شتحق؛

ب�شك  املثبتة  ال�شداد  با�شتثناء حقوق  نقدي،  التزام  تقا�شي  "امل�شتحق" يعني حقا يف   

قاب��ل للت��داول واحلق يف تقا�شي العائ��دات املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتق��ل واحلق يف تقا�شي 

)19(

الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف؛

ت�شّلم موجودات ملمو�شة، مثل  ميثِّل حقا يف  "امل�شتن��د القابل للتداول" يعني م�شتندا   

اإي�ش��ال امل�شتودع اأو �شن��د ال�شحن، وي�شتويف �ش��روط قابلية التداول مبقت�ش��ى القانون الذي 

يحكم امل�شتندات القابلة للتداول؛

 ات�شاق��ا م��ع الفقرة الفرعي��ة )ه�( من املادة 6 م��ن اتفاقية الأمم املتحدة املتعلق��ة بالكفالت امل�شتقلة 
)16(

وخطاب��ات العتماد ال�شامن��ة )من�شورات الأمم املتحدة، رق��م املبيع A.97.V.12(، يوّفر التثبي��ت للم�شتفيد خيار 

ت بدل من مطالبة الكفيل/املُ�شدر.
نَّ
مطالبة املثبِّت بال�شداد وفقا لأحكام و�شروط التعّهد امل�شتقل املثب

 لالطالع على تعاريف "املحال اإليه" و"املحيل" و"الإحالة"، انظر اأي�شا الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 
)17(

2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.

 انظ��ر اأي�ش��ا الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 م��ن اتفاقية الأمم املتحدة لإحال��ة امل�شتحقات. والكفيل 
)18(

يف اإط��ار كفالة تبعي��ة لي�ص مدينا فح�شب بامل�شتحق الذي كفل �شداده، بل هو مدي��ن اأي�شا بامل�شتحق الذي متثله 

الكفالة، لأن الكفالة التبعية هي بحد ذاتها م�شتحق )اأي اأّن هناك م�شتحقني اثنني(.

 انظ��ر الفق��رة الفرعية )اأ( من املادة 2 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات. واجلدير باملالحظة 
)19(

اأّن التفاقية ل تنطبق �شوى على امل�شتحقات التعاقدية يف حني اأن الدليل ينطبق على امل�شتحقات غر التعاقدية 

اأي�ش��ا )انظ��ر الف�شل الأول ب�شاأن نط��اق النطباق، الفق��رة 6(؛ وبخ�شو�ص ا�شتثناء الودائ��ع امل�شرفية وخطابات 

العتماد وال�شكوك القابلة للتداول، انظر الفقرتني الفرعيتني 2 )و( و2 )ز( والفقرة 3 تباعا من املادة 4 من اتفاقية 

الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.



xiv

امللمو�شة  املوجودات  بت�شليم  امللزم  ال�شخ�ص  يعني  للت��داول  القابل  "ُم�شدر" امل�شتند   

امل�شمول��ة به��ذا امل�شتن��د مبقت�شى القانون ال��ذي يحكم امل�شتن��دات القابلة للت��داول، �شواء 

كان اأو مل يك��ن ذل��ك ال�شخ�ص قد وافق عل��ى الوفاء بجميع اللتزام��ات النا�شئة عن ذلك 

امل�شتند؛

 يعني دائنا للمان��ح يناف�ص دائنا اآخر للمان��ح له حق �شماين يف 
"املطال��ب املناف���ص")20(  

موجودات مرهونة مملوكة للمانح، وي�شمل:

دائنا اآخر لديه ح��ق �شماين يف نف�ص املوجودات املرهونة )�شواء بو�شفها موجودات  )اأ(   

مرهونة اأ�شلية اأو عائدات(؛ اأو

)ب( يف �شي��اق النه��ج غ��ر الوح��دوي اإزاء متويل الحتي��از، البائع اأو املوؤج��ر التمويلي   

للموجودات املرهونة ذاتها الذي احتفظ بحق ملكيتها؛ اأو

دائنا اآخر للمانح لديه حق يف نف�ص املوجودات املرهونة؛ اأو )ج(   

 اأو
)21(

ممثل الإع�شار يف اإجراءات اإع�شار املانح؛ )د(   

اأي �شخ���ص ي�شرتي املوجودات املرهونة اأو ُتنق��ل اإليه تلك املوجودات )مبا يف ذلك  )ه�(   

م�شتاأجرها اأو املرخ�ص له با�شتخدامها(؛

"املعامل��ة امل�شمونة" تعن��ي معاملة تن�شئ حقا �شمانيا. وتي�ش��را لالإحالت املرجعية،   

ي�شم��ل ه��ذا امل�شطل��ح اأي�شا النقل الت��ام مل�شتحق رغ��م اأن النقل التام مل�شتح��ق ل ي�شمن 

)22(

الوفاء بالتزام؛

من�شاأته؛ ت�شغيل  يف  ال�شخ�ص  ي�شتخدمها  التي  امللمو�شة  املوجودات  "املعّدات" تعني   

ال�شتدللية؛ املعرفة  ل  الفعلية  املعرفة  "املعرفة" تعني   

مبمتلكات  ماديا  مرتبطة  ملمو�ش��ة  موجودات  "ملحق��ات املمتلكات غر املنقولة" تعني   

غ��ر منقول��ة اإىل حد يجع��ل قانون الدولة الت��ي توجد فيه��ا املمتلكات غر املنقول��ة يعاملها 

كممتلكات غر منقولة، رغم اأنها مل تفقد هويتها امل�شتقلة؛

 بخ�شو���ص م�شطلح "املطالب املناف�ص"، انظر اأي�شا الفق��رة الفرعية )م( من املادة 5 من اتفاقية الأمم 
)20(

املتحدة لإحالة امل�شتحقات.

 يف الف�ش��ل املتعل��ق باأثر الإع�شار يف احل��ق ال�شماين )الف�شل الثاين ع�شر م��ن الدليل(، ا�شُتعمل 
)21(

لالإع�شار. الأون�شيرتال  دليل  يف  امل�شتعملة  امل�شطلحات  مع  الت�شاق  التعبر "اإع�شار املدين" لدواعي 

 انظر م�شطلح "احلق ال�شماين"، وكذلك التو�شية 3، والتعليق ذا ال�شلة.
)22(
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مبوجودات  ماديا  مرتبط��ة  ملمو�شة  موج��ودات  "ملحق��ات املوجودات املنقول��ة" تعني   

ملمو�شة اأخرى ولكنها مل تفقد هويتها امل�شتقلة؛

"امللكية الفكرية" تعني حقوق التاأليف والن�شر والعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   

وعالم��ات اخلدمة والأ�شرار التجارية والت�شامي��م واأي موجود اآخر ُيعترب ملكية فكرية مبقت�شى 

)23(

القانون الوطني للدولة امل�شرتعة اأو مبقت�شى اتفاق دويل تكون الدولة امل�شرتعة طرفا فيه؛

"ممثل الإع�شار" يعني ال�شخ�ص اأو الهيئة، مبا يف ذلك املعنّي منهما ب�شفة موؤقتة، املاأذون   

لأي منهما يف اإجراءات الإع�شار اأن يدير اإعادة تنظيم حوزة الإع�شار اأو ت�شفيتها؛

اأنواع املوج��ودات املنقولة غ��ر املوجودات  "املوج��ودات غ��ر امللمو�ش��ة" تعن��ي كل   

امللمو�ش��ة، وه��ي ت�شمل احلقوق غر املادية وامل�شتحقات واحلق��وق يف الوفاء بالتزامات اأخرى 

غر امل�شتحقات؛ 

"املوجودات املرهونة" تعني املوجودات امللمو�شة اأو غر امللمو�شة اخلا�شعة حلق �شماين.   

)24(

وي�شمل هذا امل�شطلح اأي�شا امل�شتحق الذي خ�شع للنقل التام؛

ومن  املنقولة.  املادية  املوجودات  اأ�شكال  من  �شكل  "املوج��ودات امللمو�شة" تعني كل   

فئ��ات املوج��ودات امللمو�شة املخزون واملع��ّدات وال�شلع ال�شتهالكي��ة وامللحقات وال�شكوك 

القابلة للتداول وامل�شتندات القابلة للتداول والنقود؛ 

وهي  قانونية.  كعملة  با�شتخدامه��ا  حاليا  دولة  اأي  ت��اأذن  التي  العملة  "النق��ود" تعني   

ل ت�شم��ل الأم��وال املودع��ة يف ح�ش��اب م�ش��ريف اأو ال�شكوك القابل��ة للت��داول، من قبيل 

ال�شيكات.

الدليل م��ع قوانني امللكي��ة الفكرية  ات�شاق  كفال��ة   الق�ش��د م��ن م�شطل��ح "امللكية الفكري��ة" هو 
)23(

عني يف الدولة التي ت�شرتع تو�شيات الدليل يف مواءمة  ومعاهداته��ا، مع اإيالء الحرتام يف الوقت ذات��ه حلق امل�شرِّ

معن��ى هذا امل�شطلح مع قان��ون تلك الدولة والتزاماتها الدولية. ويجوز للدولة امل�شرتعة اأن ت�شيف اإىل هذه القائمة 

اأو ُت�شق��ط منها اأنواعا من امللكية الفكرية جلعلها ممتثلة للقانون الوطني. والق�شد من الإ�شارة اإىل التفاقات الدولية 

ه��و الإحال��ة اإىل اتفاقات من قبيل التفاقية املن�شئة للمنظمة العاملية للملكي��ة الفكرية والتفاق املتعلق باجلوانب 

التجاري��ة حلقوق امللكية الفكري��ة )اتفاق "تريب�ص"(. ومن اأجل تو�شيح اأن ه��ذه امل�شطلحات، والتو�شيات التي 

ت�ش��ر اإليه��ا، ت�شري فقط على املوجودات امللمو�شة )ولي�ص على املوجودات غ��ر امللمو�شة مثل امللكية الفكرية(، 

�ش��ر يف م�شطلح��ات "احلق ال�شماين الحتيازي" و"حق الحتفاظ بامللكي��ة" و"حق الإيجار التمويلي"، اإىل 
ُ
اأ

للفهم  "املوج��ودات امللمو�شة". ويف م�شطلح "امل�شتحق"، مل ُي�شر اإىل "الوفاء باللتزامات غر النقدية" تو�شيحا 
ب��اأّن هذا امل�شطلح والتو�شي��ات املت�شلة بامل�شتحقات ي�شري��ان فقط على امل�شتحقات، ولي���ص، مثال، على حقوق 

�ص مبوجب ترخي�ص تعاقدي با�شتغالل ملكية فكرية. املرخ�ص ل�ه اأو التزامات املرخِّ

 انظر م�شطلح "احلق ال�شماين"، وكذلك التو�شية 3، والتعليق ذا ال�شلة.
)24(
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الأهداف الرئي�صية لقانون فّعال وناجع 

ب�صاأن املعامالت امل�صمونة*

من اأجل توفر اإطار �شيا�شاتي عري�ص لقانون فّعال وناجع ب�شاأن املعامالت امل�شمونة )ُي�شار   -1

"هذا القانون"(، ينبغي اأن يهدف  ِب�"القانون" اأو  يلي  اإىل "قان��ون املعامالت امل�شمونة" فيما 

القانون اإىل ما يلي:

ترويج الئتمان املنخف�ص التكلفة بزيادة اإتاحة الئتمان امل�شمون؛ )اأ(   

)ب( ال�شم��اح للمدين��ني با�شتخ��دام القيم��ة الكامل��ة الكامن��ة يف موجوداته��م لدعم   

الئتمان؛

متكني الأطراف من احل�شول على احلقوق ال�شمانية بطريقة ب�شيطة وناجعة؛ )ج(   

كفال��ة امل�شاواة يف معامل��ة خمتلف م�ش��ادر الئتمان وخمتلف اأ�ش��كال املعامالت  )د(   

امل�شمونة؛

اإقرار �شحة احلقوق ال�شمانية غر الحتيازية يف املوجودات بجميع اأنواعها؛ )ه�(   

تعزيز اليقني وال�شفافي��ة، بالن�ص على ت�شجيل اإ�شعار باحلق ال�شماين يف �شجل عام  )و(   

للحقوق ال�شمانية؛

اإر�شاء قواعد لالأولوية تكون وا�شحة وميكن التنبوؤ بها؛ )ز(   

تي�شر الإنفاذ الفّعال حلقوق الدائن امل�شمون؛ )ح(   

ال�شماح لالأطراف باأكرب قدر من املرونة يف التفاو�ص على �شروط اتفاقهم ال�شماين؛ )ط(   

املوازنة بني م�شالح جميع الأ�شخا�ص املتاأثرين باملعاملة امل�شمونة؛ )ي(   

املواءمة بني قوانني املعامالت امل�شمونة، مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني فيما يت�شل  )ك(   

باملعامالت امل�شمونة.

 ميك��ن اإدراج الأه��داف الرئي�شية يف ديباجة اأو بي��ان اآخر م�شاحب لقانون املعام��الت امل�شمونة الذي 
*

ي�شرتع تو�شيات الدليل لتوفر اإر�شادات ب�شاأن ال�شيا�شات الت�شريعية الأ�شا�شية كي توؤخذ بعني العتبار يف تف�شر 

قانون املعامالت امل�شمونة وتطبيقه.





3

اأول-     نطاق النطباق والنهوج الأ�صا�صية اإزاء 

املعامالت امل�صمونة واملوا�صيع العامة امل�صرتكة 

بني جميع ف�صول الدليل

الغر�ص

الغر���ص من الأحكام املتعلق��ة بنطاق انطباق القانون هو اإر�شاء نظ��ام �شامل وحيد ب�شاأن   

املعام��الت امل�شمونة. وحتّدد هذه الأحكام احلقوق ال�شمانية و�شائر احلقوق التي ي�شري عليها 

القانون. والهدف من الأحكام املتعلقة بالنهوج الأ�شا�شية اإزاء ال�شمان هو كفالة ما يلي:

اأن ينطب��ق القانون عل��ى جميع احلقوق الت��ي تن�شاأ تعاقديا يف املوج��ودات املنقولة  )اأ(   

وت�شمن �شداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر )"النهج الوظيفي"(؛

)ب( اأن ين���ص القان��ون عل��ى التنفيذ املنا�ش��ب للنهج الوظيفي مبا يكف��ل معاملة جميع   

مي الئتمان امل�شمون وفقا للقواعد التي توؤدي اإىل نتائج متكافئة وظيفيا. مقدِّ

نطاق النطباق

 ينبغي اأن ينطبق القانون على جمي��ع احلقوق يف املوجودات 
)25(

رهن��ا بالتو�شي��ات 7-3،  -2

املنقولة املن�شاأة مبقت�شى اتفاق ي�شمن �شداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر، بغ�ص النظر عن 

�ش��كل املعاملة اأو نوع املوجودات املنقولة اأو و�شع املان��ح اأو الدائن امل�شمون اأو طبيعة اللتزام 

امل�شمون. ومن ثم، ينبغي اأن ينطبق القانون على ما يلي:

احلقوق ال�شمانية يف جميع اأنواع املوجودات املنقولة، ملمو�شة كانت اأم غر ملمو�شة،  )اأ(   

حا�شرة اأم اآجلة، مبا فيها املخزون واملعدات و�شائر املوجودات امللمو�شة، وامل�شتحقات التعاقدية 

وغ��ر التعاقدية، واملطالب��ات التعاقدية غر النقدية، وال�شكوك القابل��ة للتداول، وامل�شتندات 

القابلة للتداول، وحقوق تقا�شي الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف، وحقوق تقا�شي العائدات 

املتاأتية مبقت�شى تعهد م�شتقل، وحقوق امللكية الفكرية؛

 حيثما ترد الإحالة يف تو�شية ما اإىل تو�شية واردة يف ف�شل خمتلف، ت�شمل هذه الإحالة رقم ومو�شوع 
)25(

الف�شل الذي ترد فيه تلك التو�شية الأخرى. وعندما ل ترد اأي اإحالة من هذا القبيل، تكون التو�شية امل�شار اإليها 

واردة يف نف�ص الف�شل الذي ترد فيه التو�شية امل�شتملة على الإحالة.
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)ب( احلقوق ال�شمانية التي ين�شئها اأو يكت�شبها جميع الأ�شخا�ص العتباريني والطبيعيني،   

مب��ن فيهم امل�شتهلكون، ولكن من دون اأن يوؤّثر ذل��ك يف احلقوق املنبثقة من ت�شريعات حماية 

امل�شتهلكني؛

احلق��وق ال�شمانية يف جميع اأنواع اللتزامات، احلا�شرة اأو الآجلة، املحّددة اأو القابلة  )ج(   

للتحديد، مبا فيها اللتزامات املتغرة واللتزامات املبينة بطريقة عامة؛

جميع حقوق امللكية التي تن�شاأ تعاقديا من اأجل �شمان �شداد اللتزام اأو الوفاء به على  )د(   

نحو اآخر، مبا يف ذلك نقل حق امللكية يف املوجودات امللمو�شة لأغرا�ص �شمانية، واإحالة امل�شتحقات 

لأغرا�ص �شمانية، وخمتلف اأ�شكال اتفاقات الحتفاظ بحق امللكية، والإيجار التمويلي.

وينبغي اأن ينطبق القانون اأي�شا على احلقوق ال�شمانية يف عائدات املوجودات املرهونة.

النقل التام للم�شتحقات

ينبغ��ي اأن ينطب��ق القانون على النق��ل التام للم�شتحقات، بالرغم م��ن اأن هذا النوع من   -3

النق��ل ل ي�شم��ن �شداد اللتزام اأو الوفاء به على نحو اآخ��ر. وترتهن هذه التو�شية بال�شتثناء 

املن�شو�ص عليه يف التو�شية 167 )الف�شل الثامن ب�شاأن اإنفاذ احلق ال�شماين(.

قيود نطاق النطباق

على الرغم من التو�شية 2، ل ينبغي اأن ينطبق القانون على ما يلي:  -4

الطائرات، واملعدات الدارجة على ال�شكك احلديدية، والأج�شام الف�شائية، وال�شفن،  )اأ(   

وكذل��ك الفئ��ات الأخرى من املعدات املنقول��ة، ما دامت تلك املوج��ودات م�شمولة بقانون 

وطن��ي اأو اتفاق دويل تكون الدولة التي ت�شّن ت�شريعا ي�شتند اإىل هذه التو�شيات )وي�شار اإليها 

"ه��ذه الدولة"( طرفا فيه ويتناول ذلك القان��ون الوطني اأو التفاق  فيم��ا يلي ب�"الدولة" اأو 

الدويل امل�شائل التي ي�شملها هذا القانون؛

)ب( امللكي��ة الفكرية، ما دامت اأحكام القانون غر مت�شقة مع قانون وطني يتعلق بامللكية   

الفكرية اأو اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها وتتعلق بامللكية الفكرية؛

الأوراق املالية؛ )ج(   

حق��وق ال�شداد النا�شئ��ة مبقت�شى عقود مالية حتكمها اتفاق��ات املعاو�شة اأو الناجمة  )د(   

عنها، با�شتثناء امل�شتحقات املتعني ت�شديدها لدى اإنهاء جميع املعامالت العالقة؛

حقوق ال�شداد النا�شئة مبقت�شى معامالت �شرف العمالت الأجنبية اأو الناجمة عنها. )ه�(   
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ل ينبغ��ي اأن ينطبق القان��ون على املمتلكات غ��ر املنقولة. ولك��ّن التو�شيات 21 و25   -5

)الف�ش��ل الثاين ب�ش��اأن اإن�شاء احلق ال�شم��اين( و43 و48 )الف�شل الثال��ث ب�شاأن نفاذ احلق 

ال�شم��اين جتاه الأطراف الثالث��ة( و87 و88 )الف�شل اخلام�ص ب�ش��اأن اأولوية احلق ال�شماين( 

و164 و165 )الف�ش��ل الثام��ن ب�ش��اأن اإنفاذ احل��ق ال�شم��اين( و184 و195 و196 )الف�شل 

التا�شع ب�شاأن متويل الحتياز( قد توؤثر يف املمتلكات غر املنقولة.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأنه اإذا كان احلق ال�شماين يف نوع م�شتثنى من املوجودات   -6

)كاملمتل��كات غر املنقولة، مثال( ي�شم��ل، مبقت�شى قانون اآخر، نوعا من العائدات التي ي�شري 

عليه��ا هذا القان��ون )كامل�شتحقات، مثال(، فاإن ه��ذا القانون ينطبق عل��ى احلق ال�شماين يف 

العائدات ما مل يكن ذلك القانون الآخر منطبقا على ذلك احلق ال�شماين.

ل ينبغ��ي اأن يت�شم��ن القانون اأي قيود اأخرى على نطاق انطباق��ه. واإذا ُو�شعت اأي قيود   -7

اأخرى، ينبغي اأن ُتبنينَّ يف القانون على نحو وا�شح وحمّدد. 

النهج الوظيفي

ينبغي اأن يعتمد القانون نهجا وظيفيا ي�شمل مبقت�شاه جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة   -8

التي ُتن�شاأ بالتفاق وت�شمن �شداد التزام اأو الوفاء به على نحو اآخر، ب�شرف النظر عن �شكل 

املعامل��ة اأو التعابر ال�شطالحية التي ي�شتخدمه��ا الطرفان )مبا يف ذلك حقوق املنقول اإليهم 

يف اإط��ار معاملة نقل حق امللكي��ة يف موجودات ملمو�شة لأغرا���ص ال�شمان، وحقوق املحال 

اإلي��ه يف اإطار معاملة اإحالة امل�شتحقات لأغرا�ص ال�شمان، ف�ش��ال عن حقوق البائع اأو املوؤجر 

التمويل��ي يف اإطار خمتلف اأ�ش��كال اتفاقات الحتفاظ بحق امللكي��ة والإيجارات التمويلية، 

ذ النهج الوظيفي بطريقة  عل��ى التوايل(. وبا�شتثناء ما يتعلق بتمويل الحتياز، ينبغ��ي اأن ينفنَّ

ت�شّنف جمي��ع احلقوق التي ت�شمن الوفاء بالتزام بكونها حقوقا �شمانية واإخ�شاعها ملجموعة 

موّحدة من القواعد.

فيما يتعلق بتمويل الحتياز، يجوز تنفيذ النهج الوظيفي باإحدى طريقتني هما:  -9

اإم��ا بطريقة ت�شنِّف كحقوق �شمانية احتيازي��ة جميع احلقوق يف املوجودات املنقولة  )اأ(   

عها ملجموعة موّحدة من القواعد  الت��ي ت�شمن �شداد التزام اأو الوفاء به عل��ى نحو اآخر، وُتخ�شِ

)"النهج الوحدوي"(؛ 

)ب( واإما بطريقة ُت�شنِّف )مبوجب النهج امل�شار اإليه بكونه "النهج غر الوحدوي"(:  

كحق��وق �شماني��ة احتيازية جميع احلق��وق يف املوج��ودات املنقولة التي   '1'

ت�شم��ن �ش��داد التزام اأو الوفاء ب��ه على نحو اآخر، غر حقوق البائ��ع مبقت�شى اتفاق 

احتفاظ بحق امللكية وحقوق املوؤجر مبقت�شى اإيجار متويلي؛
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كحق��وق ملكية حقوَق البائع مبقت�شى اتفاق احتفاظ بحق امللكية وحقوق   '2'

املوؤجر مبقت�شى اإيجار متويلي، ولكنها تخ�شع حقوق امللكية املذكورة لقواعد تف�شي اإىل 

نتائج تكون معادلة وظيفيا للنتائج املحّققة فيما يتعلق باحلقوق ال�شمانية الحتيازية، 

مبا يكفل معاملة جميع موّفري متويل الحتياز على قدم امل�شاواة. 

ا�شتقاللية الطرفني

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه، با�شتثناء ما تن���ص عليه التو�شيتان 14 و15 )الف�شل   -10

الث��اين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين( والتو�شيتان 111 و112 )الف�شل ال�شاد�ص ب�شاأن حقوق 

الطرفني يف التف��اق ال�شماين والتزاماتهما( والتو�شي��ات 132-136 )الف�شل الثامن ب�شاأن 

اإنف��اذ احلق ال�شماين( والتو�شيات 178-186 )الف�ش��ل التا�شع ب�شاأن متويل الحتياز، اخليار 

األف: النهج الوحدوي( والتو�شيات 187-202 )الف�شل التا�شع ب�شاأن متويل الحتياز، اخليار 

باء: النهج غر الوحدوي(، والتو�شيات 203-215 و217-227 )الف�شل العا�شر ب�شاأن تنازع 

القوانني(، يجوز للدائن امل�شمون واملانح اأو املدين، بالتفاق بينهما، اأن يخرجا عن اأحكام هذا 

اها. ول مي�ص ذلك التفاق حقوق اأي  القان��ون املتعلقة بحقوق كل منهما والتزاماته اأو اأن يغرّ

)26(

�شخ�ص لي�ص طرفا فيه.

اخلطابات الإلكرتونية

ينبغ��ي اأن ين�ّص القانون على اأنه، حيثما ي�شرتط القان��ون اأن يكون اخلطاب اأو العقد   -11

كتابيا اأو َين�صُّ على عواقب لعدم وجود كتابة، ُي�شتوفى ذلك ال�شرتاط باخلطاب الإلكرتوين 

را عل��ى نحو يتيح ا�شتخدامها يف الرجوع 
ّ

اإذا كان الو�ش��ول اإىل املعلومات الواردة فيه متي�ش

اإليها لحقا.

ينبغي اأن ين�ّص القانون على اأنه، حيثما ي�شرتط القانون اأن يكون اخلطاب اأو العقد ممهورا   -12

بتوقيع �شخ�ص ما اأو ين�ص على عواقب لعدم وجود توقيع، ُي�شتوفى ذلك ال�شرتاط فيما يتعلق 

باخلطاب الإلكرتوين اإذا:

ا�شُتخدمت طريقة لتعيني هوية ال�شخ�ص املعني وبيان نية ذلك ال�شخ�ص فيما يتعلق  )اأ(   

باملعلومات الواردة يف اخلطاب الإلكرتوين؛ 

 انظر املادة 6 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)26(



7 اأول-     نطاق النطباق والنهوج الأ�شا�شية اإزاء املعامالت امل�شمونة واملوا�شيع العامة   

)ب( وكانت الطريقة امل�شتخدمة اإّما:  

ر�شل 
ُ
ن�شئ اخلطاب الإلكرتوين اأو اأ

ُ
موثوقا بها بقدر منا�شب للغر�ص الذي اأ  '1'

من اأجله، يف �شوء كل املالب�شات، مبا فيها اأي اتفاق ذي �شلة؛ واإّما

ق��د ثبت فعلي��ا اأنها، بحد ذاته��ا اأو مقرتنة باأدلة اإ�شافي��ة، اأوفت بالوظائف   '2'

)27(

املبينة يف الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله.

 بخ�شو���ص التو�شيت��ني 11 و12، انظ��ر الفقرتني 2 و3 من املادة 9 من اتفاقي��ة الأمم املتحدة املتعلقة 
)27(

با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية.
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ثانيا-     اإن�صاء احلق ال�صماين 

)نفاذه بني الطرفني(

الغر�ص

الغر���ص من الأح��كام املتعلقة باإن�ش��اء احلق ال�شم��اين هو حتديد ال�ش��روط التي يجب   

ا�شتيفاوؤها لكي ي�شبح احلق ال�شماين نافذا بني الطرفني.

األف- تو�صيات عامة*

اإن�شاء احلق ال�شماين

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن احلق ال�شماين يف املوجودات ُين�ش��اأ باتفاق ُيربم بني   -13

املان��ح والدائن امل�شمون. ويف حالة املوجودات التي تكون للمانح، وقت اإبرام التفاق، حقوق 

فيه��ا اأو �شالحي��ة رهنه��ا، ين�شاأ احلق ال�شم��اين يف تلك املوجودات يف ذل��ك الوقت. اأما يف 

حال��ة املوج��ودات التي يح�شل املان��ح، بعد ذلك الوقت، على حقوق فيه��ا اأو على �شالحية 

رهنها، فين�شاأ احلق ال�شماين يف تلك املوجودات عندما يح�شل املانح على حقوق فيها اأو على 

�شالحية رهنها.

احلد الأدنى ملحتوى التفاق ال�شماين

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن التفاق ال�شماين يجب اأن:  -14

ة الطرفني اإن�شاء احلق ال�شماين؛
ّ
)اأ(      ُيبنيِّ ني

)ب(   يحدد هويتي الدائن امل�شمون واملانح؛

)ج(    ي�شف اللتزام امل�شمون؛

ف عليها؛
ّ
)د(     ي�شف املوجودات املرهونة على نحو ي�شمح يف حدود املعقول بالتعر

 تنطب��ق هذه التو�شيات العامة على احلقوق ال�شمانية يف جميع اأنواع املوجودات التي ي�شملها الدليل، 
*

بال�شيغة املعدلة بالتو�شيات التي تخ�ص موجودات معينة.



)ه�(      ُيبنيِّ احلد الأق�شى للمبلغ النقدي الذي ميكن اإنفاذ احلق ال�شماين من اأجله، اإذا   

راأت الدولة اأّن تبيانه مفيد من اأجل تي�شر الإقرا�ص التبعي.

�شكل التفاق ال�شماين

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن التفاق ال�شماين يجوز اأن يكون �شفويا اإذا كان م�شفوعا   -15

بحيازة الدائن امل�شمون للموجودات املرهونة. وبخالف ذلك، يجب اأن يربم التفاق اأو يثبت 

ة املانح اإن�شاء حق �شماين.
ّ
بكتابة تبني، بذاتها اأو على �شوء م�شار الت�شرفات بني الطرفني، ني

اللتزامات التي يجوز اأن ُت�شَمن بحق �شماين

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأّن احل��ق ال�شماين يجوز اأن ي�شمن اأي ن��وع من اللتزامات،     -16

د منها والقابل للتحديد، امل�شروط منها وغر امل�شروط، الثابت واملتغر. احلا�شر منها والآجل، املحدنَّ

املوجودات التي يجوز اأن تخ�شع حلق �شماين

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن احلق ال�شماين يجوز اأن ي�شمل اأي نوع من املوجودات،   -17

اأة يف املوجودات. ويج��وز اأن ي�شمل احلق  مب��ا يف ذلك اأج��زاء املوجودات واحلقوق غر املج��زنَّ

ال�شم��اين املوجودات التي رمبا ل تكون وقت اإبرام التفاق ال�شماين قد ن�شاأت بعُد، اأو رمبا ل 

يكون املانح قد امتلكها بعد اأو مل تكن قد اآلت اإليه �شالحية رهنها بعد. ويجوز اأي�شا اأن ي�شمل 

جميع موجودات املانح. وينبغي احلد من اأي ا�شتثناءات من هذه القواعد واأن تبنّي يف القانون 

بطريقة وا�شحة وحمّددة.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن هذا القانون، با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شيات25-23،   -18

ل ُيلِغ��ي اأح��كام اأي قان��ون اآخر حتد من اإن�ش��اء اأو اإنفاذ احلق ال�شم��اين يف اأنواع حمددة من 

املوجودات، اأو من اإمكانية نقلها.

امتداد احلق ال�شماين اإىل العائدات

ينبغي اأن ين���ص القانون على اأّن احلق ال�شماين يف املوجودات املرهونة ي�شمل عائداتها   -19

القابل��ة للتحدي��د )مبا يف ذلك عائدات العائدات(، ما مل يتف��ق الطرفان يف التفاق ال�شماين 

على خالف ذلك.
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العائدات املمزوجة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه عندما تكون العائ��دات التي هي يف �شكل نقود اأو يف   -20

�ش��كل اأموال مودعة يف ح�شاب م�شريف قد ُمزجت مبوج��ودات اأخرى من نف�ص النوع بحيث 

مل تع��د هذه العائ��دات قابلة للتحديد، ينبغي مع ذلك اأن يعام��ل مبلغ العائدات قبل مزجها 

باملوج��ودات الأخرى مبا�شرة باعتباره عائدات قابلة للتحديد بعد املزج. غر اأنه اإذا كان املبلغ 

الإجم��ايل للموجودات اأقل من مبلغ العائدات، يف اأي وق��ت بعد املزج، فيجب معاملة املبلغ 

الإجم��ايل للموجودات يف الوقت الذي يكون فيه مبلغها يف حده الأدنى، اإ�شافة اإىل مبلغ اأي 

عائدات ُمزجت باملوجودات لحقا، باعتباره عائدات قابلة للتحديد.

اإن�شاء احلق ال�شماين يف ملحق وا�شتمراره فيه

ينبغي اأن ين���ص القانون على اأنه يجوز اإن�شاء حق �شماين يف املوجودات امللمو�شة التي   -21

تك��ون ملحق��ا وقت اإن�شاء احلق ال�شم��اين اأو اأن ي�شتمر يف املوج��ودات امللمو�شة التي ت�شبح 

ملحقا فيما بعد. ويجوز اإن�شاء حق �شماين يف ملحق مبمتلكات غر منقولة مبوجب هذا القانون 

اأو مبوجب القانون الذي يحكم املمتلكات غر املنقولة.

امتداد احلق ال�شماين اإىل الكتلة اأو املنتج

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين الذي ين�شاأ يف موجودات ملمو�شة قبل   -22

اأن مُت��زج يف كتلة اأو يف منتج ميتد اإىل هذه الكتلة اأو ه��ذا املنتج. ويقت�شر املبلغ امل�شمون باحلق 

ال�شماين الذي ميتد اإىل الكتلة اأو املنتج على قيمة املوجودات املرهونة قبل اأن ت�شبح جزءا من 

الكتلة اأو املنتج مبا�شرة.

باء- تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

نفاذ الإحالة الإجمالية للم�شتحقات واإحالة م�شتحق اآجل 

اأو جزء من م�شتحق اأو م�شلحة غر جمزاأة فيه

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -23

ن��ة حتديدا اأو م�شتحق اآجل اأو جزء 
ّ
)اأ(    اأن تك��ون اإحال��ة م�شتحقات تعاقدية غر معي

م��ن م�شتحق اأو م�شلحة غر جمّزاأة في��ه، نافذة بني املحيل واملحال اإليه وجتاه املدين بامل�شتحق 

11 ثانيا-     اإن�شاء احلق ال�شماين )نفاذه بني الطرفني(  



م��ا دام من املمكن وقت الإحالة اأو وقت ن�شوء امل�شتح��ق، يف حالة امل�شتحقات الآجلة، عزوه 

اإىل الإحالة التي يت�شل بها؛

)ب(     اأن تك��ون اإحال��ة م�شتحق اآجل واحد اأو اأكرث نافذة دون حاجة اإىل عملية نقل 

جديدة لإحالة كل م�شتحق، ما مل ُيّتفق على خالف ذلك.)28(

نفاذ اإحالة اأي م�شتحق جُترى

رغم وجود �شرط بعدم الإحالة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -24

)اأ(   تك��ون اإحالة امل�شتحق نافذة بني املحيل واملحال اإليه وجتاه املدين بامل�شتحق ب�شرف 

النظر عن اأي اتفاق بني املحيل الأول اأو اأي حميل لحق واملدين بامل�شتحق اأو اأي حمال اإليه 

د باأي �شكل من الأ�شكال حق املحيل يف اإحالة م�شتحقاته؛ لحق ُيقيِّ

)ب(   لي���ص يف ه��ذه التو�شي��ة ما مي�ص باأي الت��زام اأو م�شوؤولية تقع عل��ى عاتق املحيل 

لإخالل��ه بالتف��اق املذكور يف الفقرة الفرعي��ة )اأ( من هذه التو�شية، ولك��ن ل يجوز للطرف 

الآخ��ر يف ذلك التفاق اأن ُيلغي العقد الأ�شلي اأو عقد الإحالة بحجة ذلك الإخالل وحده. 

ول يكون اأي �شخ�ص غر طرف يف ذلك التفاق م�شوؤول ملجرد اأنه كان على علم بالتفاق؛

)ج(  ل تنطبق هذه التو�شية اإل على اإحالت امل�شتحقات:  

النا�شئة عن عقد اأ�شلي يكون عقداً لتوريد اأو تاأجر ب�شائع اأو خدمات غر   '1'

اخلدمات املالية اأو عقَد ت�شييد اأو عقداً لبيع اأو تاأجر ممتلكات غر منقولة؛ اأو

النا�شئ��ة عن عقد اأ�شلي لبيع اأو تاأجر ممتلكات �شناعية اأو ممتلكات فكرية   '2'

اأخرى اأو معلومات امتالكية اأو الرتخي�ص با�شتخدامها؛ اأو

جريت با�شتخدام بطاقة ائتمان؛ اأو
ُ
التي متثل التزاما بال�شداد على معاملة اأ  '3'

الت��ي ت�شتحق للمحيل عند الت�شوية ال�شافية للمدفوعات الواجبة ال�شداد   '4'

عمال باتفاق معاو�شة ي�شمل اأكرث من طرفني.
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 بخ�شو�ص التو�شيات 23-25، انظر املواد 8-10 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)28(



اإن�شاء حق �شماين يف حق �شخ�شي اأو حق ملكية ي�شمن م�شتحقا 

اأو �شكا قابال للتداول اأو اأي موجود غر ملمو�ص اآخر

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -25

)اأ(   يتمتع تلقائيا اأي دائن م�شمون لديه حق �شماين يف م�شتحق اأو �شك قابل للتداول 

اأو اأي موج��ود غر ملمو�ص اآخر م�شمول بهذا القانون باأي حق �شخ�شي اأو حق ملكية ي�شمن 

�ش��داد ذلك امل�شتحق اأو ال�شك القابل للتداول اأو املوجود غر امللمو�ص اأو الوفاء به على نحو 

اآخر، دون اأن يّتخذ املانح اأو الدائن امل�شمون اأي اإجراء اآخر؛

)ب(   اإذا كان احلق ال�شخ�شي اأو حق امللكية تعّهدا م�شتقال، ميتّد احلق ال�شماين تلقائيا 

اإىل احل��ق يف تقا�ش��ي العائدات املتاأتي��ة مبقت�شى التعّهد امل�شتقل، ولك��ن ل ميتد اإىل احلق يف 

ال�شحب مبوجب ذلك التعّهد امل�شتقل؛

)ج(    ل مت���ص هذه التو�شية باأي حق يف ممتلكات غر منقولة يكون، مبوجب قانون اآخر، 

قابال للنقل ب�شكل منف�شل عن اأحد امل�شتحقات اأو ال�شكوك القابلة للتداول اأو غر ذلك من 

املوجودات غر امللمو�شة التي قد ي�شمنها؛

)د(  يتمتع اأي دائن م�شمون لديه حق �شماين يف م�شتحق اأو �شك قابل للتداول اأو اأي 

موج��ودات غر ملمو�شة اأخ��رى يتناول�ها هذا القانون باأي حق �شخ�شي اأو حق ملكية ي�شمن 

�ش��داد امل�شتح��ق اأو ال�شك القابل للتداول اأو املوجود غر امللمو���ص الآخر اأو اأداءه على نحو 

اآخر، ب�شرف النظر عن اأي اتفاق بني املانح واملدين بامل�شتحق اأو امللتزم بال�شك القابل للتداول 

د باأي �شكل من الأ�شكال حق املانح يف اإن�شاء حق �شماين  اأو املوجود غر امللمو�ص الآخر يقيِّ

يف امل�شتحق اأو ال�شك القابل للتداول اأو املوجود غر امللمو�ص الآخر، اأو يف اأي حق �شخ�شي 

اأو حق ملكية ي�شمن �شداد امل�شتحق اأو ال�شك القابل للتداول اأو املوجود غر امللمو�ص الآخر 

اأو اأداءه على نحو اآخر؛

)ه�(   لي�ص يف هذه التو�شية ما مي�ص باأي التزام اأو م�شوؤولية تقع على عاتق املانح لإخالله 

بالتف��اق املذكور يف الفق��رة الفرعية )د( من هذه التو�شية، ولك��ن ل يجوز للطرف الآخر يف 

ذلك التفاق اأن يلغي العقد الذي ين�شاأ عنه امل�شتحق اأو ال�شك القابل للتداول اأو اأي موجود 

غر ملمو�ص اآخ��ر، اأو التفاق ال�شماين املن�شئ للحق ال�شماين ال�شخ�شي اأو احلق ال�شماين 

يف املمتل��كات بحجة ذلك الإخالل وحده. ول يكون اأي �شخ�ص غر طرف يف ذلك التفاق 

م�شوؤول ملجرد اأنه كان على علم بالتفاق؛

ل ت�شري الفقرتان الفرعيتان )د( و)ه�( من هذه التو�شية اإل على احلقوق ال�شمانية  )و( 

يف امل�شتحقات اأو ال�شكوك القابلة للتداول اأو املوجودات غر امللمو�شة الأخرى:

النا�شئة عن عقد اأ�شلي يكون عقداً لتوريد اأو تاأجر ب�شائع اأو خدمات غر   '1'

اخلدمات املالية اأو عقَد ت�شييد اأو عقداً لبيع اأو تاأجر ممتلكات غر منقولة؛ اأو

13 ثانيا-     اإن�شاء احلق ال�شماين )نفاذه بني الطرفني(  



النا�شئ��ة عن عق��د اأ�شلي لبيع اأو تاأجر ممتل��كات �شناعية اأو ملكية فكرية   '2'

اأخرى اأو معلومات امتالكية اأو الرتخي�ص با�شتخدامها؛ اأو

التي متثل التزاما بال�شداد على معاملة اأجريت با�شتخدام بطاقة ائتمان؛ اأو  '3'

الت��ي ت�شتحق للمحيل عند الت�شوية ال�شافية للمدفوعات الواجبة ال�شداد   '4'

عمال باتفاق معاو�شة ي�شمل اأكرث من طرفني؛

)ز(    ل مت���ص الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�شية ب��اأي واجبات على املانح جتاه املدين   

بامل�شتحق اأو امللتزم بال�شك القابل للتداول اأو باأي موجود غر ملمو�ص اآخر؛

)ح(    م��ا مل َيَنل ذل��ك من الآثار التلقائية املن�شو�ص عليه��ا يف الفقرة الفرعية )اأ( من   

ه��ذه التو�شية ويف التو�شية 48، ل مت�ص هذه التو�شية باأي ا�شرتاط يقت�شيه قانون اآخر ويت�شل 

ب�شكل اأو بت�شجيل اإن�شاء حق �شماين يف اأي موجودات، ي�شمن �شداد م�شتحق اأو �شك قابل 

للتداول اأو موجود غر ملمو�ص اآخر غر م�شمول بهذا القانون، اأو الوفاء به على نحو اآخر.

اإن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي الأموال املودعة 

يف ح�شاب م�شريف

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن احل��ق ال�شماين يف حق تقا�ش��ي الأموال املودعة يف   -26

د باأي 
ّ
ح�شاب م�ش��ريف يكون نافذا ب�شرف النظر عن اأي اتفاق بني املانح وامل�شرف الوديع يقي

�ش��كل من الأ�شكال حق املان��ح يف اإن�شاء ذلك احلق ال�شماين. غ��ر اأنه لي�ص على امل�شرف 

الودي��ع اأي واجب بالعرتاف بالدائن امل�شمون، ول ُيفر�ص عليه بخالف ذلك وبدون موافقته 

)29(

اأي التزام فيما يتعلق باحلق ال�شماين.

اإن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على جواز قيام امل�شتفيد من تعهد م�شتقل باإن�شاء حق �شماين   -27

يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى التعهد امل�شتقل، حتى واإن مل يكن احلق يف ال�شحب 

مبقت�ش��ى التعّهد امل�شتقل يف ح��ّد ذاته قابال للنقل مبقت�شى القانون واملمار�شة اللذين يحكمان 

التعّهدات امل�شتقلة. ولي�ص اإن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى تعهد 

م�شتقل نقال للحق يف ال�شحب مبقت�شى تعهد م�شتقل.
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 بخ�شو���ص حق��وق امل�شرف الوديع وواجبات��ه، انظر التو�شيتني 125 و126 )الف�ش��ل ال�شابع ب�شاأن 
)29(

حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(.



امتداد احلق ال�شماين يف م�شتند قابل للتداول اإىل املوجودات امللمو�شة 

امل�شمولة بامل�شتند القابل للتداول

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأّن احل��ق ال�شم��اين يف م�شتند قابل للت��داول ميتد اإىل   -28

املوجودات امللمو�شة امل�شمولة بذلك امل�شتند، �شريطة اأن يكون املُ�شدر حائزا للب�شائع، ب�شكل 

مبا�شر اأو غر مبا�شر، وقت اإن�شاء احلق ال�شماين يف امل�شتند.

15 ثانيا-     اإن�شاء احلق ال�شماين )نفاذه بني الطرفني(  





17

ثالثا-     نفاذ احلق ال�صماين 

جتاه الأطراف الثالثة

الغر�ص

الغر�ص من الأحكام املتعلقة بنفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة هو و�شع اأ�شا�ص   

لرتتيب الأولويات على نحو قابل للتنبوؤ به ومن�شف وناجع، من خالل:

)اأ(    اقت�ش��اء الت�شجي��ل ك�ش��رط م�شبق لنفاذ احل��ّق ال�شماين جتاه الأط��راف الثالثة،   

م��ا مل تكن ال�شتثناءات م��ن الت�شجيل وبدائله منا�شبة يف �شوء العتب��ارات املقابلة املتعلقة 

بال�شيا�شات التجارية؛

)ب(   اإن�ش��اء اإطار قان��وين ل�شتحداث نظام �شجل عمومي يكون ب�شيطا وناجع التكلفة   

وفّعال لت�شجيل الإ�شعارات املتعّلقة باحلقوق ال�شمانية، ودعم ذلك النظام.

األف-  تو�صيات عامة

حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن احلّق ال�شماين ل يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل   -29

ن�ش��ئ واُتبعت يف حتقيق نف��اذه جتاه تلك الأطراف اإحدى الطرائق امل�شار اإليها يف التو�شية 
ُ
اإذا اأ

32 اأو 34 اأو 35.

نفاذ احلق ال�شماين جتاه املانح عندما ل يكون نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة 

ن�شئ يكون ناف��ذا بني املانح 
ُ
ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأن احلق ال�شماين ال��ذي اأ  -30

والدائن امل�شمون حتى واإن مل يكن نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
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ا�شتمرار النفاذ جتاه الأطراف الثالثة بعد نقل املوجود املرهون

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه، بعد نقل ح��ق غر احلق ال�شماين يف موجود مرهون،   -31

يظل احلق ال�شماين يف املوجود املرهون النافذ جتاه الأطراف الثالثة وقت النقل راهنا للموجود، 

با�شتثن��اء ما تن�ص عليه التو�شيات 79-82 )الف�شل اخلام�ص ب�ش��اأن اأولوية احلق ال�شماين(، 

ويظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة، با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شية 62.

الت�شجيل كطريقة عامة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن احل��ق ال�شماين يكون نافذا جتاه الأط��راف الثالثة اإذا   -32

��ل اإ�شعار بخ�شو�شه يف �شجل احلقوق ال�شمانية الع��ام امل�شار اإليه يف التو�شيات 75-54  �ُشجِّ

)الف�شل الرابع ب�شاأن نظام ال�شجل(.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن ت�شجي��ل الإ�شعار ل ين�شئ حقا �شمانيا ولي�ص �شروريا   -33

لإن�شاء حق �شماين.

الطرائق البديلة عن الت�شجيل لتحقيق النفاذ 

جتاه الأطراف الثالثة وال�شتثناءات منه

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -34

)اأ(    ميك��ن جع��ل احلق ال�شم��اين اأي�شا نافذا جت��اه الأطراف الثالث��ة باإحدى الطرائق   

البديلة التالية:

يف املوج��ودات امللمو�شة، بحيازتها من جانب الدائن امل�شمون، على النحو   '1'

املن�شو�ص عليه يف التو�شية 37؛

يف املوج��ودات املنقول��ة، التي تكون احلقوق فيه��ا خا�شعة لنظام ت�شجيل   '2'

���ص اأو نظام �شهادات ملكية، بالت�شجيل يف ال�شجل املتخ�ش�ص اأو بالتاأ�شر  متخ�شّ

ب�شاأنه على �شهادة امللكية، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 38؛

يف ملح��ق مبوجودات منقول��ة، تكون احلقوق فيه خا�شع��ة لنظام ت�شجيل   '3'

متخ�ش���ص اأو نظام �شهادات ملكية، بالت�شجيل يف ال�شجل املتخ�ش�ص اأو بالتاأ�شر 

ب�شاأنه على �شهادة امللكية، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 42؛

يف ملح��ق مبمتلكات غ��ر منقول��ة، بالت�شجيل يف �شج��ل املمتلكات غر   '4'

املنقولة، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 43؛

يف حقٍّ يف تقا�شي اأموال مودعة يف ح�شاب م�شريف، بال�شيطرة، على النحو   '5'

املن�شو�ص عليه يف التو�شية 49؛



19ثالثا-     نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة   

يف املوج��ودات امللمو�شة امل�شمول��ة مب�شتند قابل للت��داول، بحيازة الدائن   '6'

امل�شمون للم�شتند، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شيات 51-53؛

)ب(  يكون احلق ال�شماين نافذا تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة:

يف العائدات، اإذا كان احلق ال�شماين يف املوجودات املرهونة الأ�شلية نافذا   '1'

جتاه الأطراف الثالثة، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شيتني 39 و40؛

يف ملحق مبوجودات منقول��ة، اإذا كان احلق ال�شماين يف املوجودات التي   '2'

ت�شبح ملحقة نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل اأن ت�شبح ملحقا، على النحو املن�شو�ص 

عليه يف التو�شية 41؛

زة اأو املمزوجة  يف كتلة اأو منَتٍج، اإذا كان احلق ال�شماين يف املوجودات املجهنَّ  '3'

ناف��ذا جتاه الأطراف الثالث��ة قبل اأن ت�شبح جزءا من الكتل��ة اأو املنتج، على النحو 

املن�شو�ص عليه يف التو�شية 44؛

يف املوج��ودات املنقولة، لدى حدوث تغي��ر يف مكان املوجودات اأو املانح   '4'

لي�شبح املكان هو هذه الدولة، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 45؛

)ج(   يك��ون احلق ال�شماين يف حق �شخ�شي اأو ح��ق ملكية ي�شمن �شداد م�شتحق اأو   

�ش��ك قابل للتداول اأو موجود غر ملمو�ص اآخر اأو الوفاء به على نحو اآخر، نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 48.

طريقة حتقيق نفاذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائدات  

املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأّنه، با�شتثناء ما تن�ص علي��ه التو�شية 48، ل ي�شبح احلق   -35

ال�شم��اين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�ش��ى تعّهد م�شتقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

اإل بال�شيطرة، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 50.

اختالف طرائق حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة 

باختالف اأنواع املوجودات

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّنه يجوز ا�شتخدام طرائق خمتلفة من اأجل حتقيق نفاذ احلق   -36

ال�شم��اين يف اأن��واع خمتلفة من املوجودات املرهونة جتاه الأط��راف الثالثة، �شواء اأكانت اأم مل 

تكن تلك املوجودات مرهونة عمال بنف�ص التفاق ال�شماين.



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن املعامالت امل�شمونة: امل�شطلحات والتو�شيات  20

نفاذ احلق ال�شماين يف املوجودات امللمو�شة 

جتاه الأطراف الثالثة بوا�شطة احليازة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّنه يجوز جعل احلق ال�شماين يف املوجودات امللمو�شة نافذا   -37

جت��اه الأطراف الثالث��ة عن طريق الت�شجيل على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 32، اأو عن 

طريق حيازة الدائن امل�شمون لتلك املوجودات.

نفاذ احلق ال�شماين يف موجودات منقولة تخ�شع 

�ص اأو نظام �شهادات  احلقوق فيها لنظام ت�شجيل متخ�شّ

ملكية جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن احلق ال�شماين يف موجودات منقولة تكون احلقوق فيها   -38

���ص اأو للتاأ�شر ب�شاأنها على �شه��ادة ملكية مبوجب قانون  خا�شع��ة للت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

اآخ��ر، يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالث��ة بوا�شطة الت�شجيل على النحو املن�شو�ص عليه يف 

التو�شية 32، اأو بوا�شطة ما يلي:

�ص؛ اأو )اأ(      الت�شجيل يف ال�شجل املتخ�شّ  

)ب(   التاأ�شر ب�شاأنه على �شهادة امللكية.  

نفاذ احلق ال�شماين يف العائدات تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�شماين يف موجودات مرهونة نافذا جتاه   -39

الأط��راف الثالثة، يكون احلق ال�شماين يف اأي عائدات من ه��ذه املوجودات املرهونة )مبا فيها 

اأي عائدات من العائدات( نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا عندما تن�شاأ العائدات، �شريطة اأن 

تكون العائدات مو�شوفة بطريقة عامة يف اإ�شعار م�شّجل اأو اأن تكون العائدات موؤّلفة من نقود اأو 

م�شتحقات اأو �شكوك قابلة للتداول اأو حقوق يف تقا�شي اأموال مودعة يف ح�شاب م�شريف.

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأنه، اإذا كانت العائدات غر مو�شوفة يف الإ�شعار امل�شجل   -40

وفقا ملا تن�ص عليه التو�شية 39 ومل تكن موؤلفة من نقود اأو م�شتحقات اأو �شكوك قابلة للتداول 

اأو حق��وق يف تقا�شي اأموال مودعة يف ح�شاب م�شريف، ظّل احلق ال�شماين يف العائدات نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة ]ملدة زمنية ق�شرة يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد ن�شوء العائدات. اأما اإذا 

ُجعل احلق ال�شماين يف مثل هذه العائدات نافذا جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�شار 

اإليها يف التو�شية 32 اأو 34 قبل انق�شاء تلك املدة، ظّل احلق ال�شماين يف هذه العائدات نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دون اتخاذ اأي اإجراء اإ�شايف.
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نفاذ احلق ال�شماين يف ملحق تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�شماين يف موجودات ملمو�شة نافذا جتاه   -41

الأطراف الثالثة يف الوقت الذي ت�شبح فيه تلك املوجودات ملحقا، يظل احلق ال�شماين نافذا 

جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك.

نفاذ احلق ال�شماين يف ملحق يخ�شع احلق ال�شماين فيه 

�ص ونظام �شهادات ملكية  لنظام ت�شجيل متخ�شّ

جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف ملحق مبوجودات منقولة يكون احلق   -42

ال�شم��اين فيه خا�شع��ا للت�شجيل يف �شجل متخ�ش���ص اأو للتاأ�شر ب�شاأنه عل��ى �شهادة ملكية 

مبوجب قانون اآخر، يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�شو�ص عليه يف 

التو�شية 41 اأو بوا�شطة ما يلي:

�ص؛ اأو )اأ(      الت�شجيل يف ال�شجل املتخ�شّ  

)ب(    التاأ�شر ب�شاأنه على �شهادة امللكية.  

نفاذ احلق ال�شماين يف ملحق مبمتلكات غر منقولة 

جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف ملح��ق مبمتلكات غر منقولة يجوز   -43

جعله ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة تلقائيا على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 41 اأو بوا�شطة 

الت�شجيل يف �شجل املمتلكات غر املنقولة.

نفاذ احلق ال�شماين يف كتلة اأو ُمنتج تلقائيا جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأنه اإذا كان احلق ال�شماين يف موج��ودات ملمو�شة نافذا   -44

جت��اه الأطراف الثالثة عندما ي�شب��ح جزءا من كتلة اأو ُمنتج، فاإن احلق ال�شماين الذي ميتد اإىل 

الكتلة اأو املنتج، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 22 )الف�شل الثاين ب�شاأن اإن�شاء احلق 

ال�شماين(، يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة دون اتخاذ اأي اإجراء اإ�شايف.

ا�شتمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة لدى انتقال املكان 

اإىل هذه الدولة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن��ه اإذا كان احلق ال�شماين يف موج��ود مرهون نافذا جتاه   -45

الأط��راف الثالثة مبوجب قان��ون الدولة التي يوجد فيها مكان املوج��ود املرهون اأو مكان املانح 
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)اأيهم��ا يح��ّدده القانون املنطبق مبقت�شى اأحكام تنازع القوان��ني( وانتقل ذلك املكان اإىل هذه 

الدولة، فاإن احلق ال�شماين يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة ]ملدة زمنية 

ق�ش��رة يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد النتق��ال. واإذا ا�شتوفيت مقت�شيات قانون هذه الدولة 

جلعل احلق ال�شماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل نهاية تلك املدة، فاإن احلق ال�شماين يظل 

بعد ذلك نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون هذه الدولة. ولأغرا�ص اأي قاعدة من قواعد 

ه��ذه الدول��ة يكون فيها وقت الت�شجيل اأو غره من طرائق حتقي��ق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة 

اأم��را يعت��ّد به يف حتديد الأولوية، يك��ون ذلك الوقت هو الوقت الذي حتّق��ق فيه الت�شجيل اأو 

النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبوجب قانون الدولة التي كان يوجد فيها مكان املوجودات املرهونة 

اأو مكان املانح قبل انتقال مكانهما اإىل هذه الدولة.

ا�شتمرارية نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة 

لدى تغر طريقة النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة يكون م�شتمرا   -46

ب�ش��رف النظر عن تغير الطريقة التي ُيجعل بها ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة، �شريطة األ تكون 

هناك اأي فرتة يكون فيها احلق ال�شماين غر نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

انقطاع النفاذ جتاه الأطراف الثالثة اأو انق�شاء 

�شالحية الت�شجيل امل�شبق

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن��ه اإذا ُجعل احلق ال�شماين نافذا جت��اه الأطراف الثالثة   -47

ووجدت لحقا فرتة ل يكون احلق ال�شماين نافذا فيها جتاه الأطراف الثالثة، جاز اإعادة اإن�شاء 

النف��اذ جتاه الأطراف الثالث��ة. ويف تلك احلالة يبداأ �شريان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من وقت 

اإع��ادة اإن�شائه. وباملثل، اإذا انق�شت على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 69 )الف�شل الرابع 

جري قبل اإن�شاء احلق ال�شماين على النحو املن�شو�ص 
ُ
ب�شاأن نظام ال�شجل( �شالحية ت�شجيل اأ

عليه يف التو�شية 67، جاز اإعادة اإن�شاء ذلك الت�شجيل. ويف تلك احلالة يبداأ �شريان الت�شجيل 

من الوقت الذي ُي�شجل فيه الإ�شعار اجلديد ب�شاأن احلق ال�شماين.

باء-    تو�صيات تخ�ص موجودات معّينة

نفاذ احلق ال�شماين يف حق �شخ�شي اأو حق ملكية ي�شمن �شداد م�شتحق

 اأو �شك قابل للتداول اأو اأي موجود غر ملمو�ص اآخر جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأنه اإذا كان احل��ق ال�شماين يف م�شتح��ق اأو �شك قابل   -48

للت��داول اأو اأي موج��ود غر ملمو�ص اآخر م�شمول به��ذا القانون نافذا جت��اه الأطراف الثالثة، 
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ف��اإن ذل��ك النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ميتد اإىل اأي ح��ق �شخ�شي اأو حق ملكية ي�شمن �شداد 

امل�شتح��ق اأو ال�شك القابل للتداول اأو املوجود غر امللمو�ص الآخر اأو الوفاء به على نحو اآخر، 

دون اأن يتخ��ذ املانح اأو الدائن امل�شمون اإجراء اآخ��ر. واإذا كان احلق ال�شخ�شي اأو حق امللكية 

تعّهدا م�شتقال فاإن نفاذه جتاه الأطراف الثالثة ميتد تلقائيا اإىل احلق يف تقا�شي العائدات املتاأتية 

مبقت�ش��ى التعهد امل�شتقل )ولكن، وف��ق ما تن�ص عليه الفقرة الفرعي��ة )ب( من التو�شية 25 

يف الف�ش��ل الث��اين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين، ل ميتد احل��ق ال�شماين اإىل احلق يف ال�شحب 

مبقت�ش��ى التعّهد امل�شتقل(. ول مت�ص هذه التو�شية بحق يف ممتلكات غر منقولة يكون، مبوجب 

قان��ون اآخر، قابال للنقل على نحو منف�شل ع��ن م�شتحق اأو �شك قابل للتداول اأو موجود غر 

ملمو�ص اآخر قد ي�شمنه.

نفاذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي الأموال املودعة 

يف ح�شاب م�شريف جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن احل��ق ال�شماين يف حق تقا�ش��ي الأموال املودعة يف   -49

ح�شاب م�شريف يجوز جعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة بوا�شطة الت�شجيل على النحو املن�شو�ص 

علي��ه يف التو�شي��ة 32 اأو بوا�شطة ح�شول الدائ��ن امل�شمون على ال�شيط��رة فيما يتعلق بحق 

تقا�شي الأموال املودعة يف احل�شاب امل�شريف.

نفاذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأنه، با�شتثناء ما تن�ص علي��ه التو�شية 48، ل يجوز جعل   -50

احلق ال�شماين يف احلق يف تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل نافذا جتاه الأطراف 

الثالث��ة اإل بوا�شط��ة ح�شول الدائ��ن امل�شمون على ال�شيط��رة فيما يتعلق باحل��ق يف تقا�شي 

العائدات املتاأتية مبقت�شى التعّهد امل�شتقل.

نفاذ احلق ال�شماين يف م�شتند قابل للتداول اأو يف موجودات ملمو�شة 

م�شمولة مب�شتند قابل للتداول جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف م�شتن��د قابل للتداول، يجوز جعله   -51

ناف��ذا جتاه الأطراف الثالث��ة بوا�شطة الت�شجيل على النحو املن�شو���ص عليه يف التو�شية 32 اأو 

بحيازة الدائن امل�شمون هذا امل�شتند.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن��ه اإذا كان احلق ال�شماين يف م�شتند قابل للتداول نافذا   -52

جت��اه الأطراف الثالثة ف��اإن احلق ال�شماين املقاب��ل ل�ه يف املوجودات امل�شمول��ة بهذا امل�شتند 
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يك��ون نافذا اأي�شا جت��اه الأطراف الثالثة. ويف الف��رتة التي ي�شمل فيها م�شتن��د قابل للتداول 

موج��ودات، يجوز جعل احلق ال�شماين يف ه��ذه املوجودات نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة 

الدائن امل�شمون هذا امل�شتند.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف م�شتن��د قابل للتداول الذي ُجعل   -53

نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�شمون هذا امل�شتند يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

 حتديدها[ من الأيام بعد اأن يتم التنازل ع��ن ذلك امل�شتند ل�شالح 
ّ

]مل��دة زمنية ق�شرة يتع��ني
املانح اأو �شخ�ص اآخر لغر�ص بيع املوجودات امل�شمولة بامل�شتند القابل للتداول اأو ا�شتبدالها اأو 

حتميلها على و�شيلة نقل اأو اإنزالها منها اأو الت�شرف فيها بطريقة اأخرى يف نهاية املطاف.
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رابعا-     نظام ال�صجل

الغر�ص

الغر���ص من الأحكام املتعلق��ة بنظام ال�شجل ه��و اإن�شاء �شجل عام للحق��وق ال�شمانية   

وتنظيم ت�شغيله. والغر�ص من نظام ال�شجل هو توفر ما يلي:

ن م��ن جعل احلق ال�شماين احلا�شر اأو الآج��ل يف اأي من موجودات  )اأ(     طريق��ة متكِّ  

املانح احلا�شرة اأو الآجلة نافذا جتاه الأطراف الثالثة؛

)ب(   نقطة مرجعية ناجعة لقواعد ب�شاأن الأولوية ت�شتند اإىل وقت ت�شجيل اإ�شعار ب�شاأن   

احلق ال�شماين؛

)ج(    م�ش��در معلوم��ات مو�شوعي لالأطراف الثالثة الت��ي تتعامل مع موجودات املانح   

)منه��م مثال الدائنون امل�شمونون وامل�شرتون املحتمل��ون والدائنون بحكم الق�شاء وممثل اإع�شار 

املانح( ب�شاأن ما اإذا كان يجوز رهن املوجودات بوا�شطة حّق �شماين.

ولتحقي��ق ه��ذا الغر�ص، ينبغي اأن يك��ون نظام ال�شجل م�شّمما عل��ى نحو يكفل ب�شاطة   

عمليت��ي الت�شجيل والبحث وجناعتهما من حيث الوقت والتكلفة و�شهولة ا�شتعمالهما وتي�ّشر 

و�شول النا�ص اإليهما.

الإطار الت�شغيلي لعمليتي الت�شجيل والبحث

ينبغي اأن يكفل القانون ما يلي:  -54

)اأ(    اأن تت��اح على نط��اق وا�شع اأدلة لإج��راءات الت�شجيل والبح��ث تت�شم بالو�شوح 

م معلومات عن وجود هذا ال�شجل وعن دوره تعميما وا�شعا؛ والإيجاز واأن تعمنَّ

)ب(  اأن يت��م الت�ش�جي��ل بت�ش�جي��ل اإ�شعار يت�شّم��ن املعلوم��ات املن�شو�ص عليها يف 

التو�شي��ة 57، ولي�ص با�شرتاط تقدمي الن�شخ��ة الأ�شلية اأو �شورة من التفاق ال�شماين اأو من 

م�شتند اآخر؛

)ج(   اأن يقب��ل ال�شج��ل اأي اإ�شعار يقّدم بو�شيلة ات�شال م��اأذون بها )ورقية اأو اإلكرتونية 

مثال( ما مل يكن الإ�شعار:

غر م�شحوب بالر�شوم املطلوبة؛ اأو  '1'
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دا لهوية املانح يكفي للتمكني من الفهر�شة؛ اأو ل يوفر حمدِّ  '2'

ل يوف��ر بع�ص املعلومات املتعلقة ب��اأي من البنود الأخرى الالزمة مبقت�شى    '3'

الفقرة 57؛

)د(    األ ي�شرتط امل�شّجل التحّقق من هوية �شاحب الت�شجيل اأو من وجود اإذن بت�شجيل   

الإ�شعار اأو اأن يجري املزيد من الفح�ص ملحتويات الإ�شعار؛

)ه���( اأن يك��ون القيد يف ال�شج��ل مركزيا ويحت��وي على جميع الإ�شع��ارات باحلقوق   

ال�شمانية امل�شّجلة مبوجب هذا القانون؛

)و(     اأن تكون املعلومات املدّونة يف ال�شجل متاحة للجمهور؛  

)ز(     اأن يت�شّنى البحث يف ال�شجل دون اأن يحتاج الباحث اإىل تربير اأ�شباب البحث؛  

د  )ح(    اأن تكون الإ�شعارات مفهر�شة ويكون با�شتطاعة الباحثني ا�شرتجاعها وفقا ملحدِّ  

هوية املانح؛

د ر�شوم الت�شجيل، ور�شوم البح��ث اإن وجدت، مببلغ ل يزيد عن الالزم  )ط(    اأن حت��دنَّ  

لل�شماح با�شرتداد التكلفة؛

)ي(      اأن يكون نظام الت�شجيل اإلكرتونيا، اإن اأمكن ذلك. وعلى وجه اخل�شو�ص:  

ن الإ�شعارات يف �شكل اإلكرتوين يف قاعدة بيانات حا�شوبية؛ اأن ُتخزنَّ  '1'

اأن ُتتاح لأ�شحاب الت�شجيل والباحثني اإمكانية الو�شول الفوري اإىل قيود ال�شجل   '2'

بو�شائل اإلكرتونية اأو و�شائل مماثلة، من بينها الإنرتنت وتبادل البيانات اإلكرتونيا؛

اأن يكون النظام ُمربجما بحيث يقلِّل ما اأمكن من احتمال اإدخال معلومات   '3'

ناق�شة اأو ل �شلة لها باملو�شوع؛

�ل ا�شرتجاع املعلومات ب�شرعة وبالكامل  اأن يكون النظام ُمربجما بحيث ي�شهِّ  '4'

ويقلِّ�ل ما اأمكن من العواقب العملية املرتتبة على حدوث خطاأ ب�شري؛

)ك(   اأن يكون با�شتطاعة اأ�شحاب الت�شجيل الختيار من بني طائفة من طرائق الو�شول   

اإىل ال�شجل ونقاط الو�شول اإليه؛

فه لغر�ص ال�شيانة  )ل(     اأن يعمل ال�شجل دون توقُّف، اإذا كان اإلكرتونيا، با�شتثناء توقُّ  

رة، واأن يعمل، اإذا مل يكن اإلكرتونيا، يف مواعيد خدمة منتظمة وثابتة ومّتفقة مع احتياجات 
ّ
املقر

م�شتعمليه املحتملني.

اأمن ال�ِشجل و�شالمته

م��ن اأجل �شمان اأمن ال�شجل و�شالمته، ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن تتوّفر يف اإطاره   -55

الت�شغيلي والقانوين اخل�شائ�ص التالية:
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)اأ(    عل��ى الرغم من جواز اإ�شناد مهمة الت�شغيل اليومي لل�شجل اإىل هيئة تابعة للقطاع   

اخلا�ص، حتتفظ الدولة مب�شوؤولية �شمان ت�شغيله وفقا لالإطار القانوين الذي يحكمه؛

 )30(

)ب(  اأن تكون بيانات هوية �شاحب الت�شجيل مطلوبة وحمتفظا بها يف ال�شجل؛  

)ج(    اأن يكون �شاحب الت�شجيل ملزما باإر�شال ن�شخة من الإ�شعار اإىل املانح امل�شمى يف   

الإ�شع��ار. ول يجوز اأن يوؤدي تخلف الدائن امل�شمون عن الوفاء بهذا اللتزام اإل اإىل عقوبات 

رمزية واإىل اأي تعوي�شات عن اأ�شرار ناجتة من هذا التخلف ميكن اإثباتها؛

)د(   اأن يكون ال�شجل ملزما باأن ير�شل فورا ن�شخة من اأي تعديالت ُتدخل على اإ�شعار   

م�شجل اإىل ال�شخ�ص املحّدد يف الإ�شعار على اأنه الدائن امل�شمون؛

د 
نَّ
)ه���( اأن يكون با�شتطاعة �شاحب الت�شجي��ل احل�شول على اإثبات للت�شجيل حاملا ُتقي  

معلومات الت�شجيل يف حافظة ال�شجل؛

)و(    اأن ُيحتفظ بن�شخ متعّددة من جميع املعلومات املوجودة يف قيود ال�شجل وتت�شنى   

اإمكانية اإعادة تكوين جميع قيود ال�شجل يف حالة ال�شياع اأو ال�شرر.

امل�شوؤولية عن ال�شياع اأو ال�شرر

ينبغ��ي اأن ين�ّص القانون على تعيني امل�شوؤولية عن ال�شياع اأو ال�شرر الناجم عن خطاأ يف   -56

اإدارة نظام الت�شجيل والبحث اأو يف ت�شغيله. واإذا كان النظام م�شّمما بحيث ي�شمح مل�شتعملي 

ال�شج��ل بالت�شجيل والبحث مبا�شرة دون تدخل موظفي ال�ِشجل فينبغي اأن تقت�شر م�شوؤولية 

ال�شجّل عن ال�شياع اأو ال�شرر على الأعطال التي ُت�شيب النظام.

ما ينبغي اأن يت�شّمنه الإ�شعار

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه ل يلزم اأن يت�شّمن الإ�شعار �شوى املعلومات التالية:  -57

د هوية املانح، ال��ذي يفي باملعيار املن�شو�ص عليه يف التو�شيات من 60-58،  )اأ(    حم��دِّ  

وهوية الدائن امل�شمون اأو ممثله، وعنوان كّل منهما؛

)ب(  و�شف للموجودات امل�شمولة بالإ�شعار، يفي باملعيار املن�شو�ص عليه يف  التو�شية 63؛  

)ج(   مدة نفاذ الت�شجيل وفقا ملا تن�ص عليه التو�شية 69؛  

  فيما يتعلق بالتحّقق من هوية �شاحب الت�شجيل، انظر الفقرة الفرعية )د( من التو�شية 54.
)30(



)د(    بي��ان احل��د الأق�شى للمبلغ النقدي الذي يجوز ب�شاأن��ه اإنفاذ احلق ال�شماين، اإذا   

راأت الدولة اأّن بيانه يف الإ�شعار مفيد لتي�شر الإقرا�ص التبعي.

د هوية املانح كفاية حمدِّ

د  ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن ت�شجيل الإ�شع��ار ل يكون نافذا ما مل يت�شّمن املحدِّ  -58

ال�شحي��ح لهوي��ة املانح اأو، يف حال ع��دم �شحة البيان، ما مل يكن بالو�ش��ع ا�شرتجاع الإ�شعار 

د ال�شحيح لهوية املانح. باإجراء بحث يف قيود ال�شجل با�شتخدام املحدِّ

د هويته،  ينبغي اأن ين�ّص القانون على اأّنه، عندما يكون املانح �شخ�شا طبيعيا، يكون حمدِّ  -59

. وعند القت�شاء، 
ّ

لأغرا���ص الت�شجي��ل الفّعال، هو ا�شمه كم��ا يظهر يف م�شتند ر�شمي مع��ني

ينبغ��ي ا�شرتاط توفر معلومات اإ�شافية، كتاريخ امليالد اأو رقم بطاقة الهوية، من اأجل الدقة يف 

حتديد هوية املانح.

د هويته،  ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه، عندما يكون املانح �شخ�شا اعتباريا، يكون حمدِّ  -60

لأغرا�ص الت�شجيل الفّعال، هو ال�شم الذي يظهر يف امل�شتند الذي تاأ�ش�ص مبقت�شاه.

د هوية املانح اأثر تغير حمدِّ

على نفاذ الت�شجيل

د هوي��ة املانح بعد ت�شجي��ل الإ�شعار،  ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأن��ه اإذا تغّر حمدِّ  -61

د هويته املب�نّي يف الإ�شعار غر م�شتوف للمعيار املن�شو�ص عليه يف  ونتيجة لذلك اأ�شب��ح حمدِّ

د الهوية  التو�شيات  58-60، جاز للدائن امل�شمون اأن يعّدل الإ�شعار امل�شّجل لكي يبنّي حمدِّ

اجلدي��د امتثال لذلك املعيار. واإذا مل يقم الدائن امل�شمون بت�شجيل التعديل يف غ�شون ]مدة 

زمنية ق�شرة يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد التغير، كان احلق ال�شماين فاقد النفاذ جتاه:

)اأ(    اأي ح��ق �شم��اين مناف���ص �ُشّج��ل ب�شاأنه اإ�شع��ار اأو ُجعل ب�شكل اآخ��ر نافذا جتاه   

د هوية املانح ولكن قبل ت�شجيل ذلك التعديل؛ الأطراف الثالثة بعد تغير حمدِّ

)ب(  اأي �شخ�ص ي�شرتي املوجود امل�شمون اأو ي�شتاأجره اأو ي�شت�شدر ترخي�شا با�شتخدامه،   

د هوية املانح ولكن قبل ت�شجيل ذلك التعديل. بعد تغير حمدِّ
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اأثر نقل املوجود املرهون على نفاذ الت�شجيل

ينبغي اأن يعالج القانون اأثر نقل موجود مرهون على نفاذ الت�شجيل.  -62

كفاية و�شف املوجودات امل�شمولة باإ�شعار

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأّن اأّي و�شف للموجودات املرهون��ة يف الإ�شعار ي�شتويف   -63

�شروط الفقرة الفرعية )د( من التو�شية 14 )الف�شل الثاين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين( يكون 

و�شفا كافيا.

عواقب عدم �شحة البيان اأو عدم كفاية الو�شف

د  ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن اأي بيان غر �شحيح ُمقّدم من �شاحب ت�شجيل املحدِّ  -64

لهوي��ة الدائن امل�شم��ون اأو ممثله اأو عنوانهما واأي و�شف ملوج��ودات مرهونة ل ي�شتويف �شروط 

التو�شي��ة 63 ل يجعل الإ�شعار امل�شّجل فاقد النفاذ اإل اإذا اأدى اإىل ت�شليل اأي باحث معقول 

ت�شليال خطرا.

نة ل ي�شتويف �شروط 
ّ
ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأّن اأي و�شف ملوج��ودات مرهونة معي  -65

التو�شي��ة 63 ل يجع��ل الإ�شعار امل�شّج��ل فاقد النفاذ فيما يتعلق مبوج��ودات اأخرى مو�شوفة 

و�شفا كافيا.

66-  ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون عل��ى اأّن اأّي بيان غر �شحي��ح يف الإ�شعار ب�ش��اأن مدة نفاذ 

الت�شجي��ل واملبلغ الأق�شى امل�شمون، اإن ُوجد، ل يجعل الإ�شعار امل�شّجل فاقد النفاذ. وينبغي 

حماية الأطراف الثالثة التي ا�شتندت اإىل مثل هذه البيانات غر ال�شحيحة.

الوقت الذي يجوز فيه ت�شجيل الإ�شعار

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّنه يجوز ت�شجيل اإ�شعار ب�شاأن حق �شماين قبل اأو بعد:  -67

)اأ(     اإن�شاء احلق ال�شماين؛ اأو  

)ب(   اإبرام التفاق ال�شماين.  

يكفي اإ�شعار واحد ب�شاأن حقوق �شمانية متعددة نا�شئة 

من اتفاقات متعددة بني الأطراف ذاتها

ينبغ��ي اأن ين�ّص القان��ون على اأّن ت�شجيل اإ�شع��ار واحد يكفي لتحقي��ق نفاذ واحد اأو   -68

اأك��رث من احلقوق ال�شمانية النا�شئة عن اأكرث من اتفاق �شماين واحد بني الأطراف ذاتها جتاه 
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الأط��راف الثالث��ة، �شواء كانت احلقوق ال�شماني��ة موجودة وقَت الت�شجي��ل اأو اأن�شئت بعده، 

و�شواء ن�شاأت عن واحد اأو اأكرث من التفاقات ال�شمانية بني الأطراف ذاتها.

مدة نفاذ ت�شجيل الإ�شعار ومتديدها

ينبغ��ي اأن يحّدد القانون مدة نفاذ ت�شجيل الإ�شع��ار، اأو ي�شمح ل�شاحب الت�شجيل باأن   -69

يح��ّدد تلك امل��ّدة يف الإ�شعار وقت الت�شجيل واأن ميّدده��ا يف اأي وقت قبل انق�شائها. ويف اأي 

احلالتني، ينبغي اأن يح��ق للدائن امل�شمون اأن ميّدد مدة نفاذ الت�شجيل بتقدمي اإ�شعار بالتعديل 

اإىل ال�شج��ل يف اأي وق��ت قبل انق�شاء نفاذ الإ�شع��ار. واإذا حّدد القانون م��دة نفاذ الت�شجيل 

فينبغي اأن تكون مدة التمديد الناجتة من ت�شجيل الإ�شعار بالتعديل مدة اإ�شافية ت�شاوي املدة 

الأولي��ة. واإذا �شمح القانون ل�شاحب الت�شجي��ل بتحديد مدة نفاذ الت�شجيل فينبغي اأن تكون 

مدة التمديد هي املدة املحددة يف الإ�شعار بالتعديل.

وقت نفاذ ت�شجيل الإ�شعار اأو التعديل

ن  ينبغ��ي اأن ين�ّص القانون على اأّن ت�شجي��ل الإ�شعار اأو التعديل ي�شبح نافذا عندما ُتدونَّ  -70

املعلوم��ات التي يت�شّمنها الإ�شعار اأو التعدي��ل يف قيود ال�شجل بحيث تكون متاحة للباحثني 

يف حافظة ال�شجل.

الإذن بالت�شجيل

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن ت�شجيل الإ�شعار ل يكون نافذا ما مل ياأذن به املانح كتابة.   -71

وميكن اإعطاء الإذن قبل الت�شجيل اأو بعده. ويكون اتفاق ال�شمان املكتوب كافيا لت�شكيل اإذن 

بالت�شجيل. ول يتوّقف نفاذ الت�شجيل على هوية �شاحب الت�شجيل.

اإلغاء الإ�شعار اأو تعديله

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأّنه، اإذا مل يكن قد اأبرم اتف��اق �شماين، اأو انق�شى احلق   -72

ال�شماين بال�شداد الكامل اأو بطريقة اأخرى، اأو كان الإ�شعار امل�شّجل غر ماأذون به من املانح:

)اأ(     وج��ب على الدائ��ن امل�شمون اأن يقّدم اإىل ال�شجل اإ�شع��ارا بالإلغاء اأو التعديل،   

ح�ش��ب القت�شاء، ب�شاأن الإ�شعار امل�شج��ل ذي ال�شلة، يف موعد ل يتجاوز ]مدة زمنية ق�شرة 

يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد تلقي الدائن امل�شمون طلبا كتابيا من املانح؛
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)ب(    حقنَّ للمانح اأن ي�شعى اإىل اإلغاء الإ�شعار اأو تعديله تعديال مالئما باإجراء ق�شائي   

اأو اإداري م�شتعجل؛

)ج(   ح��قنَّ للمان��ح اأن ي�شعى اإىل اإلغاء الإ�شع��ار اأو تعديله تعديال مالئما، وفقا ملا تن�ص   

علي��ه الفق��رة الفرعية )ب(، حتى قبل انق�ش��اء املدة املن�شو�ص عليها يف الفق��رة الفرعية )اأ(، 

�شريطة وجود اآليات منا�شبة حلماية الدائن امل�شمون.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأّنه يح��ّق للدائن امل�شمون اأن يق��ّدم اإىل ال�شجل، يف اأي   -73

وقت، اإ�شعارا بالإلغاء اأو التعديل، ح�شب القت�شاء، ب�شاأن الإ�شعار امل�شّجل ذي ال�شلة.

ينبغ��ي اأن ين����ص الق�انون ع�لى اأنه ينبغ���ي، بعد اأن يكون الإ�شع��ار امل�شجل قد   -74

لغي على النح��و املن�شو�ص 
ُ
انق�ش��ى على النح��و املن�شو�ص علي��ه يف التو�شي��ة 69 اأو اأ

علي��ه يف التو�شي��ة 72  اأو 73، اأن تزال على الفور من قي��ود ال�شجل التي يتاح للجمهور 

الو�ش��ول اإليها كل املعلومات ال��واردة يف الإ�شعار. ولكن ينبغ��ي الإبقاء يف املحفوظات 

عل��ى املعلومات الواردة يف الإ�شعار املنق�شي اأو امللغى اأو املعدل وعلى واقعة النق�شاء اأو 

الإلغاء اأو التعديل، كي يت�شنى ا�شرتجاعها اإذا اقت�شى الأمر ذلك.

حيل اللتزام امل�شمون، ج��از تعديل الإ�شعار 
ُ
ينبغ��ي اأن ين���صّ القانون على اأّن��ه، اإذا اأ  -75

بحي��ث يبنّي ا�شم الدائن امل�شم��ون اجلديد. ومع ذلك، يظّل الإ�شعار غ��ر املعّدل على هذا 

النحو �شاري املفعول.
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خام�صا-      اأولوية احلق ال�صماين

الغر�ص

الغر�ص من الأحكام املتعلقة باأولوية احلق ال�شماين هو:  

)اأ(       توف��ر قواع��د من اأجل حتدي��د اأولوية احلق ال�شماين، مقارن��ة بحقوق املطالبني   

املناف�شني، بطريقة فّعالة ومن�شفة وقابلة للتنبوؤ؛

)ب(    تي�ش��ر املعامالت التي ميكن للمانح اأن ين�شئ بها اأكرث من حق �شماين واحد   

يف املوج��ود ذاته، ومتكينه بذل��ك من ا�ش�تخدام كام��ل قيمة موجوداته من اأج�ل احل�شول 

على الئتمان.

األف-  تو�صيات عامة

الأولوية بني احلقوق ال�شمانية املمنوحة من نف�ص املانح 

يف نف�ص املوجودات املرهونة

د الأولوية بني احلقوق ال�شمانية املتناف�شة املمنوحة  ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن حُتدنَّ  -76

من نف�ص املانح يف نف�ص املوجودات املرهونة، وفقا ملا يلي:

)اأ(     ب��ني احلق��وق ال�شمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأط��راف الثالثة بت�شجيل اإ�شعار،   

حتدد الأولوية برتتيب الت�شجيل، دون اعتبار لرتتيب اإن�شاء احلقوق ال�شمانية؛

)ب(  بني احلق��وق ال�شمانية التي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى غر   

الت�شجيل، حتدد الأولوية برتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛

)ج(    ب��ني احل��ق ال�شماين الذي ُجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالث��ة بالت�شجيل واحلق   

ال�شم��اين الذي ُجعل نافذا جتاه الأط��راف الثالثة بطريقة اأخرى غر الت�شجيل، حتدد الأولوية 

)دون اعتبار للوقت الذي حدث فيه الإن�شاء( برتتيب الت�شجيل اأو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، 

اأيهما حدث اأول.

تخ�ش��ع ه���ذه التو�ش��ية للق�واع����د املن���شو�ص عليها يف التو�شي��ات 77 و78 و109-87، 

ف�ش��ال عن التو�ش�ي��ات 178-185 )الف�شل التا�ش��ع ب�شاأن متوي�ل الح�تي��از، اخليار األ�ف: 

النهج الوحدوي(.



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن املعامالت امل�شمونة: امل�شطلحات والتو�شيات  34

�ص  ل متخ�شّ اأولوية احلق ال�شماين امل�شّجل يف �شجِّ

اأو املوؤ�شر ب�شاأنه على �شهادة ملكية

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن احلّق ال�شماين يف موجود ما، ال��ذي ُجعل نافذا جتاه   -77

�ص اأو بالتاأ�شر ب�شاأنه على �شهادة ملكية،  الأط��راف الثالثة بوا�شطة الت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

وف��ق ما تن�ص علي��ه التو�شية 38 )الف�شل الثال��ث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شم��اين جتاه الأطراف 

الثالثة(، تكون له الأولوية على ما يلي:

ل ب�شاأنه اإ�شعار يف �ِشجّل احلقوق ال�شمانية  )اأ(     اأي حق �شماين يف نف�ص املوجود �ُشجِّ  

�ص اأو التاأ�شر  العام اأو ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غر الت�شجيل يف �شجّل متخ�شّ

ب�شاأنه على �شهادة ملكية، ب�شرف النظر عن الرتتيب؛

ر  �شِّ
ُ
�ص اأو اأ ل لحق��ا يف ال�شجل املتخ�شّ )ب(    اأي ح��ق �شماين يف نف�ص املوجود �ُشجِّ  

ب�شاأنه على �شهادة ملكية.

�ص با�شتخدامه  ��ر اأو ُرخِّ جِّ
ُ
ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن��ه اإذا ُنقل موجود مرهون اأو اأ  -78

وكان احلق ال�شماين يف ذلك املوجود، وقَت النقل اأو التاأجر اأو الرتخي�ص، نافذا جتاه الأطراف 

�ص اأو بالتاأ�شر ب�شاأنه على �شهادة ملكية، على النحو  الثالثة بوا�شطة الت�شجيل يف �شجل متخ�شّ

املن�شو���ص علي��ه يف التو�شية 38 )الف�شل الثال��ث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شم��اين جتاه الأطراف 

�ص له ياأخذ حقوقه رهنا باحلق ال�شماين با�شتثناء  الثالثة(، فاإن املنقول اإليه اأو امل�شتاأجر اأو املرخنَّ

ما هو من�شو�ص عليه يف التو�شيات 80-82. بيد اأنه اإذا مل يكن احلق ال�شماين قد ُجعل نافذا 

�ص اأو بالتاأ�ش��ر ب�شاأنه على �شهادة  جت��اه الأطراف الثالثة بوا�شطة الت�شجي��ل يف �شجل متخ�شّ

�ص له ياأخذ حقوقه خالية من احلق ال�شماين. ملكية فاإن املنقول اإليه اأو امل�شتاأجر اأو املرخنَّ

اأولوية حقوق املنقول اإليهم يف املوجود املرهون 

وم�شتاأجريه واملرّخ�ص لهم با�شتخدامه

�ص با�شتخدامه  ��ر اأو ُرخِّ جِّ
ُ
ينبغ��ي اأن ين�ّص القانون على اأن��ه اإذا ُنقل موجود مرهون اأو اأ  -79

وكان احل��ق ال�شماين يف ذلك املوجود ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة وقَت النق��ل اأو التاأجر اأو 

�ص له ياأخذ حقوق��ه رهنا باحلق ال�شماين،  الرتخي���ص، ف��اإن املنقول اإلي��ه اأو امل�شتاأجر اأو املرخنَّ

با�شتثناء ما هو من�شو�ص عليه يف التو�شيات 78 و82-80.

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -80

ف فيها 
ّ
ل ي�شتم��ر احلق ال�شماين يف املوجودات املرهونة الت��ي يبيعها املانح اأو يت�شر )اأ(   

ف فيها ب�شكل اآخر 
ّ
عل��ى نحو اآخ��ر، اإذا اأذن الدائن امل�شمون ببيع تلك املوج��ودات اأو الت�شر

خالية من احلق ال�شماين؛
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)ب(     ل تتاأث��ر باحلق ال�شم��اين حقوق م�شتاأجر املوجودات املرهون��ة اأو املرخ�ص ل�ه   

با�شتخدامها اإذا اأذن الدائن امل�شمون للمانح بتاأجر املوجودات اأو الرتخي�ص با�شتخدامها دون 

اأن تتاأثر باحلق ال�شماين.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن:  -81

)اأ(     م�شرتي املوجودات امللمو�شة )غر ال�شكوك القابلة للتداول اأو امل�شتندات القابلة   

للتداول( يف �شياق العمل املعتاد للبائع ياأخذ ما ا�شرتاه خال�شا من احلق ال�شماين، �شريطة األ 

يك��ون امل�شرتي على علم، وقَت البيع، ب��اأّن هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�شمون مبقت�شى 

التفاق ال�شماين؛

)ب(   حقوق م�شتاأجر املوجودات امللمو�شة )غر ال�شكوك القابلة للتداول اأو امل�شتندات   

القابل��ة للتداول( امل�شتاأَجرة يف �شياق العمل املعتاد للموؤجر ل تتاأثر باأي حق �شماين يف تلك 

املوج��ودات، �شريط��ة األ يكون امل�شتاأجر على علم، وقَت اإبرام عق��د الإيجار، باأن هذا الإيجار 

ينتهك حقوق الدائن امل�شمون مبقت�شى التفاق ال�شماين؛

)ج(    حقوق من يقبل ترخي�شا غر ح�شري يف موجودات غر ملمو�شة جرى الرتخي�ص   

به��ا يف �شياق العم��ل املعتاد ملانح الرتخي���ص ل تتاأثر باأي حق �شم��اين يف هذه املوجودات، 

�ص ل�ه على علم، وق��َت اإبرام اتفاق الرتخي�ص، ب��اأن هذا الرتخي�ص  �شريط��ة األ يك��ون املرخنَّ

ينتهك حقوق الدائن امل�شمون مبقت�شى التفاق ال�شماين.

ينبغ��ي اأن ين���صّ القانون على اأّنه عندم��ا يح�شل منقول اإليه عل��ى حق يف موجودات   -82

مرهون��ة خالية من حق �شماين، فاإّن اأي �شخ���ص يح�شل لحقا من املنقول اإليه على حق يف 

تل��ك املوجودات ياأخذ حقه اأي�شا خاليا م��ن احلق ال�شماين. واإذا مل تتاأثر حقوق امل�شتاأجر اأو 

املرخ���ص ل�ه باحل��ق ال�شماين، ل تتاأثر اأي�شا حقوق امل�شتاأجر م��ن الباطن اأو املرخ�ص ل�ه من 

الباطن بذلك احلق ال�شماين.

اأولوية املطالبات ذات الأف�شلية

ينبغ��ي اأن يحّد القانون، من حي��ث النوع واملقدار، من املطالب��ات ذات الأف�شلية التي   -83

تن�ش��اأ باإعمال القانون وتكون له��ا اأولوية على احلقوق ال�شماني��ة، واإذا وجدت هذه املطالبات 

ذات الأف�شلية فينبغي و�شفها يف القانون بطريقة وا�شحة وحمّددة.

اأولوية حقوق الدائنني بحكم الق�شاء

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأّن للحق ال�شمان���ي الأولوية على حق��وق الدائن غر   -84

امل�شم��ون، م��ا مل يكن الدائن غر امل�شمون قد ح�شل، مبقت�شى قان��ون اآخر، على حكم اأو اأمر 

ق�شائي موؤقت �شد املانح واتخذ اخلطوات الالزمة للح�شول على حقوق يف املوجودات املرهونة 

متذرعا بذلك احلكم اأو الأمر الق�شائي املوؤقت قبل اأن ُيجعل احلق ال�شماين نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة. وتن�شحب اأولوية احلق ال�شماين على الئتمان الذي يقدمه الدائن امل�شمون:
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)اأ(       قب��ل انق�ش��اء ]مدة زمنية ق�شرة يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد اأن يكون الدائن   

غر امل�شم��ون قد اأ�شعر الدائَن امل�شموَن باأنه اتخذ اخلطوات الالزمة للح�شول على حقوق يف 

املوجود املرهون؛ اأو

)ب(   عمال بالتزام غر قابل لالإلغاء )مببلغ حمّدد اأو مبلغ يحّدد عمال ب�شيغة حمّددة(   

م��ن الدائ��ن امل�شمون باأن يق��دم الئتمان، اإذا ُعقد ه��ذا اللتزام قبل اأن يك��ون الدائن غر 

امل�شم��ون قد اأ�شع��ر الدائن امل�شمون باأنه اتخ��ذ اخلطوات الالزمة للح�ش��ول على حقوق يف 

املوجود املرهون.

تخ�شع هذه التو�شية لال�شتثناء الوارد يف التو�شية 183 )الف�شل التا�شع ب�شاأن متويل الحتياز، 

اخليار األف: النهج الوحدوي(.

مون خدمات تتعلق مبوجود مرهون اأولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين يقدِّ

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه اإذا كان قانون اآخر يعط��ي الدائن الذي قدم خدمات   -85

تتعل��ق مبوجود م�شمون )باإ�شالحه اأو تخزينه اأو نقله مث��ال( حقوقا معادلة للحقوق ال�شمانية، 

فاإّن تلك احلقوق تقت�شر على املوجودات التي يف حوزة ذلك الدائن، يف حدود القيمة املعقولة 

للخدم��ات املقّدمة، وتكون لتلك احلق��وق اأولوية على احلقوق ال�شماني��ة القائمة من قبل يف 

املوجود وُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�شار اإليها يف التو�شية 32 اأو 34 

)الف�شل الثالث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(.

اأولوية حق املوّرد يف ال�شرتداد

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأنه اإذا كان قان��ون اآخر ين�ص على اأن مل��وّرد املوجودات   -86

امللمو�شة حق ا�شرتدادها، يكون هذا احلق يف ال�شرتداد اأدنى مرتبًة من احلق ال�شماين الذي 

د حقه. ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قبل اأن ميار�ص املورِّ

اأولوية احلق ال�شماين يف ملحقات املمتلكات غر املنقولة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين اأو اأي حق اآخر )مثل حق اأحد امل�شرتين   -87

اأو امل�شتاأجري��ن( يف ملحق��ات املمتلكات غر املنقولة الذي ُين�ش��اأ وُيجعل نافذا جتاه الأطراف 

الثالث��ة مبقت�ش��ى قانون املمتلكات غر املنقولة، على النح��و املن�شو�ص عليه يف التو�شيتني 21 

)الف�شل الثاين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين( و43 )الف�شل الثالث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شماين 

جت��اه الأطراف الثالثة( تكون ل��ه الأولوية على اأي حق �شماين يف تلك امللحقات ُيجعل نافذا 
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جتاه الأطراف الثالثة باإحدى الطرائق امل�شار اإليها يف التو�شية 32 اأو 34 )الف�شل الثالث ب�شاأن 

نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن احل��ق ال�شماين يف املوج��ودات امللمو�شة التي تكون   -88

ملحق��ة مبمتلكات غر منقول��ة وقت جعل هذا احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة، اأو التي ت�شبح 

بع��د ذلك ملحقة مبمتلكات غر منقول��ة، اإذا ُجعل نافذا جتاه الأط��راف الثالثة بالت�شجيل يف 

�شج��ل املمتل��كات غر املنقولة، على النحو املن�شو�ص علي��ه يف التو�شية 43 )الف�شل الثالث 

ب�ش��اأن نفاذ احل��ق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(، كان ل�ه الأولوي��ة على اأي حق �شماين اأو 

اأي ح��ق اآخر )مثل حق اأحد امل�شرتين اأو امل�شتاأجرين( يف املمتلكات غر املنقولة ذات ال�شلة 

ُي�شّجل لحقا يف �شجل املمتلكات غر املنقولة.

اأولوية احلق ال�شماين يف ملحقات املوجودات املنقولة

احل��ق ال�شم��اين اأو اأي حق اآخر )كحق امل�شرتي اأو امل�شتاأج��ر( يف ملحقات مبوجودات   -89

منقول��ة اإذا ُجعل نافذا جتاه الأط��راف الثالثة بالت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ص اأو بالتاأ�شر ب�شاأنه 

عل��ى �شه��ادة ملكية مبقت�ش��ى التو�شية 42 )الف�ش��ل الثالث ب�شاأن نفاذ احل��ق ال�شماين جتاه 

الأطراف الثالثة(، كانت له اأولوية على اأي حق �شماين اأو اأي حق اآخر يف املوجودات املنقولة 

ذات ال�شلة ُي�شّجل لحقا يف ال�شجل املتخ�ش�ص اأو يوؤ�شر ب�شاأنه على �شهادة امللكية.

اأولوية احلق ال�شماين يف كتلة اأو منتج

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه اإذا ظل حقان �شمانيان اثنان اأو اأكرث يف نف�ص املوجودات   -90

امللمو�ش��ة قائمني يف كتلة اأو منتج، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 22 )الف�شل الثاين 

ب�ش��اأن اإن�شاء احل��ق ال�شماين(، فاإن تل��ك احلقوق ال�شماني��ة حتتفظ بنف�ص م��ا كان للحقوق 

ال�شمانية يف املوجودات من اأولوية فيما بينها مبا�شرة قبل اأن ت�شبح املوجودات امللمو�شة جزءا 

من كتلة الب�شاعة اأو املنتج.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأنه اإذا ظّل��ت اأي حقوق �شمانية يف موج��ودات ملمو�شة   -91

منف�شل��ة قائمة يف نف�ص الكتل��ة اأو املنتج وكان كل واحد من تلك احلق��وق ال�شمانية نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة، كان من حق الدائنني امل�شمونني اأن ينالوا ح�شة من القيمة الإجمالية الق�شوى 

حلقوقه��م ال�شمانية يف الكتلة اأو املنتج وفقا لن�شبة قيمة احل��ق ال�شماين لكل منهم. ولأغرا�ص 

هذه ال�شيغة، تكون القيمة الق�شوى للحق ال�شماين هي الأقل من بني القيمة املن�شو�ص عليها 

يف التو�شية 22 )الف�شل الثاين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين( ومبلغ اللتزام امل�شمون.

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأن احلق ال�شم��اين الحتيازي يف موج��ودات ملمو�شة   -92

منف�شل��ة ال��ذي يظل قائما يف الكتل��ة اأو املنتج ويكون ناف��ذا جتاه الأط��راف الثالثة تكون ل�ه 

الأولوية على اأي حق �شماين منحه نف�ص املانح يف الكتلة اأو املنتج.
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عدم العتداد بالعلم بوجود حق �شماين

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن علم اأحد املطالب��ني املناف�شني بوجود حق �شماين، ل   -93

)31(

يوؤثر يف الأولوية.

اإنزال مرتبة احلق

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأنه يجوز لأي مطال��ب مناف�ص يتمتع بح��ق الأولوية اأن   -94

ُين�زل مرتبة اأولويته يف اأي وقت، بقرار انفرادي اأو بالتفاق، ل�شالح اأي مطالب مناف�ص اآخر يف 

احلا�شر اأو امل�شتقبل.

اأثر ا�شتمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة على الأولوية

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن اأولوية احلق ال�شماين، لأغرا�ص التو�شية 76، ل تتاأّثر   -95

بتغرّ الطريقة التي ُيجعل بها نافذا جتاه الأطراف الثالثة، �شريطة األ تكون هناك اأي فرتة يكون 

فيها احلق ال�شماين غر نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه اإذا كان احلق ال�شماين م�شمول باإ�شعار م�شّجل اأو ُجعل   -96

نافذا جتاه الأطراف الثالثة ثم كانت هناك لحقا فرتة مل يكن فيها ذلك احلق ل م�شمول باإ�شعار 

م�شّج��ل ول نافذا جتاه الأطراف الثالثة، فاإن اأولوية احلق ال�شماين تبداأ يف اأبكر وقت بعد ذلك 

عندما ي�شبح احلق ال�شماين اإما م�شمول باإ�شعار م�شّجل واإما نافذا جتاه الأطراف الثالثة.

اأولوية احلقوق ال�شمانية التي ت�شمن اللتزامات القائمة والآجلة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه، رهن��ا بالتو�شية 84، متتد اأولوية احل��ق ال�شماين اإىل   -97

جميع اللتزامات امل�شمونة، ب�شرف النظر عن الوقت الذي ُتعقد فيه هذه اللتزامات.

نطاق الأولوية

ينب�غ��ي اأن ين����ص الق�انون عل��ى اأنه اإذا قام���ت دول�ة بتنفيذ الفق��رة الفرعية )د( من   -98

التو�شية 57 )الف�شل الرابع ب�شاأن نظام ال�شجل(، فاإن اأولوية احلق ال�شماين تنح�شر يف املبلغ 

الأق�شى املبني يف الإ�شعار امل�شّجل.

 فيم��ا يتع�ل��ق باأث�ر العلم ب��اأّن معاملة ما تنتهك حق��وق دائن م�شمون، انظ���ر التو�شية 81 والفق�رة 
)31(

الفرعية )ب( من التو�شية 102، والتو�شيتني 105 و106.
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تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�شماين يف موجودات اآجلة

ينبغي اأن ين�ص الق�انون عل��ى اأّن اأولوية احلق ال�شماين، لأغرا�ص الفقرتني الفرعيتني   -99

)اأ( و)ج( م��ن التو�شي��ة 76، متت��د لت�ش�مل جميع املوج��ودات املرهونة امل�شمول��ة بالإ�شعار 

امل�شّجل، بغ�ص النظر عما اإذا كان املانح قد احتازها اأو عما اإذا وجدت قبل الت�شجيل اأو بعده 

اأو عند ح�شوله.

تطبيق قواعد الأولوية على احلق ال�شماين يف العائدات

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن وقت نفاذ احلق ال�شماين يف موجودات مرهونة جتاه   -100

الأط��راف الثالثة اأو وقت ت�شجيل اإ�شعار ب�شاأنه، يك��ون اأي�شا، لأغرا�ص التو�شية 76، هو وقت 

نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة يف عائداته اأو وقت ت�شجيله.

باء-     تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

اأولوية احلق ال�شماين يف �شك قابل للتداول

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف ال�شك القابل للتداول الذي   -101

ُيجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة ال�شك، عل��ى النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 

37 )الف�ش��ل الثالث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شماين جت��اه الأطراف الثالثة(، تكون ل�ه الأولوية 

على احلق ال�شماين يف ال�شك القابل للتداول الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باأي 

طريقة اأخرى.

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأّن احلق ال�شماين يف ال�ش��ك القابل للتداول الذي   -102

ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة غر حيازة ال�شك يكون اأدنى مرتبة من حقوق الدائن 

امل�شمون اأو امل�شرتي اأو املنقول اإليه الآخر )بالتفاق( الذي:

)اأ(      يك��ون موؤّهال كحائ��ز متمتع باحلماية مبوجب القان��ون الذي يحكم ال�شكوك 

القابلة للتداول؛ اأو

ة ودون اأن يعلم اأن النقل 
ّ
)ب(    يحتاز ال�شكنَّ القابل للتداول ويقّدم قيمة بح�شن ني

ينتهك ما للدائن امل�شمون من حقوق مبقت�شى التفاق ال�شماين.



دليل الأون�شيرتال الت�شريعي ب�شاأن املعامالت امل�شمونة: امل�شطلحات والتو�شيات  40

اأولوية احلق ال�شماين يف احلق يف تقا�شي الأموال 

املودعة يف ح�شاب م�شريف

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين يف احلق يف تقا�شي الأموال املودعة يف   -103

ح�شاب م�شريف، الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بال�شيطرة، على النحو املن�شو�ص عليه 

يف التو�شي��ة 49 )الف�شل الثالث ب�شاأن نفاذ احل��ق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(، تكون ل�ه 

اأولوية على احلق ال�شماين املناف�ص الذي ُيجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة باأي طريقة اأخرى. 

دت الأولوية،  واإذا اأب��رم امل�شرف الوديع اتفاقات �شيطرة مع اأكرث من دائن م�شمون واحد، ُحدِّ

فيما بني اأولئك الدائنني امل�شمونني، وفقا للرتتيب الذي اأبرمت به اتفاقات ال�شيطرة. واإذا كان 

امل�ش��رف الوديع هو الدائن امل�شمون، كانت حلق��ه ال�شماين اأولوية على اأي حق �شماين اآخر 

)مبا يف ذلك احلق ال�شماين الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبوجب اتفاق �شيطرة ُمربم 

م��ع امل�شرف الوديع، حت��ى اإذا كان احلق ال�شماين للم�شرف الوديع متاأخ��را زمنيا( با�شتثناء 

احلق ال�شماين للدائن امل�شمون الذي اكت�شب ال�شيطرة باأن اأ�شبح �شاحب احل�شاب.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن اأي حق للم�شرف الوديع، قائم مبقت�شى قانون اآخر،   -104

يف اأن يقوم مبقا�شة اللتزامات امل�شتحقة ل�ه على املانح من حق املانح يف تقا�شي اأموال مودعة 

يف ح�ش��اب م�شريف، تكون ل�ه اأولوية على احلق ال�شماين يف احلق يف تقا�شي الأموال املودعة 

يف احل�ش��اب امل�شريف با�شتثناء احلق ال�شماين لدائن م�شمون ح�شل على ال�شيطرة باأن اأ�شبح 

�شاحب احل�شاب.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يف حال قيام املانح بنقل اأموال من ح�شاب م�شريف،   -105

ياأخ��ذ املنق��ول اإليه هذه الأموال خالية من اأي حق �شماين يف ح��ق تقا�شي الأموال املودعة 

يف ه��ذا احل�شاب امل�شريف، ما مل يكن املنقول اإلي��ه على علم باأن هذا النقل ينتهك ما للدائن 

امل�شم��ون من حقوق مبقت�ش��ى التفاق ال�شماين. ول توؤثر ه��ذه التو�شية �شلبا يف حقوق من 

ُتنَقل اإليهم اأموال من ح�شابات م�شرفية مبوجب قانون اآخر.

اأولوية احلق ال�شماين يف النقود

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن من يح�شل على حيازة نقود خا�شعة حلق �شماين   -106

ياأخ��ذ تلك النقود خال�شة من احلق ال�شماين، م��ا مل يكن ذلك ال�شخ�ص على علم باأّن هذا 

النقل ينتهك ما للدائن امل�شمون من حقوق مبقت�شى التفاق ال�شماين. ول توؤثر هذه التو�شية 

�شلبا يف حقوق حائزي النقود مبوجب قانون اآخر.
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اأولوية احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائدات 

املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأن احلق ال�شماين يف حق تقا�ش��ي العائدات املتاأتية   -107

مبقت�ش��ى تعّهد م�شتق��ل الذي اأ�شبح نافذا جت��اه الأطراف الثالثة بوا�شط��ة ال�شيطرة تكون ل�ه 

الأولوي��ة عل��ى احلق ال�شماين ال��ذي ُجعل نافذا جت��اه الأطراف الثالثة عم��ال بالتو�شية 48 

)الف�شل الثالث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(. واإذا حتققت ال�شيطرة بالإقرار 

و�ش��درت اإقرارات مت�شاربة عن �شخ�ص ما لأكرث من دائ��ن م�شمون واحد، ُحددت الأولوية 

فيما بني اأولئك الدائنني امل�شمونني وفقا للرتتيب الذي �شدرت به تلك الإقرارات.

اأولوية احلق ال�شماين يف م�شتند قابل للتداول اأو يف موجودات ملمو�شة 

م�شمولة مب�شتند قابل للتداول

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون عل��ى اأّن احلق ال�شم��اين يف م�شتند قاب��ل للتداول ويف   -108

ل عليها مبقت�شى  املوجودات امللمو�شة امل�شمولة به يكون اأدنى مرتبة من اأي حقوق متفوقة يح�شُ

القانون الذي يحكم امل�شتندات القابلة للتداول �شخ�ص ُنقل اإليه هذا امل�شتند.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن احلق ال�شماين يف موجودات ملمو�شة الذي ُيجعل   -109

ناف��ذا جتاه الأط���راف الث�الثة بحيازة م�شتند قاب��ل للتداول، تكون ل���ه اأولوية على اأي حق 

�شماين مناف�ص ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى. ول تنطبق هذه القاعدة على 

احل��ق ال�شماين يف موجودات من غر املخ��زون اإذا كان احلق ال�شماين للدائن امل�شمون غر 

احلائ��ز للم�شتن��د القابل للتداول قد ُجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة قب��ل الأ�شبق من بني 

املوعدين التاليني:

)اأ(      املوعد الذي اأ�شبح فيه املوجود م�شمول بامل�شتند القابل للتداول؛

برم فيه اتفاق بني املانح والدائن امل�شمون حائز امل�شتند القابل 
ُ
)ب(     املوعد الذي اأ

للتداول ين�ص على اأن يكون املوجود م�شمول مب�شتند قابل للتداول، �شريطة اأن يكون املوجود 

قد اأ�شبح م�شمول بذلك امل�شتند يف غ�شون ]مدة زمنية ق�شرة يتعنّي حتديدها[ من الأيام من 

تاريخ التفاق.
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الغر�ص

الغر�ص م��ن الأحكام املتعلقة بحق��وق الطرفني والتزاماتهما هو تعزي��ز فعالية املعامالت   

امل�شمونة واحلّد من تكاليف املعامالت ومن احتمالت الن�زاع، بوا�شطة:

)اأ(    توفر قواعد اإلزامية تتعلق بحقوق الطرف حائز املوجودات املرهونة والتزاماته؛

)ب(  توفر قواعد غر اإلزامية تتعلق بحقوق الطرفني والتزاماتهما ت�شري يف احلالت 

قا اإىل تلك امل�شائل يف اتفاقهما؛
ّ
التي ل يكون فيها الطرفان قد تطر

)ج(   توفر قواعد غر اإلزامية لتكون مبثابة ُمعني على ال�شياغة اأو مبثابة قائمة مرجعية 

بامل�شائل التي قد يود الطرفان تناولها يف اتفاقهما.

األف-      تو�صيات عامة

)32(

حقوق الطرفني يف التفاق ال�شماين والتزاماتهما

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن احلقوق واللتزامات املتبادلة بني الطرفني يف التفاق   -110

ر مبا يلي:
ّ
ال�شماين تتقر

)اأ(    ال�ش��روط والأح��كام التي يت�شّمنه��ا ذلك التفاق، مبا يف ذل��ك اأي قواعد اأو 

�شروط عامة م�شار اإليها فيه؛

)ب(  اأي عرف اتفقا على اتباعه؛

)ج(   اأي ممار�شات اأر�شياها فيما بينهما، ما مل يتفقا على خالف ذلك.

القواعد الإلزامية

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه يجب على الط��رف حائز املوجود املرهون اأن يتخذ   -111

خطوات معقولة للمحافظة على هذا املوجود وعلى قيمته.

 بخ�شو�ص التو�شية 110، انظر املادة 11 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)32(
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يجب على الدائن امل�شمون اأن يرد املوجود املرهون الذي يكون بحوزته اإذا كان احلق   -112

ال�شم��اين، بعد اإنهاء جميع اللتزام��ات بتقدمي قرو�ص ائتمانية، قد ا�شت��ويف بال�شداد التام اأو 

)33(

بطريقة اأخرى.

القواعد غر الإلزامية

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه ما مل ُيتفق على خالف ذلك، يكون للدائن امل�شمون   -113

احلق فيما يلي:

)اأ(      ا�شرتداد النفقات املعقولة التي تكّبدها للحفاظ على املوجودات املرهونة التي 

تكون يف حوزته؛

)ب(    ا�شتخ��دام املوج��ودات املرهون��ة الت��ي تك��ون يف حوزت��ه ا�شتخداما معقول 

وا�شتعمال الإيرادات املتاأتية منها يف �شداد اللتزام امل�شمون؛

)ج(     تفّقد املوجودات املرهونة التي تكون يف حوزة املانح.

باء-      تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

)34(

اإقرارات املحي

فيما يتعلق باإحالة م�شتحق تعاقدي، ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -114

 املحيل وقت اإبرام 
ّ
)اأ(      م��ا مل يتف��ق املحي��ل واملحال اإليه على خالف ذلك، ُيق��ر

عقد الإحالة مبا يلي:

'1'     اأّن للمحيل احلق يف اإحالة امل�شتحق؛

'2'      اأّن املحيل مل ي�شبق له اأن اأحال امل�شتحق اإىل حمال اإليه اآخر؛

'3'       اأنه لي�ص للمدين بامل�شتحق، ولن تكون له، اأي دفوع اأو حقوق مقا�شة؛

 املحيل باأّن لدى 
ّ
)ب(   م��ا مل يتف��ق املحيل واملحال اإليه على خالف ذل��ك، ل يقر

املدين بامل�شتحق، اأو �شتكون لديه، القدرة املالية على ال�شداد.

 بخ�شو���ص واجب الدائن امل�شمون باإلغاء الإ�شع��ار امل�شّجل، انظر التو�شية 72، الف�شل الرابع ب�شاأن 
)33(

نظام ال�شجل.

 بخ�شو�ص التو�شيات 114-116، انظر املواد 12-14 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)34(
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احلق يف اإ�شعار املدين بامل�شتحق

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -115

)اأ(     م��ا مل يتف��ق املحيل واملحال اإليه على خالف ذلك، يجوز للمحيل اأو للمحال 

اإلي��ه اأو لكليهما اأن ير�شل اإىل املدين بامل�شتحق اإ�شعارا بالإحالة وتعليمة �شداد، اأما بعد اإر�شال 

ذلك الإ�شعار فال يجوز لأحد غر املحال اإليه اأن ير�شل تلك التعليمة؛

)ب(  الإ�شع��ار بالإحالة اأو تعليمة ال�شداد املر�شالن على نحو يخل باأي اتفاق ُم�شار 

اإليه يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�شية ل يكونان، لأغرا�ص التو�شية 120 )الف�شل ال�شابع 

ب�ش��اأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، فاقدي املفعول ب�شبب ذلك الإخالل. غر 

اأنه لي�ص يف هذه التو�شية ما مي�ص باأي التزام اأو م�شوؤولية تقع على الطرف املخل بذلك التفاق 

بخ�شو�ص ما يرتتب على ذلك الإخالل من اأ�شرار.

احلق يف ال�شداد

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -116

ر�شل اإ�شعار 
ُ
بني املحيل واملحال اإليه، ما مل ُيتفق على خالف ذلك و�شواء اأ )اأ( 

بالإحالة اأومل ُير�شل:

'1'     اإذا ج��رى ال�ش��داد، فيما يتعلق بامل�شتح��ق املحال، اإىل املحال اإليه، 

كان للمح��ال اإليه احل��ق يف اأن يحتفظ بالعائدات واملوج��ودات امللمو�شة 

املعادة فيما يتعلق بامل�شتحق املحال؛

'2'     اإذا ج��رى ال�شداد، فيما يتعل��ق بامل�شتحق املحال، اإىل املحيل، كان 

للمح��ال اإليه احلق يف تقا�شي العائ��دات وكذلك يف املوجودات امللمو�شة 

املعادة اإىل املحيل فيما يتعلق بامل�شتحق املحال؛

'3'     اإذا ج��رى ال�شداد، فيما يتعل��ق بامل�شتحق املحال، اإىل �شخ�ص اآخر 

للمح��ال اإلي��ه اأولوية علي��ه، كان للمحال اإليه احل��ق يف تقا�شي العائدات 

وكذل��ك يف املوجودات امللمو�ش��ة املعادة اإىل ذلك ال�شخ���ص فيما يتعلق 

بامل�شتحق املحال؛

ل يجوز للمحال اإليه اأن يحتفظ باأكرث من قيمة حقه يف امل�شتحق. )ب( 
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الغر�ص

الغر���ص من الأحكام املتعلقة بحقوق الأط��راف الثالثة املدينة والتزاماتها هو تعزيز كفاءة   

املعام��الت امل�شمونة، عندما تكون املوجودات املرهونة التزام��ا بال�شداد اأو واجبا اآخر ي�شتحق 

على طرف ثالث الوفاء به ل�شالح املانح، من خالل ما يلي: 

)اأ(        توف��ر قواع��د تتعل��ق بحقوق الأط��راف والتزاماتها يف اإحال��ة اأي م�شتحق   

وحماية املدين بذلك امل�شتحق؛

)ب(    توفر قواعد ل�شمان ات�شاق قانون املعامالت امل�شمونة مع القوانني الأخرى املتعلقة   

باحلقوق واللتزامات النا�شئة مبوجب ال�شكوك القابلة للتداول وامل�شتندات القابلة للتداول؛

)ج(     توف��ر قواعد ل�شمان ات�شاق نظ��ام املعامالت امل�شمونة مع القوانني الأخرى   

الت��ي حتكم حق��وق والتزامات امل�شارف الوديع��ة، وحقوق والتزام��ات كفيل/ُم�شدر التعّهد 

امل�شتقل اأو املُثبِّت ل�ه اأو ال�شخ�ص امل�شمى فيه.

)35(
األف-  حقوق املدين بامل�صتحق والتزاماته

حماية املدين بامل�شتحق

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -117

م��ا مل ين�ص هذا القانون على خالف ذل��ك، ل توؤثر الإحالة على حقوق  )اأ(   

املدي��ن بامل�شتحق والتزامات��ه، مبا فيها �شروط ال�شداد الواردة يف العق��د الأ�شلي، بدون موافقة 

املدين بامل�شتحق؛

يجوز يف تعليمة ال�شداد تغير ال�شخ�ص اأو العنوان اأو احل�شاب املطلوب من  )ب(   

 فيها:
نَّ

املدين بامل�شتحق اأن ي�شّدد اإليه، ولكن ل يجوز اأن ُتغر

 بخ�شو�ص التو�شيات 117-123، انظر املواد 15-21 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)35(
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'1'    عملة ال�شداد املحّددة يف العقد الأ�شلي؛ اأو

'2'    الدول��ة املحددة يف العقد الأ�شلي لإجراء ال�شداد فيها اإىل دولة غر 

الدولة التي يقع فيها مقر املدين بامل�شتحق.

الإ�شعار بالإحالة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -118

)اأ(      ي�شب��ح الإ�شعار بالإحالة اأو تعليم��ة ال�شداد نافذي املفعول عندما يت�شلمهما   

املدي��ن بامل�شتحق، اإذا كانا موّجهني بلغة يتوّقع منها على نحو معقول اأن ُتعِلم املدين بامل�شتحق 

ه الإ�شعار بالإحالة اأو تعليمة ال�شداد بلغة العقد الأ�شلي؛ مبحتواهما. ويكفي اأن ُيوجنَّ

)ب(    يجوز اأن يتعلق الإ�شعار بالإحالة اأو اأن تتعلق تعليمة ال�شداد مب�شتحقات تن�شاأ   

بعد الإ�شعار؛

)ج(     ي�شّكل الإ�شعار باإحالة لحقة اإ�شعارا بجميع الإحالت ال�شابقة.  

اإبراء ذمة املدين بامل�شتحق بال�شداد

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -119

)اأ(      يح��ق للمدي��ن بامل�شتح��ق، اإىل حني ت�شّلم��ه اإ�شعارا بالإحال��ة، اأن ُترباأ ذمته   

بال�شداد وفقا للعقد الأ�شلي؛

)ب(   بع��د ت�شّلم املدين بامل�شتحق اإ�شعارا بالإحالة، ورهنا باأحكام الفقرات الفرعية   

م��ن )ج( اإىل )ح( من هذه التو�شية، ل ُترباأ ذمته اإل بال�شداد اإىل املحال اإليه، اأو بال�شداد وفقا 

لأي تعليم��ة مغاي��رة ترد يف اإ�شع��ار الإحالة اأو ت�شدر لحقا عن املحال اإلي��ه ويت�شلمها املدين 

بامل�شتحق كتابًة؛

)ج(    اإذا ت�شّل��م املدي��ن بامل�شتح��ق اأكرث من تعليم��ة �شداد تتعل��ق باإحالة واحدة   

برئت ذمته بال�شداد وفقا لآخر تعليمة �شداد يت�شلمها 
ُ
للم�شتحق ذاته �شادرة عن املحيل ذاته، اأ

من املُحال اإليه قبل ال�شداد؛

)د(     اإذا ت�شّل��م املدي��ن بامل�شتحق اإ�شعارا باأكرث من اإحال��ة واحدة للم�شتحق ذاته   

برئت ذمته بال�شداد وفقا لأول اإ�شعار يت�شلمه؛
ُ
�شادرة عن املحيل ذاته، اأ
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رئت  )ه���(  اإذا ت�شّلم املدين بامل�شتحق اإ�شعارا يتعلق باإحالة لحقة واحدة اأو اأكرث، اأبُ

ذمته بال�شداد وفقا لالإ�شعار املتعلق باآخر تلك الإحالت الالحقة؛

)و(    اإذا ت�شّل��م املدين بامل�شتحق اإ�شع��ارا باإحالة جزء من م�شتحق واحد اأو اأكرث اأو   

برئت ذمته بال�شداد وفقا لالإ�شعار اأو وفقا 
ُ
باإحالة م�شلحة غر جمزاأة يف م�شتحق واحد اأو اأكرث، اأ

له��ذه التو�شية وكاأنه مل يت�شّلم الإ�شعار. واإذا قام املدين بامل�شتحق بال�شداد وفقا لالإ�شعار، فال 

ترباأ ذمته اإل مبقدار ما �َشّدده من ذلك اجلزء اأو تلك امل�شلحة غر املجزاأة؛

)ز(    اإذا ت�شّل��م املدي��ن بامل�شتحق اإ�شعارا بالإحالة من املحال اإليه، حق له اأن يطلب   

م��ن املح��ال اإليه اأن يقّدم، يف غ�شون فرتة زمنية معقولة، دلي��ال كافيا يثبت تنفيذ الإحالة من 

املحي��ل الأول اإىل املح��ال اإليه الأول واأي اإحالة و�شيطة، وم��ا مل يفعل املحال اإليه ذلك، ُترباأ 

ذم��ة املدين بامل�شتح��ق بال�شداد وفقا لهذه التو�شية وكاأنه مل يت�شّل��م الإ�شعار من املحال اإليه. 

والدليل الكايف على الإحالة ي�شمل، على �شبيل املثال ل احل�شر، اأي كتابة �شادرة عن املحيل 

ُتبنّي اأّن الإحالة قد مّتت؛

غ اإبراء ذمة املدين بامل�شتحق بال�شداد  )ح(   ل مت�ص هذه التو�شية باأي �شبب اآخر ي�شوِّ  

اإىل ال�شخ�ص الذي ي�شتحق ال�شداد اأو اإىل هيئة خمت�شة ق�شائية اأو هيئة خمت�شة اأخرى اأو اإىل 

�شندوق اإيداع عمومي.

دفوع املدين بامل�شتحق وحقوقه يف املقا�شة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -120

)اأ(       عندم��ا يطال��ب املحال اإليه املدين بامل�شتحق ب�ش��داد امل�شتحق املحال، يجوز 

للمدين بامل�شتحق اأن يثر جتاه املحال اإليه كل ما ين�شاأ عن العقد الأ�شلي، اأو اأي عقد اآخر كان 

ي�ش��كل جزءا من املعاملة ذاتها، من دفوع وحقوق مقا�شة ميك��ن للمدين بامل�شتحق اأن يثرها 

وكاأن تلك الإحالة مل جُتر وكانت تلك املطالبة �شادرة عن املحيل؛

)ب(    يجوز للمدين بامل�شتحق اأن يثر جتاه املحال اإليه اأي حق مقا�شة اآخر، �شريطة   

اأن يكون ذلك احلق متاحا للمدين بامل�شتحق وقت ت�شّلمه الإ�شعار بالإحالة؛

)ج(       عل��ى الرغ��م من اأحكام الفقرتني الفرعيت��ني )اأ( و)ب( من هذه التو�شية،   

ل يك��ون متاح��ا للمدين بامل�شتحق جتاه املحال اإليه اأي من الدفوع وحقوق املقا�شة التي يجوز 

للمدي��ن بامل�شتحق اأن يثرها جتاه املحيل وفقا للفق��رة الفرعية )ب( من التو�شية 24 اأو الفقرة 
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الفرعي��ة )ه�( من التو�شية 25 )الف�شل الثاين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شماين(، بحجة الإخالل 

د باأي �شكل من الأ�شكال حق املحيل يف اإجراء الإحالة.
ّ
باأي اتفاق يقي

التفاق على عدم اإثارة دفوع اأو حقوق يف املقا�شة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -121

ع��ة من املدين  )اأ(       يج��وز للمدي��ن بامل�شتح��ق اأن يتف��ق مع املحي��ل، بكتابة موقنَّ  

بامل�شتح��ق، عل��ى األ يثر جتاه املحال اإليه الدفوع وحقوق املقا�ش��ة التي ميكنه اأن يثرها عمال 

باأح��كام التو�شية 120. ومينع ذلك التفاق املدين بامل�شتحق م��ن اإثارة تلك الدفوع وحقوق 

املقا�شة جتاه املحال اإليه؛

)ب(     ل يجوز للمدين بامل�شتحق اأن يتنازل عن الدفوع:  

'1'    النا�شئة عن اأفعال احتيالية �شادرة عن املحال اإليه؛ اأو

'2'     امل�شتندة اإىل عدم اأهلية املدين بامل�شتحق؛

)ج(      ل يجوز تعديل ذلك التفاق اإل باتفاق مكتوب يوّقع عليه املدين بامل�شتحق.   

وحتّدد الفقرة الفرعية )ب( من التو�شية 122 مفعول ذلك التعديل جتاه املحال اإليه.

تعديل العقد الأ�شلي

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -122

)اأ(       اأي اتف��اق ُي��ربم بني املحيل واملدين بامل�شتحق، قبل الإ�شعار بالإحالة، ومي�ص   

حقوق املحال اإليه يكون نافذ املفعول جتاه املحال اإليه وُيك�ِشب املحال اإليه حقوقا مقابلة؛

)ب(    اأي اتف��اق ُي��ربم بني املحيل واملدين بامل�شتحق، بعد الإ�شعار بالإحالة، ومي�ص   

حقوق املحال اإليه ل يكون نافذ املفعول جتاه املحال اإليه اإل:

'1'      اإذا قبل به املحال اإليه؛ اأو

'2'      اإذا مل يك��ن امل�شتح��ق بكامله قد اكُت�ش��ب بالتنفيذ، وكان التعديل 

ل، يف  من�شو�ش��ا عليه يف العقد الأ�شلي اأو كان من �شاأن اأي حمال اإليه متعقِّ

�شياق العقد الأ�شلي، اأن يقبل التعديل؛
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)ج(     ل مت�ص الفقرتان الفرعيتان )اأ( و)ب( من هذه التو�شية باأي حق للمحيل اأو   

للمحال اإليه نا�شئ عن الإخالل باتفاق مربم بينهما.

ا�شرتداد املبالغ امل�شّددة

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأن تق�شر املحيل يف تنفي��ذ العقد الأ�شلي ل يعطي   -123

املدين بامل�شتحق احلق يف اأن ي�شرتد من املحال اإليه اأي مبلغ يكون قد �شّدده املدين بامل�شتحق 

اإىل املحيل اأو املحال اإليه.

باء-     حقوق املدين مبقت�صى �صك قابل للتداول والتزاماته

ينبغ��ي اأن ين���ص الق�انون عل��ى اأن حقوق الدائ��ن امل�شمون مبقت�ش��ى �شك قابل   -124

للت��داول تخ�شع، جتاه �شخ�ص مدي��ن مبقت�شى ذلك ال�شك، للقانون ال��ذي يحكم ال�شكوك 

القابلة للتداول.

جيم-        حقوق امل�صرف الوديع والتزاماته

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -125

)اأ(      ل مي�ص اإن�شاء حق �شماين يف حق تقا�شي الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف   

بحقوق امل�شرف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛

)ب(   ل ينال مما قد يكون للم�شرف الوديع من حقوق يف املقا�شة مبوجب قوانني اأخرى   

اأيُّ حق �شماين قد يكون لذلك امل�شرف يف حق تقا�شي الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن امل�شرف الوديع غر ملَزم باأن:  -126

)اأ(       ي�شّدد لأي �شخ�ص غر ال�شخ�ص الذي ل�ه �شيطرة على الأموال املودعة يف     

ح�شاب م�شريف؛ اأو

)ب(     ي�شتجيب لطلبات احل�شول على معلومات عّما اإذا كان يوجد اتفاق �شيطرة   

اأو ح��ق �شماين ل�شاحله هو وعّما اإذا كان املان��ح يحتفظ بحق الت�شرف يف الأموال املودعة يف 

احل�شاب؛ اأو

)ج(    يدخل يف اتفاق �شيطرة.  
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دال-  حقوق والتزامات كفيل/ُم�صدر التعّهد امل�صتقل 

اأو املُثبِّت له اأو ال�صخ�ص امل�صّمى فيه 

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -127

)اأ(       يخ�ش��ع حق الدائ��ن امل�شمون يف حق تقا�شي عائدات متاأتية مبقت�شى تعّهد   

م�شتقل ملا يكفله القان��ون واملمار�شة اللذان يحكمان التعّهدات امل�شتقلة من حقوق للكفيل/ 

املُ�ش��در اأو املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّم��ى واأي م�شتفيد اآخر م�شّمى يف التعّهد اأو ُنقل اإليه احلق 

يف ال�شحب؛

)ب(   ل تتاأث��ر حق���وق املنقول اإليه تعّه��د م�ش�تقل ب�احل���ق ال�شم�اين يف ح�ق   

تقا�شي العائدات املتاأتي�ة مبق�ت�شى ذلك التعّهد امل�ش�تقل، املن�ش�اأ من ِقبل الناقل اأو من ِقبل 

اأي ناقل �شابق؛

)ج(     احلق��وق امل�شتقلة التي يتمتع بها كفيل/ُم�شدر التعّهد امل�شتقل اأو املُثبِّت له   

اأو ال�شخ���ص امل�شم��ى فيه اأو من ُنقل اإليه التعّهد امل�شتقل ل تتاأثر �شلبا باأي حقوق �شمانية قد 

تكون ل�ه يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى التعّهد امل�شتقل.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن الكفيل/املُ�شدر اأو املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شمى لي�ص   -128

ملزم��ا بال�شداد لأي �شخ�ص غر املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى اأو امل�شتفيد امل�شّمى اأو ال�شخ�ص 

املع��رَتف بنقل التعّهد امل�شتقل اإليه اأو ال�شخ�ص املعرَتف باإحالة حق تقا�شي العائدات املتاأتية 

مبقت�شى تعّهد م�شتقل اإليه.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه اإذا ح�ش��ل الدائن امل�شمون على ال�شيطرة بالإقرار   -129

باإحال��ة العائ��دات املتاأتي��ة مبقت�شى تعّه��د م�شتقل اإليه، كان م��ن حقه اإنفاذ ه��ذا الإقرار جتاه 

الكفيل/املُ�شدر اأو املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى الذي �شدر عنه هذا الإقرار.

هاء-  حقوق ُم�صدر امل�صتند القابل للتداول والتزاماته

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن حقوق الدائن امل�شمون مبقت�شى م�شتند قابل للتداول   -130

تخ�ش��ع، جتاه املُ�شدر اأو اأي �شخ�ص اآخر مدين مبقت�شى امل�شتند القابل للتداول، للقانون الذي 

يحكم امل�شتندات القابلة للتداول.
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الغر�ص

الغر�ص من الأحكام املتعلقة باإنفاذ احلق ال�شماين هو الن�ص على ما يلي:  

)اأ(       توف��ر طرائ��ق وا�شح�ة وب�شي�ط��ة وناج�عة لإنف�اذ احلق��وق ال�شمانية، بعد   

تق�شر املدين؛

)ب(    توف��ر طرائ��ق ت�شته��دف تعظيم املبلغ ال�شايف ال��ذي ُيجنى من املوجودات   

 عليه �شداد اللت��زام امل�شمون، 
ّ

املرهون��ة، ل�شال��ح املانح اأو املدي��ن اأو اأي �شخ�ص اآخر يتع��ني

والدائن امل�شمون، والدائنني الآخرين الذين لهم حق يف املوجودات املرهونة؛

)ج(     توف��ر طرائق ق�شائية �شريعة، وكذلك، رهن��ا بتوافر �شمانات منا�شبة، طرائق   

غر ق�شائية، من اأجل متكني الدائن امل�شمون من ممار�شة حقوقه.

األف-      تو�صيات عامة

املعيار العام لل�شلوك يف �شياق الإنفاذ

ة ح�شنة 
ّ
ف بني

ّ
ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه يجب عل��ى اأي �شخ�ص اأن يت�ش��ر  -131

وبطريقة معقولة جتاريا لدى اإنفاذ حقوقه والوفاء بالتزاماته مبقت�شى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

حدود ا�شتقاللية الطرفني

ينبغ��ي اأن ين����ص الق�انون ع�ل��ى اأن املع�يار الع���ام لل�ش�ل��وك املن��شو�ص عليه يف   -132

التو�شية 131 ل ميكن التنازل عنه انفراديا اأو تغيره بالتفاق يف اأي وقت.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه، رهنا بالتو�شي��ة 132، يجوز للمانح ولأي �شخ�ص   -133

اآخر يتعني عليه �شداد اللتزام امل�شمون اأو الوفاء به باأي �شكل اآخر اأن يتنازل انفراديا عن اأي 

 تلك احلقوق بالتفاق، ولكن ل 
ّ

ح��ق من حقوقه مبقت�شى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ اأو اأن ُيغر

يجوز له ذلك اإل بعد التق�شر.
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ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن��ه، رهنا بالتو�شية 132، يج��وز للدائن امل�شمون اأن   -134

يتن��ازل انفراديا ع��ن اأي حق من حقوقه مبقت�ش��ى الأحكام املتعلقة بالإنف��اذ اأو اأن يغر تلك 

احلقوق بالتفاق.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن تغي��ر احلقوق بالتفاق ل يج��وز اأن يوؤثِّر �شلبا يف   -135

حق��وق اأي �شخ�ص لي���ص طرفا فيه. ويتحّمل عبء الإثب��ات اأي �شخ�ص يطعن يف نفاذ ذلك 

التفاق بحجة اأنه يت�شارب مع التو�شية 132 اأو 133 اأو 134.

امل�شوؤولية

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن اأي �شخ�ص ل يفي بالتزاماته مبقت�شى الأحكام املتعلقة   -136

بالإنفاذ يكون م�شوؤول عن دفع تعوي�ص عن الأ�شرار الناجمة عن عدم وفائه بتلك اللتزامات.

النت�شاف الق�شائي وغر الق�شائي يف حال عدم المتثال

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأّنه يحّق للمدي��ن اأو املان��ح اأو اأي �شخ�ص اآخر ذي   -137

م�شلح��ة )كالدائن امل�شمون الذي تقل مرتبته يف الأولويه ع��ن مرتبة الأولوية التي يتمتع بها 

ذ اأو اأي كفيل اأو اأي �شري��ك يف ملكية املوجودات املرهونة، على �شبيل  الدائ��ن امل�شمون املنِفِ

املث��ال( اأن يق��ّدم يف اأي وق��ت اإىل حمكم��ة اأو اإىل �شلطة اأخرى طلبا لالنت�ش��اف من الدائن 

امل�شمون الذي مل ميتثل للتزاماته مبقت�شى الأحكام املتعلقة بالإنفاذ.

الإجراءات الق�شائية املعّجلة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اإمكانية اتخاذ اإجراءات ق�شائية معّجلة مراعاًة للحالت   -138

الت��ي يتقّدم فيها الدائن امل�شم��ون اأو املانح اأو اأي �شخ�ص اآخر ي�شتح��ق عليه الوفاء باللتزام 

امل�شم��ون اأو يّدع��ي اأن ل�ه حقا يف موجودات مرهونة، اإىل حمكم��ة اأو اأي �شلطة اأخرى بطلب 

يتعلق مبمار�شة احلقوق الالحقة للتق�شر.

حقوق املانح الالحقة للتق�شر

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يحّق للمانح، بعد التق�شر، اأن ميار�ص واحدا اأو اأكرث   -139

من احلقوق التالية:

)اأ(    �ش��داد اللت��زام امل�شمون �شدادا كامال واحل�شول عل��ى حترير كل املوجودات   

املرهونة من احلق ال�شماين، وفقا ملا تن�ص عليه التو�شية 140؛
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)ب(    التقّدم اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى بطلب لالنت�شاف اإذا كان الدائن امل�شمون   

ل ميتثل للتزاماته مبقت�شى اأحكام هذا القانون، وفقا ملا تن�ص عليه التو�شية 137؛

)ج(    عر���ص اقرتاح على الدائن امل�شمون، اأو رف���ص اقرتاح الدائن امل�شمون، باأن   

يح�ش��ل الدائن امل�شمون على اأح��د املوجودات املرهونة على �شبيل الوف��اء الكلي اأو اجلزئي 

باللتزام امل�شمون، وفقا ملا تن�ص عليه التو�شيتان 158 و159؛

)د(   ممار�شة اأي حق اآخر من�شو�ص عليه يف التفاق ال�شماين اأو يف اأي قانون.  

انتهاء احلق ال�شماين بعد الوفاء الكلي باللتزام امل�شمون

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأنه يحق للمدي��ن اأو املان��ح اأو اأي �شخ�ص اآخر ذي   -140

م�شلح��ة )كالدائن امل�شمون الذي تقّل اأولوية حقه ال�شماين عن اأولوية احلق ال�شماين الذي 

ذ، اأو اأي كفيل، اأو اأي �شري��ك يف ملكية املوجودات املرهونة،  يتمت��ع به الدائن امل�شم��ون املنِفِ

عل��ى �شبيل املثال( اأن يفي باللتزام امل�شمون وفاء كام��ال، مبا يف ذلك �شداد تكاليف الإنفاذ 

ف الدائن امل�شمون 
ّ
املتكبدة حتى تاريخ الوفاء الكامل. ويجوز ممار�شة هذا احلق اإىل حني ت�شر

ف فيها، 
ّ
يف املوج��ودات املرهونة اأو احتي��ازه اإياها اأو حت�شيله قيمتها اأو اإبرامه اتفاقا يخوله الت�شر

نهيت جميع التزامات تقدمي قرو�ص ائتمانية، ينتهي احلقُّ 
ُ
اأّي ه��ذه الأحداث ج��اء اأول. واإذا اأ

ال�شم��اين يف جميع املوجودات املرهونة بالوفاء الكامل باللتزام امل�شمون، رهنا باأية حقوق يف 

احللول ل�شالح ال�شخ�ص الذي يفي باللتزام امل�شمون.

حقوق الدائن امل�شمون الالحقة للتق�شر

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه يح��ق للدائن امل�شمون، بع��د التق�شر، اأن ميار�ص   -141

واحدا اأو اأكرث من احلقوق التالية فيما يتعلق باملوجودات املرهونة:

)اأ(       احل�ش��ول عل��ى حي��ازة املوج��ودات املرهون��ة امللمو�شة، وفقا مل��ا تن�ص عليه   

التو�شيتان 146 و147؛

ف فيها على نحو اآخر اأو تاأجرها اأو الرتخي�ص 
ّ
)ب(   بيع املوجودات املرهونة اأو الت�شر  

با�شتخدامها، وفقا ملا تن�ص عليه التو�شيتان 148-155؛

)ج(   الق��رتاح باأن يحت��از الدائن امل�شمون املوجودات املرهون��ة على �شبيل الوفاء   

الكلي اأو اجلزئي باللتزام امل�شمون، وفقا ملا تن�ص عليه التو�شيات 156-158؛

)د(     اإنف��اذ حقه ال�شم��اين يف ملحقات، على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شيتني    

165 و166؛
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)ه���(  حت�شيل قيمة احل��ق ال�شماين يف املوج��ودات املرهونة الت��ي تكون يف �شكل 

م�شتَح��ق اأو �شك قابل للتداول اأو حق يف تقا�شي الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف اأو حق 

يف تقا�ش��ي عائدات متاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل اأو اإنفاذ ذلك احلق ال�شماين بطريقة اأخرى، 

على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شيات 167-176؛

)و(    اإنف��اذ احلق��وق مبقت�شى م�شتند قابل للتداول، عل��ى النحو املن�شو�ص عليه يف 

التو�شية 177؛

)ز(    ممار�شة اأي حق اآخر من�شو�ص عليه يف التفاق ال�شماين )با�شتثناء ما يتعار�ص 

مع اأحكام هذا القانون( اأو يف اأي قانون اآخر.

الطرائق الق�شائية وغر الق�شائية ملمار�شة احلقوق الالحقة للتق�شر

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه يج��وز للدائن امل�شمون اأن ميار���ص، بعد التق�شر،   -142

حقوق��ه املن�شو�ص عليه��ا يف التو�شية 141 اإما بتقدمي طلب اإىل حمكم��ة اأو �شلطة اأخرى واإما 

ب��دون تقدمي طلب اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى. وتخ�شع ممار�شة الدائن امل�شمون حقوقه خارج 

نط��اق الق�شاء للمعيار الع��ام لل�شلوك املن�شو�ص عليه يف التو�شي��ة 131 ولل�شروط املن�شو�ص 

عليها يف التو�شيات 147-155 فيما يتعلق باحل�شول على حيازة موجود مرهون والت�شرف فيه 

خارج نطاق الق�شاء.

احلقوق الرتاكمية الالحقة للتق�شر

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن ممار�شة اأحد احلقوق الالحقة للتق�شر ل حتول دون   -143

ممار�شة حق اآخر، ما مل تكن ممار�شة اأحد احلقوق قد جعلت من امل�شتحيل ممار�شة حق اآخر.

احلقوق الالحقة للتق�شر فيما يتعلق باللتزام امل�شمون

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن ممار�شة ح��ق لحق للتق�شر فيما يتعلق مبوجودات   -144

مرهونة ل حتول دون ممار�شة حق لحق للتق�شر فيما يتعلق باللتزام امل�شمون بتلك املوجودات، 

والعك�ص بالعك�ص.

حق الدائن امل�شمون ذي املرتبة الأعلى يف تويل الإنفاذ

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأنه يحق للدائ��ن امل�شمون الذي تف��وق اأولوية حقه   -145

��ذ اأو الدائن بحكم  ال�شم��اين اأولوي��ة احلق ال�شماين ال��ذي يتمتع به الدائ��ن امل�شمون املنِفِ

نة 
ّ
ذ، عندم��ا يكون الدائن امل�شمون قد بداأ الإنفاذ باتخاذه اأيا من الإجراءات املبي الق�شاء املنِفِِ
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يف الأح��كام املتعلقة بالإنفاذ اأو يك��ون الدائن بحكم الق�شاء قد اتخ��ذ اخلطوات امل�شار اإليها 

يف التو�شي��ة 84 )الف�ش��ل اخلام�ص ب�شاأن اأولوية احلق ال�شم��اين(، اأن يتوىل عملية الإنفاذ يف 

ف يف املوجودات املرهونة اأو احتيازه��ا اأو حت�شيل قيمتها اأو اإبرام الدائن 
ّ
اأّي وق��ت قب��ل الت�شر

ف فيها، اأي هذه الأحداث ج��اء اأول. وي�شمل احلق يف 
ّ
امل�شم��ون املنفذ اتفاقا يخّوله الت�ش��ر

عملية الإنفاذ احلق يف الإنفاذ باأي طريقة متاحة مبقت�شى تو�شيات هذا الف�شل.

حق الدائن امل�شمون يف احتياز املوجودات املرهونة

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأنه يح��ق للدائن امل�شم��ون، بعد التق�ش��ر، احتياز   -146

املوجودات امللمو�شة املرهونة .

احل�شول خارج نطاق الق�شاء على حيازة املوجودات املرهونة 

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه ل يحق للدائن امل�شم��ون اأن يختار احل�شول على   -147

حيازة موجودات ملمو�شة مرهونة دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى اإل اإذا:

)اأ(       واف��ق املان��ح يف التفاق ال�شم��اين على اأن يح�شل الدائ��ن امل�شمون على   

احليازة دون اأن يلجاأ اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى؛

)ب(    وّج��ه الدائ��ن امل�شمون اإىل املان��ح واأي �شخ�ص حائز للموج��ودات املرهونة   

اإ�شعارا بالتق�شر وباعتزام الدائن امل�شمون اأن يح�شل على احليازة دون اللجوء اإىل حمكمة اأو 

�شلطة اأخرى؛

)ج(    مل يعرت�ص املانح اأو اأي �شخ�ص حائز للموجودات املرهونة وقت �شعي الدائن   

امل�شمون اإىل احل�شول على حيازتها.

الت�شرف خارج نطاق الق�شاء يف املوجودات املرهونة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن��ه يحق للدائ��ن امل�شمون، بعد التق�ش��ر، اأن يبيع   -148

ف فيها عل��ى نحو اآخر اأو يوؤّجرها اأو يرّخ���ص با�شتخدامها، بقدر 
ّ
املوج��ودات املرهونة اأو يت�شر

حقوق املانح يف هذه املوجودات، دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى. ورهنا مبعيار ال�شلوك 

املن�شو���ص علي��ه يف التو�شية 131، يج��وز للدائن امل�شمون الذي يخت��ار ممار�شة هذا احلق اأن 

ف اأو الإيجار اأو الرتخي�ص واأ�شلوبه وتوقيته ومكانه و�شائر جوانبه.
ّ
يختار طريقة الت�شر
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ف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�شاء
ّ
الإ�شعار امل�شبق بالت�شر

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يجب على الدائن امل�شمون، بعد التق�شر، اأن يوّجه   -149

ف فيها على نحو اآخر اأو تاأجرها اأو الرتخي�ص 
ّ
اإ�شعارا باعتزامه بيع املوجودات املرهونة اأو الت�شر

با�شتخدامه��ا دون تقدمي طل��ب اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى. ول يلزم توجيه الإ�شعار اإذا كانت 

املوج��ودات املرهون��ة قابلة للتلف، اأو قد تتدنى قيمتها �شريع��ا، اأو كانت من نوع ُيباع يف �شوق 

معرتف بها.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على قواعد تكفل اأن يكون بالو�ش��ع توجيه الإ�شعار امل�شار   -150

اإلي��ه يف التو�شية 149 بطريقة ناجعة وموثوقة ومنا�شبة التوقيت، بغية حماية املانح اأو الأطراف 

الأخ��رى ذات امل�شلحة، ويف الوقت نف�شه جتّنب اأن يكون هناك اأثر �شلبي على �شبل انت�شاف 

ة املحتملة للموجودات املرهونة.
ّ
الدائن امل�شمون و�شايف القيمة الت�شييلي

فيما يتعلق بالإ�شعار امل�شار اإليه يف التو�شية 149، ينبغي:  -151

)اأ(       اأن ين�ص القانون على وجوب توجيه اإ�شعار اإىل كل من:  

'1'     املانح واملدين واأي �شخ�ص اآخر يتعني عليه الوفاء باللتزام امل�شمون؛

'2'     اأي �شخ���ص ل�ه حقوق يف املوج��ودات املرهونة يبلغ الدائَن امل�شمون 

بتلك احلقوق كتابة قبل اأكرث من ]يحّدد عدد من الأيام[ من اإر�شال الدائن 

امل�شمون الإ�شعار اإىل املانح؛

'3'      اأي دائ��ن م�شمون اآخر ق��ام، قبل اأكرث من ]مدة زمنية ق�شرة يتعنّي 

حتديدها[ من الأيام من اإر�شال الإ�شعار اإىل املانح، بت�شجيل اإ�شعار فيما يتعلق 

د هوية املانح؛ بحق �شماين يف املوجودات املرهونة، مفهر�ص حتت حُمدِّ

'4'      اأي دائ��ن م�شم��ون اآخر كان حائزا للموج��ودات املرهونة يف الوقت 

الذي احتاز فيه الدائن امل�شمون املنِفذ هذه املوجودات؛

 القان��ون الطريق��ة التي يج��ب اتباعها يف توجيه الإ�شع��ار وتوقيته 
ّ

)ب(     اأن يب��ني  

واحل��د الأدن��ى ملحتوياته، مبا يف ذلك ما اإذا كان يجب اأن يت�شّمن الإ�شعار بيانا حما�شبيا باملبلغ 

امل�شتحق حينئذ واإ�شارة اإىل حق املدين اأو املانح يف احل�شول على حترير املوجودات املرهونة من 

احلق ال�شماين على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شية 140؛

)ج(      اأن ين�ص القانون على اأن يكون الإ�شعار حمررا بلغة ُيتوقع على نحو معقول اأن   

ُتعِلم متلّقيه مبحتوياته. ويكفي اأن يكون الإ�شعار املوّجه اإىل املانح حمررا بلغة التفاق ال�شماين 

اجلاري اإنفاذه.
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ف يف املوجودات املرهونة
ّ
توزيع عائدات الت�شر

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأنه يج��ب على الدائ��ن امل�شمون املنِف��ذ، يف حالة   -152

ف يف املوجودات املرهونة خارج نطاق الق�شاء، اأن ي�شتخدم �شايف العائدات املتاأتية من 
ّ
الت�ش��ر

ه��ذا الإنفاذ )بع��د خ�شم تكاليفه( يف ا�ش�تيفاء اللتزام امل�شم��ون. وبا�شتثناء ما هو من�شو�ص 

عليه يف التو�شية 153، يجب على الدائن امل�شمون املنِفذ اأن يدفع اأي فائ�ص يتبقى بعد ذلك 

ه اإىل الدائن امل�شمون املنِفذ،  ال�شتخ��دام اإىل اأي مطالب مناف���ص ذي اأولوية اأدنى كان قد َوجنَّ

ّد اإىل املانح 
َ
قب��ل اأي توزيع للفائ�ص، اإ�شعارا مبطالبته، يف حدود مبلغ تلك املطالبة. ويجب اأن ُير

اأي ر�شيد يتبقى بعد ذلك.

ف يف موجودات مرهونة خارج 
ّ
ينبغي اأن ين�ص القانون اأي�شا على اأنه، يف حالة الت�شر  -153

نطاق الق�شاء، و�شواء اأكان اأم مل يكن هناك نزاع ب�شاأن حق اأي مطالب مناف�ص اأو ب�شاأن اأولوية 

ال�شداد، يجوز للدائن امل�شمون املنِفذ، وفقا للقواعد الإجرائية املنطبقة عموما، اأن يدفع الفائ�ص 

اإىل �شلط��ة ق�شائي��ة خمت�شة اأو �شلط��ة خمت�شة اأخرى اأو اإىل �شندوق اإي��داع عمومي لتوزيعه. 

ع الفائ�ص وفقا لأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية. وينبغي اأن يوزنَّ

ف ق�شائي اأو عن 
ّ
ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن توزيع العائدات النا�شئة عن ت�شر  -154

عملي��ة اإنفاذ اأخرى ُمدارة ر�شميا يتعنّي اأن يجري عم��ال بالقواعد العامة التي حتكم اإجراءات 

التنفيذ يف الدولة ، ولكن وفق اأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن يظل املدي��ن واأي �شخ�ص اآخر ي�شتحق عليه �شداد   -155

اللتزام امل�شمون م�شوؤول عن اأي نق�ص يتعني �شداده بعد ا�شتخدام �شايف عائدات الإنفاذ يف 

ا�شتيفاء اللتزام امل�شمون.

احتياز املوجودات املرهونة على �شبيل الوفاء باللتزام امل�شمون

ينب�غ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأنه يجوز للدائن امل�شمون، بع��د التق�شر، اأن يقرتح   -156

كتاب��ة اأن يحتاز واح��دا اأو اأكرث من املوج��ودات املرهونة على �شبيل الوف��اء الكلي اأو اجلزئي 

باللتزام امل�شمون.

فيما يتعلق بالقرتاح امل�شار اإليه يف التو�شية 156، ينبغي:  -157

)اأ(       اأن ين�ص القانون على اأن القرتاح يجب اأن ير�َشل اإىل كل من:  

'1'       املانح واملدين واأي �شخ�ص اآخر يتعني عليه �شداد اللتزام امل�شمون 

اأو الوفاء به على نحو اآخر )كالكفيل مثال(؛
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'2'      اأي �شخ���ص ل��ه حق��وق يف املوج��ودات املرهونة ق��ام، قبل اأكرث من 

]ُيح��ّدد عدد م��ن الأيام[ من اإر�ش��ال الدائن امل�شمون اقرتاح��ه اإىل املانح، 
باإبالغ الدائن امل�شمون كتابة بتلك احلقوق؛

'3'      اأي دائ��ن م�شمون اآخر ق��ام، قبل اأكرث من ]مدة زمنية ق�شرة يتعنّي 

حتديده��ا[ من الأي��ام من اإر�شال القرتاح اإىل املان��ح، بت�شجيل اإ�شعار ب�شاأن 

د هوية املانح؛ حق �شماين يف املوجودات املرهونة، مفهر�ص حتت حُمدِّ

'4'      اأي دائ��ن م�شم��ون اآخر كان حائزا للموجودات املرهونة وقت احتياز 

الدائن امل�شمون لها؛

د املبلغ امل�شتحق حتى تاريخ  )ب(     اأن ين�ص القانون على اأن القرتاح يجب اأن يحدِّ  

اإر�شال القرتاح ومبلغ اللتزام املقرتح ا�شتيفاوؤه باحتياز املوجودات املرهونة.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يجوز للدائن امل�شمون اأن يحتاز املوجودات املرهونة،   -158

وفق��ا ملا تن�ص علي��ه التو�شية 156، ما مل يتلّق اعرتا�شا كتابيا م��ن اأي �شخ�ص يحق له ت�شلُّم 

 حتديدها[ من الأيام، بعد 
ّ

اق��رتاح مبوج��ب التو�شية 157 يف غ�شون ]مدة زمنية ق�شرة يتع��ني

اإر�ش��ال الق��رتاح. ويف حالة القرتاح باحتي��از املوجودات املرهونة على �شبي��ل الوفاء اجلزئي 

ه اإليه القرتاح. باللتزام امل�شمون، تلزم موافقة اإيجابية من كل �شخ�ص ُوجِّ

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه يج��وز للمانح اأن يقّدم اقرتاحا مثل القرتاح امل�شار   -159

ف وفق��ا ملا تن�ص عليه 
ّ
اإلي��ه يف التو�شي��ة 156، واإذا قِبله الدائن امل�شم��ون وجب عليه الت�شر

التو�شيتان 157 و158.

ف ق�شائي
ّ
احلقوق املكت�شبة من خالل ت�شر

ف الدائن امل�شمون يف املوجودات املرهونة 
ّ
ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه، اإذا ت�شر  -160

دت احلقوق التي يكت�شبها املنقول  م��ن خالل اإجراء ق�شائي اأو اإجراء اإداري ر�شمي اآخر، ُحدِّ

اإليه مبقت�شى القواعد العامة التي حتكم اإجراءات التنفيذ لدى الدولة.

ف خارج نطاق الق�شاء
ّ
احلقوق املكت�شبة من خالل ت�شر

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه، اإذا ب��اع الدائن امل�شمون املوج��ودات املرهونة اأو   -161

ت�ش��رف فيها عل��ى نحو اآخر دون اللجوء اإىل حمكم��ة اأو �شلطة اأخرى، وفق��ا للقانون، فاإن اأي 

�شخ���ص يح�شل على حق املانح يف املوجودات ياأخذ املوجودات رهنا باحلقوق التي لها اأولوية 

عل��ى احل��ق ال�شماين الذي ميتلكه الدائ��ن امل�شمون املنِفذ، ولكن خالي��ة من حقوق الدائن 

امل�شم��ون املنِفذ واأي مطاِلب مناف�ص تكون حلق��ه اأولوية اأدنى من اأولوية حق الدائن امل�شمون 
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املنِف��ذ. وتنطب��ق القاعدة ذاتها عل��ى احلقوق يف املوج��ودات املرهونة الت��ي يكت�شبها الدائن 

امل�شمون الذي احتاز هذه املوجودات على �شبيل الوفاء الكلي اأو اجلزئي باللتزام امل�شمون.

ينبغ��ي اأن ين�ّص القانون على اأن��ه، اإذا اأّجر الدائن امل�شمون املوج��ودات املرهونة اأو   -162

�ص با�شتخدامها دون اللجوء اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى، وفقا لهذا القانون، َحقنَّ للم�شتاأجر  رخنَّ

�ص ل�ه اأن ي�شتفيد من الإيجار اأو الرتخي�ص خالل فرتة الإيجار اأو الرتخي�ص، با�شتثناء  اأو املرخنَّ

احلقوق التي لها اأولوية على احلق الذي ميتلكه الدائن امل�شمون املنِفذ.

ينبغ��ي اأن ين���صّ القانون على اأن��ه، اإذا قام الدائن امل�شمون، عل��ى نحو ل يتفق مع   -163

ف فيها على نحو اآخر اأو 
ّ
التو�شي��ات الواردة يف هذا الف�شل، ببيع املوجودات املرهونة اأو الت�شر

�ص له  تاأجره��ا اأو الرتخي�ص با�شتخدامها، فاإن حمتاز املوجودات املرهونة اأو م�شتاأجرها اأو املرخنَّ

نة يف التو�شيتني 161 و162.
ّ
با�شتخدامها احل�شَن النية يح�شل على احلقوق اأو املزايا املبي

التداخل بني نظم الإنفاذ اخلا�شة باملمتلكات املنقولة وغر املنقولة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -164

)اأ(       يجوز للدائن امل�شمون اأن يختار اإنفاذ احلق ال�شماين يف ملحقات املمتلكات   

غ��ر املنقولة وفقا للتو�شيات الواردة يف هذا الف�شل اأو للقانون الذي يحكم اإنفاذ الرهون على 

املمتلكات غر املنقولة؛

)ب(     اإذا كان اللت��زام م�شمونا مبوج��ودات منقولة ومبمتلكات غر منقولة تخ�ص   

املانح، جاز للدائن امل�شمون اأن يختار اإنفاذ:

'1'        احل��ق ال�شم��اين يف املوجودات املنقولة مبقت�شى اأحكام اإنفاذ احلق 

ال�شماين يف املوجودات املنقولة والرهن على املمتلكات غر املنقولة مبقت�شى 

القانون الذي يحكم اإنفاذ الرهون على املمتلكات غر املنقولة؛ اأو

'2'        كال احلق��ني مبقت�ش��ى القان��ون ال��ذي يحك��م اإنف��اذ الرهون على 

املمتلكات غر املنقولة.

اإنفاذ احلق ال�شماين يف امللحقات

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن الدائن امل�شمون ال��ذي له حق �شماين يف ملحق   -165

مبمتل��كات غ��ر منقولة ل يحق له اأن ينِفذ حقه ال�شم��اين اإل اإذا كانت له اأولوية على حقوق 

مناف�ش��ة يف املمتلكات غر املنقول��ة. ويحق للدائن الذي ل�ه ح��ق مناف�ص يف املمتلكات غر 
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املنقول��ة ولكن ل���ه اأولوية اأدنى مرتبة اأن ي�شّدد كامل مبلغ اللت��زام املكفول باحلق ال�شماين 

للدائ��ن امل�شمون املنفذ يف امللحق. ويكون الدائن امل�شمون املنفذ م�شوؤول عن اأي �شرر يلحق 

باملمتل��كات غ��ر املنقولة جراء عملية الإزالة، عدا ما يطراأ عل��ى تلك املمتلكات من نق�ص يف 

القيمة ل�شبب وحيد يعزى اإىل زوال امللحق.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن الدائن امل�شمون ال��ذي له حق �شماين يف ملحق   -166

مبوج��ودات منقولة يحق ل��ه اأن ينفذ حقه ال�شماين يف ذلك امللح��ق. ويحق للدائن الذي له 

اأولوي��ة اأعلى مرتبة اأن يت��وىل ال�شيطرة على عملية الإنفاذ، وفقا مل��ا تن�ص عليه التو�شية 145. 

ويحق للدائن الذي له اأولوية اأدنى مرتبة اأن ي�شّدد كامل مبلغ اللتزام املكفول باحلق ال�شماين 

الذي ميتلكه الدائن امل�شمون املنفذ يف امللحق. ويكون الدائن امل�شمون املنفذ م�شوؤول عن اأي 

�ش��رر يلحق باملوج��ودات املنقولة جراء عملية الإزالة، عدا ما يط��راأ عليها من نق�ص يف القيمة 

ل�شبب وحيد يعزى اإىل زوال امللحق.

باء-      تو�صيات تخ�ص موجودات معينة

انطباق الف�شل املتعلق بالإنفاذ على النقل التام للم�شتحق

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأّن التو�شيات ال��واردة يف هذا الف�شل ل تنطبق على   -167

حت�شيل م�شتحق يحال بوا�شطة نقل تام اأو على اإنفاذه على نحو اآخر، با�شتثناء:

)اأ(       التو�شيتني 131 و132 يف حالة النقل التام مع احلق يف الرجوع؛  

)ب(    التو�شيتني 168 و169.  

اإنفاذ احلق ال�شماين يف امل�شتحقات

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه يف حالة امل�شتح��ق املحال بنقل تام، يحق للمحال   -168

اإلي��ه، رهن��ا بالتو�شي��ات 117-123 )الف�شل ال�شابع ب�ش��اأن حقوق الأط��راف الثالثة املدينة 

ل امل�شتحق اأو ينفذه بطريقة اأخرى. اأما يف حالة امل�شتحق املحال بطريقة  والتزاماتها(، اأن ُيَح�شِّ

ل امل�شتحق  اأخرى غر النقل التام، فيحق للمحال اإليه، رهنا بالتو�شيات 117-123، اأن ُيَح�شِّ

اأو ينفذه بطريقة اأخرى بعد التق�شر، اأو قبله ولكن مبوافقة املحيل.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن حق املحال اإليه يف حت�شيل م�شتحق اأو اإنفاذه بطريقة   -169

��ل اأو اأن ينفذ باأي طريقة اأخ��رى اأي حق �شخ�شي اأو حق  اأخ��رى يت�شّم��ن احلق يف اأن يح�شِّ

ملكية ي�شمن ت�شديد ذلك امل�شتحق.
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اإنفاذ احلق ال�شماين يف ال�شك القابل للتداول

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن للدائن امل�شمون احلق بعد التق�شر، اأو قبل التق�شر   -170

ولكن مبوافقة املانح، ورهنا بالتو�شية 124 )الف�شل ال�شابع ب�شاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة 

ل ال�شك القابل للتداول الذي هو املوجود املرهون اأو ُينفذه بطريقة  والتزاماته��ا(، يف اأن يح�شّ

اأخرى جتاه ال�شخ�ص املدين مبقت�شى ذلك ال�شك.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن حق الدائن امل�شمون يف حت�شيل �شك قابل للتداول   -171

ل اأو اأن ينفذ بطريقة اأخرى اأي حق �شخ�شي  اأو اإنفاذه بطريقة اأخرى ي�شمل احلق يف اأن يح�شِّ

اأو حق ملكية ي�شمن �شداد ذلك ال�شك القابل للتداول.

ف عندما يكون املوجود املرهون 
ّ
توزيع عائدات الت�شر

م�شتحقا اأو �شكا قابال للتداول اأو مطالبة اأخرى

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يجب على الدائن امل�شمون املنِفذ، يف حالة حت�شيل   -172

م�شتح��ق اأو �شك قاب��ل للتداول اأو اإنفاذه بطريقة اأخرى، اأو اإنف��اذ مطالبة، اأن ي�شتخدم �شايف 

العائ��دات املتاأتية من هذا الإنف��اذ )بعد خ�شم تكاليفه( يف ا�شتيفاء اللتزام امل�شمون. ويجب 

عل��ى الدائن امل�شمون املنِفذ اأن يدفع اأي فائ�ص يتبق��ى بعد ذلك ال�شتخدام اإىل اأي مطالب 

��ه اإىل الدائن امل�شمون، قبل اأي توزي��ع للفائ�ص، اإ�شعارا  مناف���ص ذي اأولوي��ة اأدنى كان قد َوجنَّ

ّد اإىل املانح اأي ر�شيد يتبقى بعد ذلك.
َ
مبطالبته، وذلك مبقدار تلك املطالبة. ويجب اأن ُير

اإنفاذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي الأموال املودعة 

يف ح�شاب م�شريف

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يحق للدائن امل�شمون الذي له حق �شماين يف حق   -173

تقا�شي اأموال مودعة يف ح�شاب م�شريف اأن يقوم، بعد التق�شر، اأو قبل التق�شر ولكن مبوافقة 

املان��ح، ورهنا بالتو�شيت��ني 125 و126 )الف�شل ال�شابع ب�شاأن حق��وق الأطراف الثالثة املدينة 

والتزاماتها(، بتح�شيل تلك الأموال اأو باإنفاذ حقه يف تقا�شيها بطريقة اأخرى.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه يحق للدائن امل�شم��ون الذي يتوىل ال�شيطرة، رهنا   -174

بالتو�شيتني 125 و126 )الف�شل ال�شابع ب�شاأن حقوق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، اأن 

ُينفذ حقه ال�شماين دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل حمكمة اأو �شلطة اأخرى.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه، رهنا بالتو�شيتني 125 و126 )الف�شل ال�شابع ب�شاأن   -175

حق��وق الأطراف الثالثة املدينة والتزاماتها(، ل يحق للدائن امل�شمون الذي ل يتوىل ال�شيطرة 
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��ل قيمة احلق ال�شماين يف حق تقا�شي الأم��وال املودعة يف ح�شاب م�شريف اأو ُينفذ  اأن يح�شّ

هذا احلق بطريقة اأخرى جتاه امل�شرف الوديع اإل باأمر من املحكمة، ما مل يوافق امل�شرف الوديع 

على خالف ذلك.

اإنفاذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية 

مبقت�شى تعهد م�شتقل

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأّنه يحق للدائن امل�شمون ال��ذي له حق �شماين يف   -176

ح��ق تقا�شي العائدات املتاأتي��ة مبقت�شى تعّهد م�شتق��ل، بعد التق�شر، اأو قبل��ه ولكن مبوافقة 

املان��ح، ورهنا بالتو�شي��ات 127-129 )الف�شل ال�شابع ب�شاأن حقوق الأط��راف الثالثة املدينة 

ل العائدات املتاأتية مبقت�شى ذلك التعّه��د امل�شتقل اأو اأن ُينفذ حقه يف  والتزاماته��ا(، اأن يح�شِّ

حق تقا�شيها بطريقة اأخرى.

اإنفاذ احلق ال�شماين يف م�شتند قابل للتداول 

اأو يف موجودات ملمو�شة م�شمولة مب�شتند قابل للتداول

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه يحق للدائن امل�شمون، بعد التق�شر، اأو قبله ولكن   -177

مبوافق��ة املانح، ورهن��ا بالتو�شية 130 )الف�شل ال�شاب��ع ب�شاأن حقوق الأط��راف الثالثة املدينة 

والتزاماتها(، اأن ينفذ اأي حق �شماين يف م�شتند قابل للتداول اأو موجودات ملمو�شة م�شمولة 

بذلك امل�شتند.
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اخليار األف: النهج الوحدوي*

الغر�ص

الغر�ص من الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�شمانية الحتيازية هو:  

)اأ(       العرتاف باأهمية متويل الحتياز ب�شفته م�شدر ائتمان مي�شور، وت�شهيل ا�شتخدامه،   

وخ�شو�شا من اأجل املن�شاآت التجارية ال�شغرة واملتو�شطة؛

)ب(   كفالة معاملة جميع ممّويل الحتياز معاملة مت�شاوية؛  

)ج(    تي�شر املعامالت امل�شمونة عموما بتحقيق ال�شفافية فيما يتعلق بتمويل الحتياز.  

معادلة احلق ال�شماين الحتيازي باحلق ال�شماين

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن احلق ال�شماين الحتيازي هو حق �شماين. وبالتايل   -178

ف��اإن جميع التو�شي��ات التي حتكم احلقوق ال�شمانية، مبا فيها التو�شي��ات املتعلقة باإن�شاء احلق 

ال�شم��اين، ونفاذه جت��اه الأطراف الثالثة )با�شتثن��اء ما تن�ص عليه التو�شي��ة 179(، وت�شجيله 

واإنف��اذه والقانون املنطبق علي��ه، تنطبق على احلقوق ال�شمانية الحتيازي��ة. كما تنطبق عليها 

التو�شيات املتعلقة بالأولوية )با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شيات 185-180(.

نفاذ احلق ال�شماين الحتيازي يف ال�شلع ال�شتهالكية 

جتاه الأطراف الثالثة واأولويته

ينبغي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن احلق ال�شماين الحتيازي يف ال�شلع ال�شتهالكية   -179

ي�شب��ح نافذا جتاه الأط��راف الثالثة حال اإن�شائ��ه وت�شبح ل�ه اأولوية عل��ى احلق ال�شماين غر 

الحتيازي املناف�ص الذي ين�شئه املانح، با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شية 181.

 التو�شيات 178-186، اأو اخليار باء )النهج 
ْ

 يجوز للدولة اأن تعتمد اخليار األف )النهج الوحدوي(، اأي
*

غ��ر الوحدوي(، اأْي التو�شيات 187-202. والتو�شيات ال��واردة يف الف�شول الأخرى تنطبق عموما على متويل 

الحتياز ما مل تكن معّدلة بتو�شيات هذا الف�شل.



اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي يف املوجودات امللمو�شة

با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شية 181، ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -180

البديل األف*

)اأ(      للحق ال�شماين الحتيازي يف موجودات ملمو�شة غر املخزون اأو ال�شلع 

ال�شتهالكي��ة اأولوية على احلق ال�شماين غر الحتيازي املناف�ص الذي اأن�شاأه املانح 

)حت��ى واإن �ُشّجل اإ�شع��ار ب�شاأن ذلك احلق ال�شماين يف �شج��ل احلقوق ال�شمانية 

العام قبل ت�شجيل اإ�شعار ب�شاأن احلق ال�شماين الحتيازي(، �شريطة:

'1'      اأن يكون الدائن امل�شمون بحق �شماين احتيازي حمتفظا بحيازة 

املوجودات؛ اأو

��ل اإ�شع��ار ب�شاأن احلق ال�شم��اين الحتيازي يف �شجل  '2'      اأن ُي�شجنَّ

احلق��وق ال�شماني��ة العام يف موع��د ل يتجاوز ]حُتّدد م��دة زمنية ق�شرة 

تكون 20 اأو 30 يوما مثال[ بعد ح�شول املانح على حيازة املوجودات؛

)ب(   للحق ال�شماين الحتيازي يف املخزون اأولوية على احلق ال�شماين غر 

الحتي��ازي املناف�ص الذي اأن�شاأه املانح )حتى واإن اأ�شب��ح احلق ال�شماين نافذا جتاه 

الأط��راف الثالثة قب��ل اأن ي�شبح احلق ال�شم�اين الح�تي��ازي نافذا جت�اه الأطراف 

الثالثة(، �شريطة:

'1'        اأن يك��ون الدائ��ن امل�شم��ون بحق �شم��اين احتيازي حمتفظا 

بحيازة املخزون؛ اأو

'2'        اأن يكون قد ح�شل ما يلي قبل ت�شليم املخزون اإىل املانح:

��ل اإ�شعار ب�شاأن احل��ق ال�شم��اين الحتيازي يف  �ُشجِّ اأ- 

�شجل احلقوق ال�شمانية العام؛ 

وّج��ه الدائ��ن امل�شمون بح��ق �شماين احتي��ازي اإىل  ب- 

الدائ��ن امل�شمون بحق �شماين غر احتيازي �شابق الت�شجيل 

اأن�ش��اأه املانح يف خمزون من النوع نف�ش��ه، اإ�شعارا باأنه ميتلك اأو 

يعت��زم اأن ميتلك حقا �شماني��ا احتيازيا. وينبغ��ي اأن يت�شّمن 

الإ�شع��ار و�شفا كافي��ا للمخزون ميّكن الدائ��ن امل�شمون بحق 

�شماين غر احتيازي م��ن تبنيُّ طبيعة املخزون اخلا�شع للحق 

ال�شماين الحتيازي؛

)ج(    يجوز اأن ي�شمل الإ�شعار، املر�شل عمال بالفقرة الفرعية )ب( '2' ب- من 

هذه التو�شية، احلق��وق ال�شمانية الحتيازية مبوجب معامالت متعددة بني الأطراف 
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 يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�شية 180.
*
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ذاته��ا دومنا حاج��ة اإىل حتديد كل معاملة على حدة. ولكّن ه��ذا الإ�شعار لي�ص كافيا 

اإّل فيم��ا يتعلق باحلقوق ال�شمانية يف املوجودات امللمو�ش��ة التي يح�شل املانح على 

د هذه املدة بخم�ص �شنوات مثال[ بعد توجيه الإ�شعار. حيازتها يف غ�شون مدة ]حُتدنَّ

البديل باء

للح��ق ال�شماين الحتيازي يف موجودات ملمو�شة غ��ر ال�شلع ال�شتهالكية اأولوية 

على احل��ق ال�شماين غر الحتيازي املناف�ص الذي اأن�ش��اأه املانح )حتى واإن �ُشّجل 

اإ�شعار بذلك احل��ق ال�شماين يف �شجل احلقوق ال�شمانية العام قبل ت�شجيل اإ�شعار 

باحلق ال�شماين الحتيازي(، �شريطة:

)اأ(      اأن يك��ون الدائ��ن امل�شم��ون بح��ق �شماين احتي��ازي حمتفظا بحيازة 

املوجودات؛ اأو

��ل اإ�شعار يتعلق باحلق ال�شماين الحتيازي يف �شجل احلقوق  )ب(   اأن ُي�شجنَّ

ال�شماني��ة الع��ام يف موعد ل يتجاوز ]حُتّدد مدة زمنية ق�ش��رة تكون 20 اأو 30 يوما 

مثال[ بعد ح�شول املانح على حيازة املوجودات.

�ص  اأولوية احلق ال�شماين امل�شّجل يف �شِجل متخ�شّ

اأو املوؤ�شر ب�شاأنه على �شهادة امللكية

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأّن اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي مبقت�شى التو�شية   -181

179 اأو 180 ل تتقّدم على اأولوية احلق ال�شماين اأو اأي حق اآخر م�شجل يف �شجل متخ�ش�ص 

اأو موؤ�شر ب�شاأنه على �شهادة ملكية على النحو املن�شو�ص عليه يف التو�شيتني 77 و78 )الف�شل 

اخلام�ص ب�شاأن اأولوية احلق ال�شماين(.

الأولوية بني احلقوق ال�شمانية الحتيازية املتناف�شة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن الأولوية بني احلقوق ال�شمانية الحتيازية املتناف�شة   -182

تتحدد وفقا للقواعد العامة لالأولوية املنطبقة على احلقوق ال�شمانية غر الحتيازية اإل اإذا كان 

د ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة  اأحد احلق��وق ال�شمانية الحتيازية حقا �شمانيا احتيازيا ملورِّ

يف غ�شون املدة املحّددة يف التو�شية 180، ويف تلك احلالة، تكون للحق ال�شماين الحتيازي 

الذي ميتلكه املوّرد اأولوية على جميع احلقوق ال�شمانية الحتيازية املناف�شة.

اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي على حق الدائن بحكم الق�شاء

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن يكون للحق ال�شماين الحتيازي الذي ُجعل نافذا   -183

جت��اه الأط��راف الثالثة يف غ�شون املدة املح��ّددة يف التو�شية 180 اأولوي��ة على حقوق الدائن 
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غ��ر امل�شمون التي تكون لها بخالف ذل��ك الأولوية وفقا ملا تن�ص عليه التو�شية 84 )الف�شل 

اخلام�ص ب�شاأن اأولوية احلق ال�شماين(.

اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي يف ملحق مبمتلكات غر منقولة 

على رهن �شابق الت�شجيل على هذه املمتلكات غر املنقولة

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأن احل��ق ال�شماين الحتي��ازي يف موجود ملمو�ص   -184

ي�شب��ح ملحقا مبمتلكات غر منقول��ة، تكون ل�ه اأولوية على احلق��وق القائمة لالأطراف الثالثة 

ل بناء تل��ك املمتلكات غر  يف املمتل��كات غر املنقول��ة )بخالف الرهن ال�شام��ن لقر�ص ميوِّ

املنقول��ة(، �شريطة ت�شجيل اإ�شعار بذلك احل��ق ال�شماين الحتيازي يف �شجل املمتلكات غر 

د مدة زمنية ق�شرة تكون 20 اأو 30 يوما مثال[ من الأيام بعد  املنقولة يف موعد ل يتجاوز ]حُتدنَّ

اأن ي�شبح املوجود ملحقا.

اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�شة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -185

البديل األف*

)اأ(       للحق ال�شماين الحتيازي يف عائدات املوجودات امللمو�شة غر املخزون 

اأو ال�شلع ال�شتهالكية نف�ص اأولوية احلق ال�شماين الحتيازي يف تلك املوجودات؛

)ب(    للح��ق ال�شم��اين يف عائدات املخ��زون نف�ص اأولوي��ة احلق ال�شماين 

الحتي��ازي يف ذلك املخ��زون، ما مل تكن تلك العائدات يف �ش��كل م�شتحقات اأو 

�شك��وك قابلة للت��داول اأو حقوق يف تقا�ش��ي الأموال املودع��ة يف ح�شاب م�شريف 

اأو حق��وق يف تقا�ش��ي عائدات متاأتية مبقت�ش��ى تعّهد م�شتقل. لكّن ه��ذه الأولوية 

م�شروطة بقيام الدائن امل�شمون بح��ق �شماين احتيازي باإ�شعار الدائنني امل�شمونني 

ل، قبل ن�شوء العائدات، اإ�شعارا يتعلق بحق �شماين يف موجودات من نف�ص  باأنه �شجنَّ

نوع العائدات.

البديل باء

اإذا كان احلق ال�شماين الحتيازي يف موجودات ملمو�شة نافذا جتاه الأطراف الثالثة، 

كان للحق ال�شماين يف العائدات اأولوية احلق ال�شماين غر الحتيازي.

 يج��وز للدولة اأن تعتمد البديل األف م��ن التو�شية 185، اإذا اعتمدت البديل األف من التو�شية 180، 
*

اأو البديل باء من التو�شية 185، اإذا اعتمدت البديل باء من التو�شية 180.
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معادلة احلق ال�شماين الحتيازي باحلق ال�شماين

يف اإجراءات الإع�شار

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه، يف حال اإجراءات الإع�شار املتعلقة باملدين، تنطبق   -186

على احلقوق ال�شمانية الحتيازية نف�ص الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�شمانية.

اخليار باء: النهج غري الوحدوي*

الغر�ص

الغر�ص من الأحكام املتعلقة بتمويل الحتياز، مبا فيها احلقوق ال�شمانية الحتيازية 

وحقوق الحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي هو:

)اأ(     الع��رتاف باأهمي��ة متوي��ل الحتياز ب�شفت��ه م�شدر ائتمان مي�ش��ور، وت�شهيل 

ا�شتخدامه، وخ�شو�شا من اأجل املن�شاآت التجارية ال�شغرة واملتو�شطة؛

)ب(   كفالة معاملة جميع ممّويل الحتياز معاملة مت�شاوية؛

)ج(    تي�ش��ر املعام��الت امل�شمونة عموم��ا بتحقيق ال�شفافية فيم��ا يتعلق بتمويل 

الحتياز.

طرائق متويل الحتياز

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -187

)اأ(      نظ��ام احلق��وق ال�شماني��ة الحتيازية يف �شياق النهج غ��ر الوحدوي مطابق   

للنظام املعتمد يف �شياق النهج الوحدوي؛

)ب(  يج��وز ل��كل الدائن��ني، املوّردين منه��م واملقر�شني، اكت�ش��اب حق �شماين   

احتيازي وفقا للنظام الذي يحكم احلقوق ال�شمانية الحتيازية؛

)ج(    متويل الحتياز القائم على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي   

يجوز توفره وفقا للتو�شية 188؛

)د(    يجوز للمقر�ص اأن ي�شتفيد من حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي   

عن طريق الإحالة اأو احللول.

 يجوز للدولة اأن تعتمد اخليار األف )النهج الوحدوي(، اأي التو�شيات 178-186، اأو اخليار باء )النهج 
*

غر الوحدوي(، اأي التو�شيات 202-187.
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معادلة حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي 

باحلق ال�شماين الحتيازي

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأن القواعد الت��ي حتكم متويل الحتي��از حتّقق نتائج   -188

اقت�شادية متعادلة وظيفيا بغ�ص النظر عما اإذا كان حق الدائن هو حق احتفاظ بامللكية اأو حق 

اإيجار متويلي اأو حقا �شمانيا احتيازيا.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار التمويلي

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف   -189

موجودات ملمو�شة ل يكون نافذا ما مل ُيعقد اتفاق البيع اأو الإيجار اأو ُيثبت كتابة بحيث تبنّي 

فات بني الطرفني، نية البائع اأو املوؤجر الحتفاظ بامللكية. ويجب 
ّ
الكتاب��ة، مقرتنة مبجرى الت�شر

اأن تك��ون ه��ذه الكتابة موجودة يف وقت ل يتاأخر عن وقت ح�شول امل�شرتي اأو امل�شتاأجر على 

حيازة املوجودات.

حق امل�شرتي اأو امل�شتاأجر يف اإن�شاء حق �شماين

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن من اجلائ��ز للم�شرتي اأو امل�شتاأج��ر اأن ين�شئ حقا   -190

�شماني��ا يف موجودات ملمو�شة تك��ون مو�شوع حق احتفاظ مبلكية اأو حق اإيجار متويلي. واأكرب 

مبل��غ ميكن ت�شييله يف اإطار ه��ذا احلق ال�شماين هو قيمة املوجود الزائ��دة عن املبلغ امل�شتحق 

للبائع اأو املوؤجر التمويلي.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي 

يف ال�شلع ال�شتهالكية جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف   -191

ال�شلع ال�شتهالكية يكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة فور اإمتام البيع اأو التاأجر �شريطة اأن ُيثَبت 

هذا احلق وفقا للتو�شية 189.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي 

يف موجودات ملمو�شة جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -192

البديل األف*

)اأ(     ل يكون حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات 

ملمو�شة غر املخزون اأو ال�شلع ال�شتهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا:

يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�شية 192.
 *
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ر بحيازة املوجودات؛ اأو '1'      احتفظ البائع اأو املوؤجِّ

��ل اإ�شع��ار يتعلق بذلك احل��ق يف �شجل احلقوق ال�شمانية  '2'        �ُشجِّ

د مدة زمنية ق�شرة تكون 20 اأو 30 يوما  الع��ام يف موعد ل يتج��اوز ]حُتدنَّ

مثال[ بعد ح�شول امل�شرتي اأو امل�شتاأجر على حيازة املوجودات؛

)ب(   ل يك��ون حق الحتفاظ بامللكية اأو ح��ق الإيجار التمويلي يف املخزون 

نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا:

ر بحيازة املخزون؛ اأو '1'      احتفظ البائع اأو املوؤجِّ

'2'      ح�شل ما يلي قبل ت�شليم املخزون اإىل امل�شرتي اأو امل�شتاأجر:

��ل اإ�شع��ار يتعلق بذلك احل��ق يف �شجل احلقوق  �ُشجِّ اأ- 

ال�شمانية العام؛

��ه اإىل الدائن امل�شمون ال��ذي له حق �شماين غر  ُوجِّ ب- 

احتيازي �شاب��ق الت�شجيل كان قد اأن�شاأه امل�شرتي اأو امل�شتاأجر 

يف خم��زون من نف���ص الن��وع، اإ�شعار مكت��وب ب��اأننَّ البائع اأو 

ر ينوي املطالبة بح��ق الحتفاظ بامللكية اأو بحق الإيجار  املوؤجِّ

��ن ه��ذا الإ�شعار و�شف��ا كافيا  التمويل��ي. وينبغ��ي اأن يت�شمنَّ

��ن الدائن امل�شم��ون من تبنيُّ طبيع��ة املخزون  للمخ��زون ميكِّ

اخلا�شع حلق الحتفاظ بامللكية اأو حلق الإيجار التمويلي؛

)ج(   يجوز اأن ي�شمل الإ�شعار املر�َشل عمال بالفقرة الفرعية )ب( '2' ب- من 

هذه التو�شية حقوق الحتفاظ بامللكية والإيجار التمويلي مبقت�شى معامالت متعددة 

بني الطرفني نف�شيهما دون احلاجة اإىل حتديد كل معاملة على حدة. ول يكون الإ�شعار 

ناف��ذا اإل على احلقوق يف املوجودات امللمو�شة التي يحتازها امل�شرتي اأو امل�شتاأجر يف 

د هذه املدة بخم�ص �شنوات مثال[ بعد توجيه الإ�شعار. غ�شون مدة ]حُتدنَّ

البديل باء

ل يك��ون حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيج��ار التمويلي يف املوجودات امللمو�شة 

غر ال�شلع ال�شتهالكية نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإل اإذا:

ر بحيازة املوجودات؛ اأو )اأ(     احتفظ البائع اأو املوؤجِّ

��ل اإ�شعار ب�ش��اأن ذلك احلق يف �شجل احلق��وق ال�شمانية العام يف  )ب(   �ُشجِّ

د مدة زمنية ق�شرة، تك��ون 20 اأو30 يوما مثال[ بعد ح�شول  موع��د ل يتجاوز ]حُتدنَّ

امل�شرتي اأو امل�شتاأجر على حيازة املوجودات.

وتنطبق القاعدة يف هذه التو�شية اأي�شا على احلق ال�شماين الحتيازي يف موجودات 

ملمو�شة غر ال�شلع ال�شتهالكية.
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ت�شجيل واحد يكفي

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن ت�شجيل اإ�شعار واح��د يف �شجل احلقوق ال�شمانية   -193

الع��ام يكفي لتحقيق نفاذ حق الحتفاظ بامللكي��ة اأو حق الإيجار التمويلي يف اإطار معامالت 

برمت قبل الت�شجي��ل اأو بعده، تتعلق مبوجودات ملمو�شة 
ُ
متع��ددة بني الأطراف ذاتها، �شواء اأ

تن��درج �شمن الو�شف الوارد يف الإ�شعار. وتنطبق الأحكام املتعلقة بنظام ال�شجل، مع اإجراء 

التعدي��الت املالئم��ة فيما يخ�ص امل�شطلح��ات، على ت�شجيل حق الحتف��اظ بامللكية وحق 

الإيجار التمويلي.

اأثر عدم حتقيق نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي 

جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن��ه، اإذا كان حق الحتفاظ بامللكي��ة اأو حق الإيجار   -194

التمويل��ي غر نافذ جت��اه الأطراف الثالثة، ت��وؤول ملكية املوجودات جتاه الأط��راف الثالثة اإىل 

ر حق �شماين يف املوج��ودات رهنا بالتو�شيات  امل�ش��رتي اأو امل�شتاأج��ر، ويكون للبائ��ع اأو املوؤجِّ

املنطبقة على احلقوق ال�شمانية.

نفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف ملحقات املمتلكات 

غر املنقولة جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف   -195

موج��ودات ملمو�شة ت�شب��ح ملحقة مبمتلكات غر منقولة ل يكون ناف��ذا جتاه الأطراف الثالثة 

لة يف �شجل املمتل��كات غر املنقولة، اإل اإذا  الت��ي له��ا حقوق يف املمتلكات غر املنقولة م�شجنَّ

د مدة زمنية ق�شرة  ل ذلك احلق يف �شجل املمتلكات غر املنقولة يف موعد ل يتجاوز ]حُتدنَّ �ُشجِّ

تكون 20 اأو 30 يوما، مثال[ بعد اأن ت�شبح املوجودات ملحقات.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأنه اإذا مل ُي�شج��ل البائع اأو املوؤج��ر يف غ�شون املدة   -196

الزمنية املن�شو�ص عليها يف التو�شية 195 اإ�شعارا بحقه يف الحتفاظ بامللكية اأو حقه يف الإيجار 

التمويل��ي يف موجودات ملمو�شة اأ�شبحت ملحقة مبمتل��كات غر منقولة، اعُترب حق البائع يف 

الحتفاظ بامللكية اأو حق املوؤجر يف الإيجار التمويلي حقا �شمانيا.

وجود حق �شماين يف عائدات موجودات ملمو�شة خا�شعة 

حلق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن البائع اأو املوؤجر الذي له حق احتفاظ بامللكية اأو حق   -197

اإيجار متويلي يف موجودات ملمو�شة، يكون له حق �شماين يف عائدات هذه املوجودات.
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نفاذ احلق ال�شماين يف عائدات املوجودات امللمو�شة اخلا�شعة حلق الحتفاظ 

بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي جتاه الأطراف الثالثة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -198

)اأ(      ل يكون احلق ال�شماين يف العائدات امل�شار اإليها يف التو�شية 197 نافذا جتاه 

ل الذي  الأط��راف الثالثة اإل اإذا كانت هذه العائدات مو�شوفة و�شف��ا عاما يف الإ�شعار امل�شجنَّ

ُجع��ل مبقت�شاه حق الحتف��اظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي نافذا جتاه الأطراف الثالثة، اأو 

كان��ت هذه العائدات نقودا اأو م�شتحقات اأو �شكوكا قابلة للتداول اأو حقوقا يف تقا�شي اأموال 

مودعة يف ح�شاب م�شريف؛

ل اأو مل تكن  )ب(    اإذا مل تك��ن العائدات مو�شوفة و�شف��ا عاما يف الإ�شعار امل�شجنَّ

من اأنواع املوجودات امل�شار اإليها يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه التو�شية، كان احلق ال�شماين 

د مدة زمنية ق�شرة[ م��ن الأيام بعد ن�شوء  يف العائ��دات ناف��ذا جتاه الأط��راف الثالثة ملدة ]حتدنَّ

العائ��دات. وي�شتم��ر نفاذ هذا احلق ال�شماين بعد ذلك، اإذا ُجع��ل نافذا جتاه الأطراف الثالثة 

باإحدى الطرائق امل�شار اإليها يف التو�شية 32 اأو 34 )الف�شل الثالث ب�شاأن نفاذ احلق ال�شماين 

جتاه الأطراف الثالثة( قبل انق�شاء تلك املدة.

اأولوية احلق ال�شماين يف عائدات املوجودات امللمو�شة

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -199

البديل األف*

)اأ(      اإذا كان ح��ق الحتف��اظ بامللكي��ة اأو حق الإيج��ار التمويلي نافذا جتاه 

الأط��راف الثالثة، كان للحق ال�شماين يف العائدات امل�ش��ار اإليها يف التو�شية 197 

اأولوية على حق �شماين اآخر يف املوجودات ذاتها؛

)ب(    اإذا كان ح��ق الحتف��اظ بامللكي��ة اأو حق الإيج��ار التمويلي نافذا جتاه 

الأطراف الثالثة، كان للحق ال�شماين يف عائدات املخزونات، امل�شار اإليه يف التو�شية 

197، نف���ص اأولوي��ة ح��ق الحتف��اظ بامللكية اأو ح��ق الإيج��ار التمويلي يف ذلك 

املخ��زون، م��ا مل تكن العائدات يف �ش��كل م�شتحقات اأو �شكوك قابل��ة للتداول اأو 

حقوق يف تقا�شي الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف اأو حقوق يف تقا�شي العائدات 

ُر  املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل. لكّن هذه الأولوية م�شروطة باأن ُيخِطر البائُع اأو املوؤجِّ

يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف من التو�شية 199 اإذا اعتمدت البديل األف من التو�شية 192، اأو 
 *

البديل باء  من التو�شية 199 اإذا اعتمدت البديل باء من التو�شية 192.
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الدائنني امل�شمونني الذين �شجلوا اإ�شعارا ب�شاأن حق �شماين يف موجودات من نف�ص 

نوع هذه العائدات قبل ن�شوء العائدات هذه.

البديل باء

اإذا كان حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف موجودات ملمو�شة نافذاً 

جتاه الأطراف الثالثة، كان للحق ال�شماين يف العائدات، امل�شار اإليه يف التو�شية 197، 

اأولوي��ة احلق ال�شماين غر الحتيازي، مت��ى كان احلق ال�شماين يف العائدات نافذا 

جت��اه الأط��راف الثالثة على النحو املن�شو���ص عليه يف التو�شي��ة 198. وتنطبق هذه 

القاعدة اأي�شا على عائدات املوجودات امللمو�شة اخلا�شعة حلق �شماين احتيازي.

اإنفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -200

)اأ(    ينبغ��ي اأن تتناول قواعد اإنفاذ حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي   

يف موجودات ملمو�شة بعد التق�شر، ما يلي:

'1'      الطريق��ة الت��ي ميك��ن اأن يح�ش��ل به��ا البائ��ع اأو املوؤجر عل��ى حيازة 

املوجودات؛

'2'      م��ا اإن كان مطلوب��ا من البائع اأو املوؤجر اأن يت�شرف يف املوجودات، واإذا 

كان الأمر كذلك، فكيف؛

'3'      ما اإن كان يجوز للبائع اأو املوؤجر اأن يحتفظ باأي فائ�ص؛

'4'      م��ا اإن كان للبائ��ع اأو املوؤجر حق مطالبة امل�ش��رتي اأو امل�شتاأجر ب�شداد 

اأي عجز.

)ب(  النظ��ام املنطبق على اإنفاذ احلق ال�شماين بعد التق�شر ينطبق على اإنفاذ حق   

الحتف��اظ بامللكي��ة اأو حق الإيج��ار التمويلي بعد التق�شر، ما مل يتعار���ص ذلك مع �شرورة 

احلفاظ على ات�شاق النظام املنطبق على البيع والتاأجر.

القانون املنطبق على حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن اأحكام تنازع القوانني املنطبقة على احلقوق ال�شمانية   -201

تنطبق اأي�شا على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

حق الحتفاظ بامللكية اأو حق الإيجار التمويلي يف اإجراءات الإع�شار  

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يف حالة اإجراءات الإع�شار املتعلقة باملدين:  -202
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*
البديل األف

تك��ون الأحكام املنطبقة على احلقوق ال�شمانية منطبقة اأي�شا على حقوق الحتفاظ 

بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

البديل باء

تك��ون اأحكام قانون الدول��ة امل�شرتعة املنطبقة على حقوق ملكي��ة الأطراف الثالثة 

منطبقة اأي�شا على حقوق الحتفاظ بامللكية وحقوق الإيجار التمويلي.

يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�شية 202.
 *
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الغر�ص

الغر���ص من اأحكام تنازع القوانني هو حتديد القانون املنطب��ق على اإن�شاء احلق ال�شماين   

ونفاذه جت��اه الأطراف الثالثة واأولويته؛ وحقوق والتزامات املان��ح والدائن امل�شمون والأطراف 

)36(

الثالثة قبل التق�شر وبعده.

األف-    تو�صيات عامة

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف املوجودات امللمو�شة

 على اأن القان��ون املنطبق على اإن�ش��اء حق �شماين يف 
)37(

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون  -203

موج��ودات ملمو�شة ونفاذه جتاه الأطراف الثالث��ة واأولويته هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان 

هذه املوجودات، با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شيات 204-207 و211.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأن قان��ون الدولة التي يقع فيها مق��ر املانح هو القانون   -204

املنطب��ق على امل�شائل املذك��ورة يف التو�شية 203 فيما يتعلق باحل��ق ال�شماين يف موجودات 

ملمو�شة من النوع الذي ُي�شتخدم عادة يف اأكرث من دولة.

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأن��ه اإذا كان احلق ال�شماين يف موج��ودات ملمو�شة   -205

خا�شعا للت�شجيل يف �شجل متخ�ش�ص اأو للتاأ�شر ب�شاأنه يف �شهادة ملكية، كان القانون املنطبق 

على امل�شائل املذكورة يف التو�شية 203 هو قانون الدولة التي ُيحتفظ بال�شجل اأو ُت�شدر �شهادة 

امللكية حتت �شلطتها.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن القانون الواجب التطبيق على اأولوية احلق ال�شماين   -206

يف املوج��ودات امللمو�شة، الذي ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة م�شتند قابل للتداول، 

 اأُع��ّدت التو�ش�ي��ات املت�علقة بتن�ازع القوانني بالتع���اون الوثيق مع املكتب الدائ��م ملوؤمتر لهاي للقانون 
*

الدويل اخلا�ص.

 م�شائ��ل تن��ازع القوانني املتعلقة بتمويل الحتياز يتناولها الف�ش��ل التا�شع، بينما يتناول هذا الف�شل 
)36(

والف�شل الثاين ع�شر م�شائل تنازع القوانني املتعلقة بالإع�شار.

اأن  اآخر يجوز للدولة  اأي قان��ون  اأو   "القان��ون" يف ه��ذا الف�شل يعني قان��ون املعامالت امل�شمونة 
)37(

تدرج  فيه اأحكام تنازع القوانني.
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على حق �شماين مناف�ص ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى، هو قانون الدولة التي 

يقع فيها مكان امل�شتند.

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف املوجودات امللمو�شة 

العابرة اأو املراد ت�شديرها

ينبغ��ي اأن ين���ص القان��ون على اأن احل��ق ال�شم��اين يف املوج��ودات امللمو�شة )غر   -207

ال�شك��وك القابلة للتداول اأو امل�شتندات القابلة للت��داول( العابرة اأو املراد ت�شديرها من الدولة 

الت��ي تكون موجودة فيه��ا وقت اإن�شاء احلق ال�شماين يجوز اإن�ش��اوؤه وجعله نافذا جتاه الأطراف 

الثالثة مبقت�شى قانون الدولة التي يقع فيها مكان املوجودات وقت الإن�شاء على النحو املن�شو�ص 

علي��ه يف التو�شي��ة 203 اأو مبقت�شى قانون دولة املق�شد النهائ��ي للموجودات، �شريطة اأن ت�شل 

تل��ك املوجودات اإىل تلك الدولة يف غ�شون ]مدة ق�شرة يتعنّي حتديدها[ من الأيام بعد اإن�شاء 

احلق ال�شماين.

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف املوجودات غر امللمو�شة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن قانون الدولة الت��ي يقع فيها مقر املانح يحكم اإن�شاء   -208

احلق ال�شماين يف املوجودات غر امللمو�شة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف امل�شتحقات النا�شئة 

من بيع ممتلكات غر منقولة اأو تاأجرها اأو معاملة م�شمونة 

باتفاق �شماين تت�شل مبمتلكات غر منقولة

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن قانون الدولة التي يقع فيها مقر املحيل يحكم اإن�شاء   -209

احلق ال�شماين يف م�شتحق نا�شئ من بيع اأو تاأجر ممتلكات غر منقولة اأو من معاملة م�شمونة 

باتف��اق �شماين تت�شل مبمتلكات غ��ر منقولة ونفاذ ذلك احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة 

واأولويته. اأّما التنازع على الأولوية املتعّلق بحقوق مطالب مناف�ص م�شّجلة يف �شجل املمتلكات 

غ��ر املنقولة فيحكمه قانون الدول��ة التي ُيحتفظ بال�شجل حتت �شلطته��ا. ول تنطبق القاعدة 

ال��واردة يف اجلملة ال�شابق��ة اإل اإذا كان ُيعتّد بالت�شجيل، مبوجب ذلك القانون، يف تقرير اأولوية 

احلق ال�شماين يف امل�شتحق.

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف حق تقا�شي 

الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف

ينبغ��ي اأن ين����ص الق�انون عل��ى اأن م�شائل اإن�شاء احلق ال�شم��اين يف حق تقا�شي   -210

الأموال املودعة يف ح�شاب م�شريف، ونفاذ ذلك احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة، واأولويته 
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واإنف��اذه، ع��الوة على حقوق امل�ش��رف الوديع وواجبات��ه فيما يتعلق بذلك احل��ق ال�شماين، 

يحكمها:

البديل األف*

قانوُن الدولة التي يوجد فيها مكان عمل امل�شرف الذي يحتفظ باحل�شاب امل�شريف. 

واإذا كانت للم�شرف اأماكن عمل يف اأكرث من دولة واحدة، اعُتّد باملكان الذي يوجد 

فيه الفرع املحتفظ باحل�شاب.

البديل باء

قان��وُن الدولة التي ُذكر �شراح��ة يف اتفاق احل�شاب اأنها الدول��ة التي يحكم قانونها 

ذلك التفاق، اأو قانوٌن اآخر اإذا كان اتفاق احل�شاب ين�ص �شراحة على انطباق ذلك 

ر وفقا للجملة 
نَّ
القانون الآخر على جميع تلك امل�شائل. بيد اأن قانون الدولة الذي يتقر

ال�شابق��ة ل ينطب��ق اإل اإذا كان ل��دى امل�شرف الوديع، وقت اإب��رام اتفاق احل�شاب، 

مكت��ب يف تلك الدولة ي��زاول ن�شاطا منتظما يف جمال حف��ظ احل�شابات امل�شرفية. 

واإذا مل يتق��رر القانون املنطبق وفقا للجملتني ال�شابقتني، وجب تقريره وفق القواعد 

الحتياطية التي ت�شتند اإىل املادة 5 من اتفاقية لهاي اخلا�شة بالقانون املنطبق على 

)38(

بع�ص احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة يف حوزة و�شيط.

وتخ�شع هذه التو�شية لال�شتثناء املن�شو�ص عليه يف التو�شية 211. 

دة  القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�شماين يف اأنواع حمدنَّ

من املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�شطة الت�شجيل

ينبغ��ي اأن ين�ص القان��ون على اأنه اإذا كانت الدولة التي يق��ع فيها مقر املانح تعرتف   -211

بالت�شجيل كطريقة لتحقيق نفاذ احلق ال�شماين يف �شك قابل للتداول اأو حق تقا�شي الأموال 

املودع��ة يف ح�شاب م�شريف جتاه الأطراف الثالثة، كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هو 

القان��ون املنطبق على م�شاألة البت يف ما اإذا كان النف��اذ جتاه الأطراف الثالثة قد حتّقق بوا�شطة 

الت�شجيل مبقت�شى قوانني تلك الدولة.

 يجوز للدولة اأن تعتمد البديل األف اأو البديل باء من التو�شية 210.
*

 الدول���ة الت���ي تعتم�د البدي�ل باء م��ن الت�و�شية 210 ل بد لها م��ن اأن تعتمد كذلك التو�شيتني 
)38(

226 و227.
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القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف حق تقا�شي 

العائدات املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأننَّ قانون الدولة املحددة يف التعّهد امل�شتقل ال�شادر عن   -212

الكفيل/املُ�شدر اأو املثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شمى يحكم ما يلي:

)اأ(       حق��وَق وواجبات الكفيل/املُ�شدر اأو املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى الذي تلقى 

طلبا بالإقرار اأو قام، اأو قد يقوم، بال�شداد اأو باإعطاء قيمة بطريقة اأخرى مبقت�شى تعّهد م�شتقل؛

)ب(   احل��قنَّ يف اإنفاذ حق �شماين يف حق تقا�ش��ي العائدات املتاأتية مبقت�شى تعّهد   

م�شتقل جتاه الكفيل/املُ�شدر اأو املُثبِّت اأو ال�شخ�ص امل�شّمى؛

)ج(    نف��اَذ احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائدات املتاأتية مبقت�شى تعّهد م�شتقل   

جتاه الأطراف الثالثة واأولويَته، با�شتثناء ما تن�ص عليه التو�شية 213.

د القان��ون الواجب التطبيق يف التعّهد  ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه اإذا مل يحدنَّ  -213

امل�شتقل ال�شادر عن الكفيل/املُ�شدر اأو املثبِّت، كان القانوُن الذي يحكم امل�شائل امل�شار اإليها 

يف التو�شي��ة 212 ه��و قان��ون الدولة التي يقع فيها ف��رع الكفيل/املُ�ش��در اأو املُثبِّت اأو مكتبه 

املذكور يف التعّهد امل�شتقل. غر اأنه يف حالة ال�شخ�ص امل�شّمى يكون القانوُن الواجب التطبيق 

ه��و قان��ون الدولة التي يقع فيها ف��رع ال�شخ�ص امل�شّمى اأو مكتبه الذي ي�ش��ّدد اأو يعطي قيمة 

بطريقة اأخرى مبقت�شى التعّهد امل�شتقل.

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون عل��ى اأن القانون الذي يحكم اإن�ش��اء احلق ال�شماين يف   -214

م�شتح��ق اأو �ش��ك قابل للتداول اأو مطالبة اأخرى، مكفولة ال�ش��داد اأو الأداء بطريقة اأخرى 

مبوج��ب تعّهد م�شتقل، ونفاذ ذلك احل��ق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة، ه��و اأي�شا القانون 

املنطب��ق على م�شاألة م��ا اإذا كان احلق ال�شماين يف حق تقا�شي العائ��دات املتاأتية مبقت�شى 

التعّه��د امل�شت�ق��ل ين�ش���اأ وي�ش�بح نافذا جت��اه الأط�راف الثالث��ة تلقائيا وفقا مل��ا تن�ص عليه 

التو�شيت��ان 25 )الف�شل الث��اين ب�شاأن اإن�شاء احلق ال�شم��اين( و48 )الف�شل الثالث ب�شاأن 

نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة(.

القانون املنطبق على احلق ال�شماين يف العائدات

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأّن:  -215

)اأ(      القانون املنطبق على اإن�شاء حق �شماين يف العائدات هو القانون املنطبق على   

اإن�شاء احلق ال�شماين يف املوجودات املرهونة الأ�شلية التي تاأتت منها العائدات؛
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)ب(    القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�شماين يف العائدات ونفاذه جتاه الأطراف   

الثالث��ة هو القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�شماين يف موج��ودات من نف�ص نوع العائدات 

ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة.

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�شمون والتزاماتهما

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�شمون   -216

والتزاماتهم��ا املتبادلة النا�شئة عن التفاق ال�شماين، هو القانون الذي اختاراه، واإذا مل يختارا 

اأي قانون كان القانون املنطبق هو القانون الذي يحكم التفاق ال�شماين.

القانون املنطبق على حقوق والتزامات الأطراف الثالثة املدينة 

والدائنني امل�شمونني

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن القانون املنطبق على امل�شتح��ق اأو ال�شك القابل   -217

للتداول اأو امل�شتند القابل للتداول هو اأي�شا القانون املنطبق على:

)اأ(      العالق��ة ب��ني املدي��ن بامل�شتحق واملحال اإليه امل�شتح��ق، والعالقة بني املدين   

مبقت�شى �شك قابل للتداول وحائز حق �شماين يف ذلك ال�شك؛

)ب(   ال�ش��روط الواجب توافرها ليت�شنى الت��ذرع باإحالة امل�شتحق اأو بحق �شماين   

يف ال�ش��ك القابل للتداول اأو بحق �شماين يف امل�شتن��د القابل للتداول جتاه املدين بامل�شتحق 

اأو املدي��ن مبقت�شى ال�ش��ك القابل للتداول اأو ُم�شِدر امل�شتند القاب��ل للتداول )مبا يف ذلك ما 

اإذا كان يج��وز للمدين بامل�شتحق اأو املدي��ن مبقت�شى ال�شك القابل للتداول اأو ُم�شدر امل�شتند 

القابل للتداول اأن يتم�شك باتفاق مانع لالإحالة(؛

)ج(   م�شاأل��ة م��ا اإذا كانت التزامات املدي��ن بامل�شتحق اأو املدي��ن مبقت�شى ال�شك     

القابل للتداول اأو م�شدر امل�شتند القابل للتداول قد ا�شتوفيت.

القانون املنطبق على اإنفاذ احلق ال�شماين

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه، رهنا بالتو�شي��ة 223، يكون القانون املنطبق على   -218

امل�شائل التي تت�شل باإنفاذ احلق ال�شماين: 

)اأ(      يف املوجودات امللمو�شة، هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛  

)ب(   يف املمتلكات غر امللمو�شة، هو القانون املنطبق على اأولوية احلق ال�شماين.  
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معنى "مقر" املانح

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه، لأغرا�ص اأح��كام تنازع القوانني، يكون مقر املانح   -219

واقع��ا يف الدول��ة التي يوجد فيها مكان عمل��ه. واإذا كان للمانح مكان عمل يف اأكرث من دولة، 

كان م��كان عمل��ه هو املكان الذي تزاَول فيه اإدارته املركزي��ة. واإذا مل يكن للمانح مكان عمل 

ّد مبكان اإقامته املعتاد. اعُتُ

الوقت الذي يعتد به لتحديد املكان اأو املقر

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -220

)اأ(       با�شتثن��اء م��ا تن���ص علي��ه الفقرة الفرعي��ة )ب( من هذه التو�شي��ة، ُيق�شد   

بالإ�ش��ارات اإىل مكان املوجودات اأو مكان املانح يف اأحكام تنازع القوانني، فيما يخ�ص م�شائل 

الإن�ش��اء، م��كان اأي منهما وقت الإن�ش��اء املفرت�ص للحق ال�شماين، ويق�ش��د بها فيما يخ�ص 

م�شائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان اأي منهما وقت ن�شوء امل�شاألة؛

)ب(    اإذا كانت حقوق جميع املطاِلبني املناف�شني يف املوجودات املرهونة قد اأن�شئت   

وُجعلت نافذة جتاه الأطراف الثالثة قبل تغير مكان املوجودات اأو مكان املانح، فاإن الإ�شارات 

ال��واردة يف اأحكام تنازع القوانني اإىل مكان املوج��ودات اأو مكان املانح يق�شد بها، فيما يخ�ص 

م�شاألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان اأي منهما قبل ذلك التغير.

ا�شتبعاد الإحالة اإىل قانون اآخر

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأن الإحالة يف اأحكام تنازع القوانني اإىل "قانون" دولة   -221

اأخ��رى بو�شفه القان��ون املنطبق على م�شاألة م��ا، اإمنا يق�شد بها القانون الناف��ذ يف تلك الدولة 

بخالف اأحكامها املتعلقة بتنازع القوانني.

ال�شيا�شة العامة والقواعد امللزمة دوليا

ينبغي اأن ين�ص القانون على ما يلي:  -222

ر مبقت�شى اأحكام تنازع 
نَّ
)اأ(       ل يجوز للمحكمة اأن ترف�ص تطبيق القانون الذي يقر  

القوانني اإل اإذا كانت نتائج تطبيقه تتعار�ص تعار�شا �شارخا مع ال�شيا�شة العامة للمحكمة؛

)ب(     ل حتول اأحكام تنازع القوانني دون تطبيق اأحكام قانون مكان التقا�شي التي   

ق حتى على احلالت الدولية؛
نَّ
يجب، ب�شرف النظر عن اأحكام تنازع القوانني، اأن تطب
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)ج(      ل ت�شمح القواعد الواردة يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�شية   

بتطبيق اأحكام قانون مكان التقا�شي على نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة واأولويته.

تاأثر بدء اإجراءات الإع�شار على القانون املنطبق

على احلقوق ال�شمانية

ينبغي اأن ين�ص القانون على األ ُت�شتبعد، عند البدء باإجراءات الإع�شار، اأحكام تنازع   -223

القوانني الت��ي حتدد القانون الواجب تطبيقه على اإن�شاء احل��ق ال�شماين ونفاذه جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويته واإنفاذه )ويف �شياق النهج غر الوحدوي، حق الحتفاظ بامللكية وحق الإيجار 

التمويلي(. غر اأن هذا احلكم ينبغي اأن يكون مرهونا مبا يرتتب يف هذه امل�شائل من اآثار نتيجة 

تطبيق قان��ون الإع�شار يف الدولة التي تبداأ فيها اإج��راءات الإع�شار )قانون حمكمة الإع�شار( 

عل��ى م�شائل من قبيل الإبطال، اأو معامل��ة الدائنني امل�شمونني، اأو حتديد مراتب املطالبات، اأو 

)39(

توزيع العائدات.

باء-      تو�صيات خا�صة عندما يكون القانون املنطبق 

هو قانون دولة متعددة الوحدات

ينبغ��ي اأن ين���ص القانون على اأنه يف احلالت التي يك��ون فيها القانون املنطبق على   -224

م�شاأل��ة ما ه��و قانون دولة متعددة الوحدات، رهنا بالتو�شي��ة 225، تكون الإ�شارات اإىل قانون 

دول��ة متعددة الوحدات اإ�شارات اإىل قانون الوحدة الإقليمية ذات ال�شلة )التي تتقرر ا�شتنادا 

اإىل مق��ر املانح اأو مكان املوجودات املرهونة واإل فبمقت�ش��ى اأحكام تنازع القوانني( واإىل قانون 

الدولة املتعددة الوحدات ذاته، ما دام معمول به يف تلك الوحدة.

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه، يف اإطار اأحكام��ه املتعلقة بتنازع القوانني، اإذا كان   -225

القانون ال�شاري يف دولة متعددة الوحدات اأو يف اإحدى وحداتها الإقليمية هو القانون املنطبق، 

د الأحكام الداخلي��ة لتنازع القوانني ال�شاري��ة يف تلك الدولة املتع��ددة الوحدات اأو يف  حُت��دِّ

الوح��دة الإقليمية م��ا اإذا كان يتعنينَّ تطبيق الأح��كام املو�شوعية من قان��ون الدولة املتعددة 

الوحدات اأو من قانون وحدة اإقليمية معينة من تلك الدولة.

ينبغ��ي اأن ين���ص الق�انون على اأن��ه اإذا كان �شاحب احل�ش��اب وامل�شرف الوديع قد   -226

اخت��ارا قان��ون وحدة اإقليمية معينة من دول��ة متعددة الوحدات ليك��ون القانون املنطبق على 

اتفاق احل�شاب:

 210 التو�شية  م��ن  الأوىل  اجلمل��ة  )اأ(      كان��ت الإ�ش�ارت��ان اإىل "ال�دول��ة" يف   

)البديل باء( اإ�شارتني اإىل تلك الوحدة الإقليمية؛

انظر التو�شية 31 من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار.
)39(
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الثانية من  )ب(    كان��ت الإ�شارت��ان اإىل "الدول��ة" و"تل��ك الدولة" يف اجلمل��ة   

التو�شية 210 )البديل باء( اإ�شارتني اإىل الدولة املتعددة الوحدات ذاتها.

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن قانون الوحدة الإقليمية هو القانون املنطبق اإذا:  -227

)اأ(       كان القانون امل�شّمى، مبقت�شى التو�شيتني 210 )البديل باء( و226، هو قانون   

وحدة اإقليمية من دولة متعددة الوحدات؛

)ب(    كان قانون تلك الدولة يق�شي باأل ينطبق قانون الوحدة الإقليمية اإل اإذا كان   

للم�شرف الوديع مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بال�شرط املن�شو�ص عليه يف اجلملة 

الثانية من التو�شية 210 )البديل باء(؛

)ج(     كان احلك��م املذك��ور يف الفقرة الفرعية )ب( من ه��ذه التو�شية �شاريا وقت   

)40(

اإن�شاء احلق ال�شماين يف احل�شاب امل�شريف.

ل حتتاج اإىل اعتماد التو�شيتني 226 و227 �شوى الدولة التي تعتمد البديل باء من التو�شية 210.
)40(
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حادي ع�صر-      الفرتة النتقالية

الغر�ص

الغر���ص من الأحكام املتعلقة بالفرتة النتقالية هو حتقي��ق انتقال من�شف وفّعال اإىل هذا   

القانون من النظام الذي يكون �شاريا قبل تاريخ نفاذه.

تاريخ النفاذ

ينبغ��ي اأن يحّدد القانون اإما تاريخا لحقا ل�شرتاعه يب��داأ اعتبارا منه نفاذه )"تاريخ   -228

النف��اذ"( واإما اآلية ميكن بوا�شطتها حتديد تاريخ النفاذ. ويطبق القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، 

برمت 
ُ
عل��ى جميع املعامالت املندرجة �شمن نط��اق انطباقه، �شواء اأكانت تلك املعامالت قد اأ

قبل ذلك التاريخ اأم بعده، فيما عدا احلالت املن�شو�ص عليها يف التو�شيات 234-229.

عدم انطباق القانون على الدعاوى امل�شتهلة قبل تاريخ بدء النفاذ

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون على اأنه ل ينطبق عل��ى اأي م�شاألة تكون مو�شوع تقا�ص اأو   -229

مو�شوع اإجراءات بديلة ملزمة لت�شوية الن�زاعات ا�شتهلت قبل تاريخ بدء نفاذه. واإذا بداأ اإنفاذ 

حق �شماين قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، جاز ال�شتمرار يف اإنفاذ احلق ال�شماين مبقت�شى 

القانون ال�شاري قبل ذلك التاريخ )"القانون ال�شابق"(.

اإن�شاء احلق ال�شماين 

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن القانون ال�شابق يحدد ما اإذا كان احلق ال�شماين قد   -230

اأن�شئ قبل تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة

ينبغ��ي اأن ين�ص القانون عل��ى اأن احلق ال�شماين الذي ُيجع��ل نافذا جتاه الأطراف   -231

الثالثة مبقت�شى القانون ال�شابق يظل نافذا جتاه الأطراف الثالثة اإىل اأقرب الأجلني التاليني: 
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)اأ(      الوقت الذي ينق�شي فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبوجب القانون ال�شابق؛  

)ب(     انق�ش��اء م���دة ]حت��دد املدة[ �شهور ع�ل��ى ت�اريخ ب�دء نف�اذ ه���ذا الق��انون   

)"الفرتة النتقالية"(. 

واإذا ا�شتوفي��ت �ش��روط النفاذ جت��اه الأطراف الثالث��ة مبقت�شى هذا القانون قب��ل توّقف النفاذ 

مبقت�شى اجلملة ال�شابقة، ا�شتمر نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة.

اأولوية احلق ال�شماين

رهن��ا باأحكام التو�شيتني 233 و234، ينبغي اأن ين�ص القانون على اأنه يحكم اأولوية   -232

احل��ق ال�شماين. ويكون الوقت الذي ي�شب��ح فيه احلق ال�شماين امل�شار اإليه يف التو�شية 231 

ل مبوجب القانون ال�شابق هو الوقت  نافذا جتاه الأط��راف الثالثة اأو ي�شبح مو�شوع اإ�شعار م�شجنَّ

الذي يجب العتداد به يف حتديد اأولوية ذلك احلق. 

رها القانون ال�شابق، اإذا:
ّ
ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن اأولوية احلق ال�شماين يقر  -233

)اأ(      كان احلق ال�شماين وحقوق جميع املطالبني املناف�شني قد اأن�شئت قبل تاريخ   

بدء نفاذ هذا القانون؛

)ب(    مل تتغر و�شعية اأولوية اأي من هذه احلقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.   

ينبغي اأن ين�ص القانون على اأن و�شعية اأولوية احلق ال�شماين تكون قد تغرت اإذا:   -234

)اأ(      كان احلق ال�شماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا القانون   

وفقا للتو�شية 231 ثم مل يعد نافذا جتاهها يف وقت لحق؛ اأو 

)ب(     مل يك��ن احل��ق ال�شماين نافذا جتاه الأط��راف الثالثة يف تاريخ بدء نفاذ هذا   

القانون ثم اأ�شبح نافذا جتاهها يف وقت لحق.
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ثاين ع�صر-      اأثر الإع�صار يف احلق ال�صماين

الغر�ص

الغر�ص من التو�شيات الواردة يف هذا الف�شل هو تناول اأثر الإع�شار يف احلقوق ال�شمانية   

بطريق��ة �شاملة تت�شق م��ع دليل الأون�شيرتال لالإع�شار. ومن ث��م اأدرجت يف هذا الف�شل، من 

دليل الأون�شيرتال لقانون الإع�شار، التو�شيات الأ�شا�شية التي تتعلق حتديدا باحلقوق ال�شمانية. 

ولكن لال�شتفادة من مناق�شة اأوفى لأثر اإجراءات الإع�شار يف احلقوق ال�شمانية، ينبغي اأن ُيقراأ 

هذا الف�ش��ل بالقرتان بكلتا التعليقات والتو�شيات ال��واردة يف دليل الأون�شيرتال لالإع�شار. 

ق 
ّ
ح م�شائل تطر ويت�شّم��ن هذا الف�شل اأي�ش��ا مناق�شة لبع�ص التو�شيات الإ�شافية الت��ي تو�شّ

اإليها دليل الأون�شيرتال لالإع�شار ولكنها مل تكن مو�شوع تو�شيات يف ذلك الدليل.

 
)41(

األف-  دليل الأون�صيرتال الت�صريعي لقانون الإع�صار:

امل�صطلحات والتو�صيات

1-    امل�صطلحات

)ب(      "موج��ودات املدين": هي ممتل��كات املدين وحقوقه وم�شاحله، مبا فيها احلقوق   -12

وامل�شال��ح يف املمتل��كات، �شواء اأكانت يف حوزة املدين اأم مل تكن، وملمو�شة اأم غر ملمو�شة، 

وقابل��ة اأم غر قابلة للنقل، مبا يف ذلك م�شال��ح املدين يف املوجودات املرهونة اأو يف املوجودات 

التي ميلكها طرف ثالث؛

)���ص(     "العق��د املايل": هو اأي معاملة اآنية اأو اآجلة اأو م�شتقبلية اأو تخيرية اأو تقاي�شية   -12

تتعلق باأ�شعار فائدة اأو �شلع اأو عمالت اأو اأ�شهم اأو �شندات اأو موؤ�شرات اأو اأي �شك مايل اآخر، 

واأي معامل��ة اإعادة �ش��راء اأو معاملة اإقرا�ص اأوراق مالية، واأي معامل��ة اأخرى مماثلة لأي معاملة 

م�شار اإليها اأعاله جُترى يف الأ�شواق املالية، واأي توليفة من املعامالت املذكورة اأعاله؛

.A.05.V.10 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
)41(
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)خ(      "قانون حمكمة الإع�شار": هو قانون الدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�شار؛  -12

)ذ(        "قانون موقع املال": هو قانون الدولة التي تقع فيها املوجودات؛  -12

)�ص(     "املعاو�شة": هي مقا�شة التزامات نقدية اأو غر نقدية مبوجب عقود مالية؛  -12

)اأ اأ(        "اتفاق املعاو�شة": هو �شكل من اأ�شكال العقود املالية بني طرفني اأو اأكرث ين�ص   -12

على واحد اأو اأكرث مما يلي:

الت�شوية ال�شافية ملدفوعات م�شتحق��ة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته �شواء   '1'

باحللول اأو بطريقة اأخرى؛ اأو

عند اإع�شار طرف ما اأو تق�شره باأي نحو اآخر، اإنهاء جميع املعامالت املعلقة   '2'

بقيمته��ا الإبدالية اأو بقيمته��ا ال�شوقية املن�شفة، وحتويل تل��ك املبالغ اإىل عملة واحدة 

ومعاو�شتها اإىل مبلغ واحد يدفعه طرف اإىل اآخر؛ اأو

 يف الفقرة الفرعية '2' من هذا 
ّ

مقا�ش��ة املبالغ املح�شوبة على النحو املب��ني  '3'

)42(

التعريف يف اإطار اتفاَقي معاو�شة اأو اأكرث؛

)د د(      "الط��رف ذو امل�شلح��ة": ه��و اأي ط��رف تتاأثر حقوقه اأو التزامات��ه اأو م�شاحله   -12

نة يف اإجراءات الإع�شار، مبن يف ذلك املدين اأو ممثل الإع�شار 
نَّ
باإج��راءات الإع�شار اأو باأمور معي

اأو الدائ��ن اأو حائ��ز الأ�شه��م اأو جلنة الدائنني اأو �شلطة حكومي��ة اأو اأي �شخ�ص اآخر يتاأثر على 

د اأن ي�شمل هذا التعريف الأ�شخا�ص الذين لهم م�شالح بعيدة ال�شلة اأو  ه��ذا النحو. ول ُيق�شَ

متفرقة تتاأثر باإجراءات الإع�شار؛

)و و(      "الأف�شلي��ة": هي مع��املة ت���وؤدي اإىل ح�شول دائ��ن على م��زية اأو �ش�داد   -12

غر عادي؛

)ز ز(      "الأولوي��ة": ه��ي احلق يف اأن تتقّدم مطالبة على غرها عندما ين�شاأ ذلك احلق   -12

باإعمال القانون؛

)ح ح(     "املطالب��ة ذات الأولوي��ة": ه��ي املطالب��ة التي ت�شدد قب��ل ال�شداد للدائنني   -12

العامني غر امل�شمونني؛

)ط ط(    "حماية القيمة": هي التدابر التي ت�شتهدف احلفاظ على القيمة القت�شادية   -12

للموج��ودات املرهونة واملوجودات اململوك��ة لالأطراف الثالثة اأثناء اإج��راءات الإع�شار )ي�شار 

اإليه��ا يف بع���ص الوليات الق�شائية بعب��ارة "احلماية الوافية"(. وميكن توف��ر احلماية بوا�شطة 

الفقرة الفرعية )ل( من املادة 5 من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�شتحقات.
)41(
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دفع��ات نقدية، اأو بتوف��ر م�شالح �شمانية على موجودات بديل��ة اأو اإ�شافية، اأو بو�شائل اأخرى 

حتّددها املحكمة لتوفر احلماية الالزمة؛

)ع ع(       "امل�شلح��ة ال�شماني��ة": هي حق يف موجودات ل�شمان �شداد التزام اأو اأكرث   -12

اأو الوفاء به على نحو اآخر؛

2-   التو�صيات

الأهداف الرئي�شية لقانون فّعال وكفوؤ ب�شاأن الإع�شار

م��ن اأجل اإر�شاء وتطوير قانون فّعال ب�شاأن الإع�شار، ينبغي اأخذ الأهداف الرئي�شية التالية   -1

يف العتبار:

)اأ(      توفر اليقني يف ال�شوق تعزيزا ل�شتقرار القت�شاد ومنوه؛  

)ب(   زيادة قيمة املوجودات اإىل اأق�شى حد؛  

)ج(    اإيجاد توازن بني الت�شفية واإعادة التنظيم؛  

)د(     �شمان معاملة متكافئة للدائنني ذوي الأو�شاع املتماثلة؛  

)ه�(    توفر حل مل�شكلة الإع�شار يت�شم بالآنية والّنجاعة والّن�زاهة؛  

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

��ة الّتنبوؤ ويت�شّمن حوافز على 
ّ
)ز(       �شم��ان وجود قان��ون اإع�شار يّت�شم بال�ّشفافية وقابلي  

جمع املعلومات وتوزيعها؛

)ح(      العرتاف بحقوق الدائنني احلاليني واإر�شاء قواعد وا�شحة ب�شاأن ترتيب املطالبات   

ذات الأولوية.

ينبغ��ي اأن يحّدد قانون الإع�شار اأّنه، عندما تكون امل�شلح��ة ال�شمانية نافذة وقابلة لالإنفاذ   -4

مبوجب قانون غر قانون الإع�شار، ُيعرَتف بنفاذها وقابليتها لالإنفاذ يف اإجراءات الإع�شار.

بغية �شوغ قانون فّعال وكفوؤ ب�شاأن الإع�شار، ينبغي النظر يف ال�شمات امل�شرتكة التالية:  -7

)اأ(-)د( ...  

حماي��ة حوزة الإع�شار من ت�شرفات الدائن��ني واملدين ذاته وممثل الإع�شار، والطريقة  )ه�(   

الت��ي ُت�شان بها القيمة القت�شادية للم�شلحة ال�شمانية اأثناء اإجراءات الإع�شار، عندما ت�شري 

تدابر احلماية على الدائنني امل�شمونني؛

)و(-)�ص( ...  
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القانون املنطبق على �شحة احلقوق واملطالبات و�شريانها

ينبغي تعيني القانون املنطبق على حتديد �شحة و�شريان احلقوق واملطالبات القائمة وقت   -30

ب��دء اإجراءات الإع�شار، وذل��ك مبوجب قواعد القانون الدويل اخلا���ص للدولة التي تبداأ فيها 

اإجراءات الإع�شار.

القانون املنطبق يف اإجراءات الإع�شار: قانون حمكمة الإع�شار

ق قانون الإع�شار للدولة التي تبداأ فيها اإجراءات الإع�شار )قانون حمكمة 
نَّ
ينبغ��ي اأن يطب  -31

الإع�شار( على كل جوانب بدء تلك الإجراءات وت�شيرها واإدارتها واختتامها، وعلى اآثار تلك 

الإجراءات. وهذه اجلوانب ميكن اأن ت�شمل، على �شبيل املثال، ما يلي:

)اأ(-)ط( ...   

)ي(        معاملة الدائنني امل�شمونني؛   

)ك(-)ن( ...   

)�ص(       ترتيب املطالبات؛   

)ع(-)ق( ...   

ال�شتثناءات من تطبيق قانون اإجراءات الإع�شار 

...

ينبغ��ي اأن يكون ع��دد اأي ا�شتثناءات ت�ش��اف اإىل التو�شيت��ني 32 و33 حمدودا، كما   -34

ينبغي تبيانها اأو ذكرها بو�شوح يف قانون الإع�شار.

ل حوزة الإع�شار املوجودات التي ت�شكِّ

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأننَّ احلوزة ينبغي اأن ت�شمل ما يلي:  -35

 مبا فيها م�شالح املدين يف املوجودات املرهونة ويف املوجودات 
)43(

)اأ(       موجودات املدين،  

اململوكة لأطراف ثالثة؛

)ب(     املوجودات املكت�َشبة بعد بدء اإجراءات الإع�شار؛   

)ج(      ...  

ر ملكية املوج��ودات بالإ�شارة اإىل القانون املنطبق ذي ال�شلة، حي��ث يرد تعريف وا�شع للتعبر 
نَّ
�شُتق��ر

)43(

"املوج��ودات" ي�شمل ممتل��كات املدين وحقوقه وم�شلحته، مبا يف ذلك حقوق املدين وم�شاحله يف املوجودات 
اململوكة لأطراف ثالثة.
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 )44(

التدابر املوؤقتة

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يجوز للمحكمة اأن متنح اإعفاء ذا طابع موؤقت، بناء على   -39

طلب املدين اأو الدائنني اأو الأطراف الثالث�ة، عندم�ا تك�ون هناك حاجة اإىل الإعفاء من اأجل 

 اأو م�شالح الدائنني يف الفرتة الفا�شلة بني تقدمي طلب 
)45(

حماية و�شون قيمة موجودات املدين

 مبا يف ذلك:
)46(

بدء اإجراءات الإع�شار وبدء الإجراءات،

وقف احلجز على موجودات املدي��ن، مبا يف ذلك الإجراءات املتخذة جلعل امل�شالح  )اأ(   

ال�شمانية نافذة على الأطراف الثالثة واإنفاذ امل�شالح ال�شمانية؛ 

)ب(-)د( ...  

تعوي�ص اخل�شارة يف �شياق التدابر املوؤقتة

يجوز اأن يوّفر قانون الإع�شار للمحكمة ال�شالحية من اأجل:  -40

م الطلب اخلا�ص بالتدابر املوؤقتة باأن يوّفر التعوي�ص عن اخل�شارة، واأن  )اأ(      مطالبة مقدِّ  

يدفع التكاليف اأو الر�شوم اإذا اقت�شى الأمر؛ اأو

)ب(    فر�ص جزاءات يف �شياق الطلب اخلا�ص بالتدابر املوؤقتة.  

توازن احلقوق بني املدين وممثل الإع�شار 

ينبغي اأن يحّدد القانون بو�شوح توازن احلقوق واللتزامات بني املدين واأي ممثل لالإع�شار   -41

��ني كتدبر موؤق��ت. ففي الفرتة الفا�شلة بني تقدمي طلب بدء اإج��راءات الإع�شار وبدء تلك  ُيعنَّ

الإجراءات، يحق للمدين اأن يوا�شل ت�شغيل من�شاأته وي�شتخدم املوجودات ويت�شرف فيها يف 

�شياق العمل املعتاد، با�شتثناء ما تفر�شه املحكمة من تقييدات.

ه��ذه املواد تتبع املواد املناظرة لها يف قانون الأون�شي��رتال النموذجي ب�شاأن الإع�شار عرب احلدود، انظر 
)44(

املادة 19 )انظر املرفق الثالث من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار(.

يق�ش��د بالإ�شارة اإىل املوجودات يف الفقرات م��ن )اأ( اإىل )ج( اأن تكون قا�شرة على املوجودات التي 
)45(

من �شاأنها اأن متثل جزءا من حوزة الإع�شار حاملا تبداأ الإجراءات.

ينبغ��ي اأن يح��ّدد قانون الإع�شار وقت نفاذ اأمر متعلق بالتدابر املوؤقت��ة؛ كاأن ين�ص مثال، عند اإ�شدار 
)46(

الأم��ر، عل��ى اأن يكون ذلك الأمر نافذا اعتبارا من ال�شاعة الأوىل من ي��وم اإ�شداره، اأو اأي وقت حمّدد اآخر )انظر 

الفقرة 44 من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار(.
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الإ�شعار

 قانون الإع�ش��ار اأنه، ما مل تق��رر املحكمة احلّد من �ش��رورة الإ�شعار اأو 
ّ

ينبغ��ي اأن يب��ني  -42

ال�شتغناء عنه، يجب توجيه اإ�شعار منا�شب اإىل الأطراف املتاأثرة ذات امل�شلحة مبا يلي:

)اأ(      طلب لتنفيذ التدابر املوؤقتة اأو اأمر من املحكمة بتنفيذها )مبا يف ذلك طلب ب�شاأن   

ا�شتعرا�شها وتعديلها اأو اإنهائها(؛

)ب(    اأمر من املحكمة باتخاذ تدابر اإ�شافية تنطبق عند البدء ما مل تقرر املحكمة احلد   

من �شرورة الإ�شعار اأو ال�شتغناء عنه.

التدابر املوؤقتة بناء على طلب من طرف واحد 

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه، يف حال عدم توجيه اإ�شعار اإىل املدين اأو ط�رف اآخ�ر   -43

ذي م�شلح���ة ومتاأث�ر بتدبي�ر موؤق���ت بالطل�ب اخل�ا�ص بالتدبي�ر املوؤق���ت، يح�ق للمدين اأو 

 فيما اإذا كان 
)47(

للط��رف الآخ��ر ذي امل�شلحة املتاأثر بالتدابر املوؤقت��ة، اأن ُي�شَمع راأيه ب�شرع��ة،

ينبغي ا�شتمرار التدبر النت�شايف. 

تعديل التدابر املوؤقتة اأو اإنهاوؤها

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يجوز للمحكم��ة، مببادرتها اأو بناء على طلب من ممثل   -44

الإع�ش��ار اأو املدي��ن اأو الدائن اأو اأي �شخ�ص اآخ��ر متاأثر بالتدابر املوؤقت��ة، اأن ت�شتعر�ص تلك 

لها اأو ُتنهيها. التدابر وتعدِّ

اإنهاء التدابر املوؤقتة

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن التدابر املوؤقتة تنتهي عندما:  -45

م ب�شاأن البدء؛ )اأ(    ُيرف�ص طلب مقدنَّ

)ب(   ُيطعن بنجاح يف اأمر باتخاذ تدابر موؤقتة مبقت�شى التو�شية 43؛

)ج(     ُت�شب��ح التداب��ر املنطبق��ة عند البدء ناف��ذة، ما مل تقرر املحكم��ة ا�شتمرار نفاذ 

التدابر املوؤقتة.

ينبغي لأي اأجل م�شّمى �شمن القانون اأن يكون ق�شرا ملنع حدوث خ�شارة يف قيمة من�شاأة املدين.
)47(
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التدابر املنطبقة عند البدء

)48(

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه، عند بدء اإجراءات الإع�شار:  -46

 املتعلقة 
)49(

��ق الوق��ف على بدء اأو موا�شلة الدعاوى الفردي��ة اأو الإجراءات
نَّ
)اأ(      يطب  

مبوجودات املدين وحقوقه اأو واجباته اأو التزاماته املالية؛

��ق الوقف على الإجراءات املتخذة م��ن اأجل جعل امل�شالح ال�شمانية نافذة 
نَّ
)ب(   يطب  

 )50(

على الأطراف الثالثة واإنفاذ امل�شالح ال�شمانية؛

��ق الوقف على التنفيذ اأو غره من اأ�شكال الإنفاذ الذي ي�شتهدف موجودات  )ج(    يطبنَّ  

احلوزة؛

 
)51(

)د(    يعلنَّق حق الطرف املقابل يف اإنهاء اأي عقد مع املدين؛  

)ه���(   يعلنَّ��ق احل�ق يف اإح�الة اأّي من موجودات احل��وزة اأو رهنها اأو الت�شرف فيها على   

 
)52(

نحو اآخر.

مدة التدابر املنطبقة اآليا عند البدء 

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن التدابر املنطبقة اآليا عند بدء اإجراءات الإع�شار تظل   -49

نافذة طوال تلك الإجراءات اإىل اأن:

 )53(

)اأ(     متنح املحكمة اإعفاء من التدابر؛  

�شتكون هذه التدابر نافذة بوجه عام وقت �شدور الأمر بالبدء.
)48(

انظر املادة 20 من قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن الإع�شار عرب احلدود )انظر الف�شل الثالث من 
)49(

دلي��ل الأون�شيرتال لالإع�ش��ار(. ويق�شد بالدعاوى الفردية امل�شار اإليها يف الفق��رة الفرعية )اأ( من التو�شية 46 اأن 

ت�شم��ل اأي�ش��ا الدعاوى املعرو�شة على هيئة حتكيم. غر اأنه قد ل يت�شنى دائم��ا تنفيذ الوقف التلقائي لإجراءات 

التحكيم، كما هو احلال عندما ل يجري التحكيم داخل الدولة بل يف مكان اأجنبي.

اإذا كان قانون غر قانون الإع�شار ي�شمح بجعل تلك امل�شالح ال�شمانية نافذة يف فرتات زمنية حمّددة، 
)50(

فم��ن امل�شت�شوب اأن يعرتف قانون الإع�شار بتلك الفرتات الزمنية واأن ي�شمح بجعل امل�شلحة نافذة عندما يحدث 

ب��دء اإجراءات الإع�ش��ار قبل انق�شاء اأجل الفرتة الزمني��ة املحّددة. وعندما ل يت�شّمن قان��ون غر قانون الإع�شار 

عمل الوقف املنطبق عند بدء الإج��راءات للحيلولة دون جعل امل�شلحة ال�شمانية نافذة. 
ُ
تل��ك الفرتات الزمنية، اأ

)لالط��الع عل��ى مزيد من املناق�شة، انظر الفقرة 32 من دليل الأون�شي��رتال لالإع�شار، وكذلك دليل الأون�شيرتال 

الت�شريعي ب�شاأن املعامالت امل�شمونة(.

انظ��ر الفقرات 114-119 من دليل الأون�شيرتال لالإع�ش��ار. ول يق�شد بهذه التو�شية ا�شتبعاد اإنهاء 
)51(

عقد ما اإذا كان ذلك العقد ين�ص على تاريخ لالإنهاء واقع بعد بدء اإجراءات الإع�شار.

تقيي��د احل��ق يف اإحالة موج��ودات احلوزة اأو رهنه��ا اأو الت�شرف فيها بطريقة اأخ��رى يجوز اأن يخ�شع 
)52(

ل�شتثن��اء يف تلك احلالت امل�شم��وح فيها للمدين مبوا�شلة اأعمال من�شاأته، وي�شتطي��ع املدين اإحالة املوجودات اأو 

رهنها اأو الت�شرف فيها بطريقة اأخرى يف �شياق العمل املعتاد.

ينبغي منح الإعفاء ا�شتنادا اإىل الأ�ش�ص املذكورة يف التو�شية 51 من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار.
)53(
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 )54(

)ب(   ت�شبح خطة اإعادة التنظيم نافذة يف اإجراءات اإعادة التنظيم؛  

 فيما يتعلق بالدائنني امل�شمونني، يف اإجراءات الت�شفية، فرتة زمنية 
)55(

)ج(    تنق�ش��ي،  

ثابتة حمّددة يف القانون، ما مل تقرر املحكمة متديدها لفرتة اإ�شافية عند اإثبات:

'1'       اأّن التمدي��د �ش��روري لزي����ادة قيم��ة املوج���ودات اإىل اأق�ش�ى ح��د 

ل�شالح الدائنني؛

'2'      اأّن الدائ��ن امل�شم��ون �شيحظ��ى بحماية من تناق�ص قيم��ة املوجودات 

املرهونة التي ل�ه فيها م�شلحة �شمانية. 

احلماية من تناق�ص قيمة املوجودات املرهونة

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يحق للدائن امل�شمون، عندما يقّدم طلبا اإىل املحكمة،   -50

اأن متنح��ه حماي��ة قيمة املوجودات التي ل�ه فيه��ا م�شلحة �شمانية. ويج��وز للمحكمة اأن متنح 

تدابر حماية منا�شبة ميكن اأن ت�شتمل على ما يلي:

)اأ(      �شداد مدفوعات نقدية من احلوزة؛ اأو  

)ب(    تقدمي م�شالح �شمانية اإ�شافية؛ اأو  

رها املحكمة. )ج(     ا�شتخدام اأي و�شيلة اأخرى تقرِّ  

الإعفاء من التدابر املنطبقة عند البدء

51-  ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يجوز للدائن امل�شمون اأن يطلب اإىل املحكمة اأن متنحه اإعفاء 

من التدابر املنطبقة عند بدء اإجراءات الإع�شار ا�شتنادا اإىل اأ�ش�ص ميكن اأن ت�شتمل على ما يلي:

)اأ(      اأّن املوج����ودات املرهون��ة لي�ش��ت �شرورية لإعادة تنظي��م اأو عملية بيع حمتملة   

ملن�شاأة املدين؛

)ب(   اأن قيم��ة املوجودات املرهونة اآخذة يف التناق���ص نتيجة لبدء اإجراءات الإع�شار،   

واأّن الدائن امل�شمون ل يحظى بحماية من تناق�ص القيمة؛

)ج(     اأن��ه مل تتم، يف اإجراءات اإعادة التنظيم، املوافقة على خطة يف غ�شون اأي حدود   

زمنية منطبقة.

ميكن اأن ت�شبح اخلطة نافذة عند موافقة الدائنني عليها اأو بعد اإقرار املحكمة، ح�شب ا�شرتاطات قانون 
)54(

الإع�شار )انظر الفقرة 54 والفقرات التي تليها من الف�شل الرابع من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار(.

املق�ش��ود هو اأن ينطبق الوقف على الدائنني امل�شمونني لفرتة زمنية ق�شرة فقط، كاأن ترتاوح مثال ما 
  )55(

بني 30 و60 يوما، واأن يبنّي قانون الإع�شار بو�شوح مّدة النطباق.
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ف فيها
ّ
�شالحية ا�شتخدام موجودات احلوزة والت�شر

ينبغي اأن ي�شمح قانون الإع�شار مبا يلي:  -52

  )اأ(     ا�شتخ��دام موج��ودات احلوزة )مبا فيها املوجودات املرهونة( والت�شرف فيها �شمن 

�شياق العمل املعتاد، با�شتثناء العائدات النقدية؛

 )ب(     ا�شتخدام موجودات احلوزة )مبا فيها املوجودات املرهونة( والت�شرف فيها خارج 

�شياق العمل املعتاد، رهنا با�شرتاطات التو�شيتني 55 و58.

زيادة رهن املوجودات املرهونة

 قان��ون الإع�شار اأنه يج��وز زيادة ره��ن املوجودات املرهون��ة، مع مراعاة 
ّ

ينبغ��ي اأن يب��ني  -53

ال�شرتاطات الواردة يف التو�شيات 67-65.

ا�شتخدام املوجودات اململوكة لطرف ثالث

ينبغ��ي اأن يبنّي قان��ون الإع�شار اأنه يجوز ملمثل الإع�ش��ار اأن ي�شتخدم موجودات مملوكة   -54

لطرف ثالث ويف حيازة املدين، �شريطة ا�شتيفاء �شروط حمّددة، منها ما يلي:

)اأ(       اأن حُتمى م�شالح الطرف الثالث من تناق�ص قيمة املوجودات؛

��دة مبقت�شى العقد واملرتتبة على ا�شتمرار اأداء العقد 
نَّ
)ب(     اأن ُتدف��ع التكاليف املتكب

وا�شتخدام املوجودات ب�شفتها نفقات اإدارية.

القدرة على بيع موجودات احلوزة خال�شة وخالية 

من التزامات الرهن وامل�شالح الأخرى

58- ينبغي اأن ي�شمح قانون الإع�شار ملمثل الإع�شار ببيع موجودات مرهونة اأو خا�شعة مل�شلحٍة اأخرى 

خال�شًة وخاليًة من ذلك الرهن وامل�شلحة الأخرى، خارج �شياق العمل املعتاد، �شريطة ما يلي:

)اأ(       اأن ُي�شِعر ممثُل الإع�شار اأ�شحاب الرهن اأو امل�شالح الأخرى بالبيع املقرتح؛

)ب(     اأن تتاح لأ�شحاب الرهن الفر�شة لأن ُي�شَمعوا من املحكمة عندما يكون لديهم 

اعرتا�ص على البيع املقرتح؛

)ج(      اأّل يكون قد ُمنح اإعفاء من الوقف؛

)د(       اأن ُت�شان اأولوية امل�شالح يف عائدات بيع املوجودات.
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ا�شتخدام العائدات النقدية

ينبغ��ي اأن ي�شمح قان��ون الإع�شار ملمثل الإع�ش��ار اأن ي�شتخدم العائ��دات النقدية واأن   -59

يت�شرف فيها اإذا:

)اأ(     واف��ق الدائن امل�شمون الذي ل�ه م�شلحة �شمانية يف تلك العائدات النقدية على   

ا�شتخدامها اأو الت�شرف فيها؛ اأو

تيحت ل�ه فر�شة 
ُ
�شع��ر الدائن امل�شمون بذلك ال�شتخدام اأو الت�شرف املقرتح واأ

ُ
)ب(  اأ  

لأن ُي�شَمع من املحكمة؛

)ج(    ُحميت م�شالح الدائن امل�شمون من النتقا�ص من قيمة العائدات النقدية.  

املوجودات املُرِهقة

ر كيفي��ة معاجلة اأي موجودات 
ّ
ينبغ��ي اأن ي�شمح قان��ون الإع�شار ملمثل الإع�شار باأن يقر  -62

ُمرهق��ة للحوزة. وعلى وجه التحديد، يجوز اأن ي�شمح قان��ون الإع�شار ملمثل الإع�شار بالتنازل 

ع��ن املوجودات املُرهقة بع��د اإ�شعار الدائنني واإتاح��ة الفر�شة لهم لالعرتا���ص على الإجراء 

املق��رتح، با�شتثناء اأنه يجوز لقانون الإع�شار، عندما تتج��اوز املطالبة امل�شمونة قيمة املوجودات 

املرهون��ة ول تكون املوجودات لزمة لإع��ادة تنظيم املن�شاأة اأو لبيعها كمن�شاأة عاملة، اأن ي�شمح 

ملمثل الإع�شار بالتنازل عن املوجودات للدائن امل�شمون دون اإ�شعار الدائنني الآخرين.

اجتذاب التمويل الالحق لبدء الإجراءات والإذن به

ينبغي اأن يي�شر قانون الإع�شار ملمثل الإع�شار احل�شول على متويل لحق لبدء الإجراءات   -63

ر ممثل الإع�شار اأّن ذلك �شروري 
ّ
واأن يوّف��ر ل�ه حوافز للح�شول على ذل��ك التمويل عندما يقر

ل�شتم��رار ت�شغيل من�شاأة املدين اأو لكفالة دميومته��ا اأو للمحافظة على قيمة موجودات احلوزة 

اأو حت�شينه��ا. ويجوز اأن ي�شرتط قانون الإع�شار اأن ت��اأذن املحكمة بتوفر التمويل الالحق لبدء 

الإجراءات اأو اأن يقبل الدائنون ذلك.

منح �شمانة ب�شاأن التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ينبغ��ي اأن يتيح قانون الإع�شار منح م�شلحة �شمانية ب�شاأن �شداد التمويل الالحق لبدء   -65

الإج��راءات، ت�شمل منح م�شلح��ة �شمانية على املوجودات غر املرهون��ة، مبا فيها املوجودات 

املكت�شبة فيما بعد، اأو م�شلحة �شمانية �شغرى اأو اأدنى مرتبة من حيث الأولوية على موجودات 

احلوزة املرهونة من قبل.
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  اأّن امل�شلحة ال�شمانية التي مُتنح ب�شاأن موجودات احلوزة من 
)56(

ينبغ��ي اأن يبنّي القانون  -66

اأج��ل تاأمني التمويل الالحق لبدء الإج��راءات، لي�شت لها اأولوية ت�شبق اأي م�شلحة �شمانية 

قائم��ة ب�ش��اأن املوجودات ذاتها ما مل يح�ش��ل ممثل الإع�شار على موافق��ة الدائنني امل�شمونني 

القائمني اأو يّتبع العملية الإجرائية الواردة يف التو�شية 67.

 قانون الإع�شار اأنه يج��وز للمحكمة، عندما ل يواف��ق الدائن امل�شمون 
ّ

ينبغ��ي اأن يب��ني  -67

القائ��م، اأن تاأذن باإن�شاء م�شلح��ة �شمانية لها اأولوية على امل�شال��ح ال�شمانية القائمة من قبل، 

نة، منها:
ّ
�شريطة ا�شتيفاء �شروط معي

)اأ(     اأن يكون الدائن امل�شمون القائم قد اأتيحت ل�ه الفر�شة لأن ت�شمعه املحكمة؛  

)ب(    اأن يك��ون باإمكان املدين اأن ُيثب��ت عدم قدرته على احل�شول على التمويل باأي   

طريقة اأخرى؛

 )57(

)ج(      اأن حُتمى م�شالح الدائن امل�شمون القائم.  

اأثر التحويل يف التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ل اإجراءات اإعادة التنظيم اإىل ت�شفية، ينبغي  ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه، عندما حتونَّ  -68

�شندت اإىل التمويل الالحق لبدء الإجراءات يف 
ُ
موا�شل��ة العرتاف يف الت�شفية ب��اأّي اأولوية اأ

)58(

اإعادة التنظيم.

�شروط الإنهاء الآيل اأو التعجيل

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�ش��ار اأن اأّي �شرط يف العقد يق�شي باإنهاء العقد اآليا اأو تعجيله   -70

ل يجوز اإنفاذه على ممثل الإع�شار ول على املدين عند وقوع اأي من الأحداث التالية:

)اأ(      تقدمي طلب لبدء اإجراءات الإع�شار اأو بدء الإجراءات فعال؛  

)59(

)ب(    تعيني ممثل لالإع�شار.  

يج��وز اأن ترد هذه القاعدة يف قانون غر قانون الإع�ش��ار، عندئذ ينبغي اأن يذكر قانون الإع�شار وجود 
)56(

هذا احلكم.

انظر الفقرات 63-69 من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار.
)57(

ق��د ل ُيع��رتف بال�شرورة برتتيب الأولوية ذات��ه. فمثال، ميكن اأن تاأتي مرتب��ة التمويل الالحق لبدء 
)58(

الإجراءات من حيث الأولوية بعد مرتبة املطالبات الدارية املتعلقة بتكاليف الت�شفية.

ل تنطب��ق هذه التو�شية اإل على العقود التي ميكن فيها جت��اوز تلك ال�شروط )انظر التعليق الوارد يف 
)59(

الفقرات 143-145 من دليل الأون�شيرتال لالإع�شار، ب�شاأن ال�شتثناءات(. وهي ل ُيق�شد بها اأن تكون ح�شرية، 

واإمن��ا ُيق�ش��د بها اإر�شاء حد اأدن��ى: فاملحكمة ينبغي اأن تكون قادرة على فح�ص ال�ش��روط التعاقدية الأخرى التي 

�شيكون لها اأثر اإنهاء عقد ما عند وقوع اأحداث مماثلة.
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ينبغ��ي اأن يحّدد قانون الإع�ش��ار العقود امل�شتثناة من اإعم��ال التو�شية 70، ومنها مثال   -71

العقود املالية اأو اخلا�شعة لقواعد خا�شة، كعقود العمل. 

املوا�شلة اأو الرف�ص

ر موا�شلة اأداء عقد هو على 
ّ
ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يجوز ملمثل الإع�شار اأن يقر  -72

 وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار:
)60(

علم باأّن موا�شلته �شتكون نافعة حلوزة الإع�شار.

)اأ(      اأّن احلق يف املوا�شلة ينطبق على العقد مبجمله؛  

)ب(   اأّن املوا�شلة تعني اأّن جميع �شروط العقد واجبة الإنفاذ.   

 وينبغي اأن يبنّي 
)61(

يجوز اأن ي�شمح قانون الإع�شار ملمثل الإع�شار باأن يقرر رف�ص عقد ما،  -73

قانون الإع�شار اأّن احلق يف الرف�ص ينطبق على العقد مبجمله. 

موا�شلة العقود يف حال اإخالل املدين بها

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه، يف حال اإخالل املدين بعقد ما، ي�شتطيع ممثل الإع�شار   -79

اأداء ذل��ك العق��د، �شريطة اأن يعاَلج الإخالل، واأن يعاد الط��رف املقابل غر املخّل بالعقد اإىل 

الو�ش��ع القت�شادي ال��ذي كان يتمتع به اإىل ح��د كبر، واأن تكون احلوزة ق��ادرة على الأداء 

مبوجب العقد الذي يتوا�شل اأداوؤه.

الأداء قبل موا�شلة العقد اأو رف�شه

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يج��وز ملمثل الإع�شار اأن يقبل اأو ي�شرتط اأداء الطرف   -80

املقابل يف عقد قبل موا�شلة العقد اأو رف�شه. وينبغي اأن تكون مطالبات الطرف املقابل النا�شئة 

ع��ن الأداء ال��ذي قبله اأو ا�شرتطه ممث��ل الإع�شار قبل موا�شلة العق��د اأو رف�شه واجبة ال�شداد 

ب�شفتها نفقة اإدارية:

اإذا كان الوقف الآيل عند بدء اإجراءات الإع�شار يعمل على منع اإنهاء العقود املربمة مع املدين )وفقا 
)60(

ل�ش��رط ين���ص على الإنهاء الآيل(، فينبغي اأن تبقى كل العقود قائم��ة لتمكني ممثل الإع�شار من النظر يف اإمكانية 

موا�شلتها، ما مل يت�شّمن العقد تاريخا لالإنهاء يت�شادف وقوعه بعد بدء اإجراءات الإع�شار.

يتبع بع�ص الوليات الق�شائية نهجا بديال عن منح �شالحية رف�ص العقود، فتن�ص على اأّن اأداء العقد 
)61(

يتوقف بكل ب�شاطة ما مل يقرر ممثل الإع�شار موا�شلة اأدائه.



99 ثاين ع�شر-      اأثر الإع�شار يف احلق ال�شماين 

)اأ(      اإذا اأّدى الط��رف املقاب��ل العق��د، وجب اأن تكون النفق��ات الإدارية هي ال�شعر   

التعاقدي لالأداء؛ اأو

)ب(   اإذا ا�شتخ��دم ممث��ل الإع�شار موج��ودات مملوكة لطرف ثال��ث ويف حيازة املدين   

وخا�شعة ل�شروط العقد، وجب اأن ُيحمى ذلك الطرف من تناق�ص قيمة تلك املوجودات واأن 

تكون ل�ه مطالبة اإدارية وفقا للفقرة الفرعية )اأ(.

التعوي�شات عن الأ�شرار الناجمة عن الإخالل 

يف وقت لحق بعقد متوا�شل اأداوؤه

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه، يف ح��ال اتخاذ قرار مبوا�شلة اأداء عقد ما، ينبغي دفع   -81

التعوي�شات عن الأ�شرار الناجمة عن الإخالل بذلك العقد لحقا ب�شفتها نفقات اإدارية.

التعوي�شات عن الأ�شرار الناجمة عن الرف�ص

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن اأّي اأ�شرار ناجمة عن رف�ص عقد �شابق لبدء الإجراءات   -82

ر وفقا للقانون املنطبق وينبغي معاملتها ب�شفتها مطالبة عادية غر م�شمونة. ويجوز اأن يحّد 
نَّ
�شتقر

قانون الإع�شار من املطالبات املتعلقة برف�ص عقد طويل الأمد.

اإحالة العقود

ر اإحالة عقد ما، بالرغم من 
ّ
يج��وز اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن باإمكان ممثل الإع�شار اأن يقر  -83

القيود الواردة فيه، �شريطة اأن تعود الإحالة بالنفع على احلوزة.

عندم��ا يعرت�ص الط��رف املقابل عل��ى اإحالة عقد ما، يج��وز اأن ي�شمح قان��ون الإع�شار   -84

للمحكمة باأن توافق بالرغم من ذلك على الإحالة، �شريطة:

)اأ(       اأن يوا�شل ممثل الإع�شار العقد؛  

)ب(    اأن يكون املحال اإليه قادرا على اأداء اللتزامات التعاقدية التي حتال اإليه؛  

)ج(     اأّل تت�شبب الإحالة يف غنب كبر للطرف املقابل؛  

)د(      اأن يعاَلج اإخالل املدين ب�شروط العقد قبل الإحالة.  

 قانون الإع�شار اأنه، عندم��ا يحال العقد، يحّل املح��ال اإليه حمّل املدين 
ّ

يج��وز اأن يب��ني  -85

ب�شفت��ه الط��رف املتعاقد اعتب��ارا من تاريخ الإحال��ة ول تتحمل احل��وزة اأي م�شوؤولية اإ�شافية 

مبوجب العقد.
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)62(

املعامالت القابلة لالإبطال

ينبغ��ي اأن يت�شّمن قانون الإع�ش��ار اأحكاما تنطبق باأثر رجعي ويك��ون الغر�ص منها هو   -87

اإبط��ال معام��الت �شملت املدين اأو موجودات احلوزة وترتنَّب عليها اإّم��ا اإنقا�ص قيمة احلوزة اأو 

اإبط��ال مب��داأ معاملة الدائنني معاملة عادلة؛ وينبغي اأن يحّدد قان��ون الإع�شار اأنواع املعامالت 

التالية ب�شفتها قابلة لالإبطال:

)اأ(      املعام��الت الت��ي ُيق�شد بها الحتيال على الدائنني اأو تاأخرهم اأو عرقلة قدرتهم   

على حت�شيل املطالبات عندما يكون الغر�ص منها و�شع املوجودات بعيدا عن متناول الدائنني 

اأو الدائنني املحتملني اأو الإ�شرار مب�شالح الدائنني بطريقة اأخرى؛

)ب(   املعام��الت الت��ي تكون فيه��ا الإحالة التي يق��وم بها املدين ب�ش��اأن م�شلحة يف   

املمتل��كات اأو اللتزام ال��ذي يتحّمله عبارة عن هدية اأو مقابل قيم��ة اإ�شمية اأو قيمة اأقل من 

القيم��ة املكافئة اأو قيمة غر كافية، وتكون قد متت عندم��ا كان املدين مع�شرا اأو اأ�شبح مع�شرا 

نتيجة لها )املعامالت املنقو�شة القيمة(؛

)ج(    املعام��الت الت���ي �شمل��ت دائنني وح�شل فيه��ا اأحدهم على اأك��رث من ن�شيبه   

الن�شب��ي من موج��ودات املدين، اأو ع�لى منف�ع��ة اإ�شافية، ومتت عندم�ا ك���ان املدين مع�شرا 

)املعامالت التف�شيلية(.

اإبطال امل�شالح ال�شمانية

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن امل�شلحة ال�شماني��ة يجوز اأن تخ�شع لأحكام الإبطال   -88

املن�شو�ص عليها يف قانون الإع�شار على الأ�ش�ص ذاتها ال�شارية على املعامالت الأخرى، بالرغم 

من كونها �شارية وواجبة النفاذ مبوجب قانون غر قانون الإع�شار.

املعامالت املعفاة من دعاوى الإبطال

ينبغ��ي اأن يح��ّدد قان�ون الإع�ش���ار املع�امالت التي ه�ي معف�اة م��ن الإبط�ال، مبا فيها   -92

العقود املالية.

الوا�شعة  الطائفة  اإىل  الباب هو الإ�ش��ارة بوجه عام  الق�ش��د م��ن ا�شتعمال كلمة "املعاملة" يف هذا 
 )62(

م��ن ال�شك��وك القانونية التي ميكن بوا�شطته��ا الت�شرف يف املوجودات اأو حتّمل التزام��ات، مبا يف ذلك عن طريق 

الإحال��ة اأو ال�ش��داد اأو منح م�شلحة �شمانية اأو كفالة اأو قر�ص اأو تنازل اأو عن طريق اإجراء يرمي اإىل اإنفاذ م�شلحة 

�شمانية اإزاء اأطراف ثالثة، وهي قد ت�شمل جمموعة مرّكبة من املعامالت.
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العقود املالية واملعاو�شة

حامل��ا ُتنَهى عقود املدين املالي��ة، ينبغي اأن ي�شمح قانون الإع�ش��ار لالأطراف املقابلة   -103

باإنف��اذ م�شاحلها ال�شمانية وتطبيقها على الإلتزام��ات النا�شئة عن العقود املالية. وينبغي اإعفاء 

العقود املالية من اأي وقف منطبق مبقت�شى قانون الإع�شار على اإنفاذ امل�شلحة ال�شمانية.

م�شاركة الدائنني

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن الدائنني، امل�شمونني وغر امل�شمونني على ال�شواء،   -126

يح��ق له��م اأن ي�شاركوا يف اإجراءات الإع�شار، واأن يبنّي ما ميكن اأن تنطوي عليه تلك امل�شاركة 

من حيث املهام التي ميكن اأداوؤها.

حق الطرف ذي امل�شلحة يف اأن ُت�شمع دعواه 

ويف اأن يلتم�ص اإعادة النظر

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن للطرف ذي امل�شلحة احلق يف اأن ُت�شمع دعواه ب�شاأن   -137

اأّي م�شاألة يف اإجراءات الإع�شار مت�ص حقوقه اأو التزاماته اأو م�شاحله. فعلى �شبيل املثال، ينبغي 

اأن يحق للطرف ذي امل�شلحة:

)اأ(      اأن يعرت�ص على اأّي فعل يتطلب موافقة املحكمة؛  

َط ومل ُتلَتَم�ص موافقة  َ
)ب(    اأن يلتم���ص اإع��ادة نظر املحكمة يف اأّي فعل مل ُت�ش��رت  

املحكمة عليه؛

)ج(      اأن يلتم�ص اأّي اإعفاء متاح له يف اإجراءات الإع�شار.  

)63(

احلق يف ال�شتئناف

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأنه يجوز للط��رف ذي امل�شلحة اأن ي�شتاأنف ب�شاأن اأي اأمر   -138

�شادر عن املحكمة يف اإجراءات الإع�شار اإذا كان ذلك الأمر مي�ص حقوقه اأو التزاماته اأو م�شاحله.

خطة اإعادة التنظيم اآليات الت�شويت

ينبغ��ي اأن ي�شع قانون الإع�شار اآلي��ة للت�شويت ب�شاأن املوافقة على اخلطة. وينبغي اأن   -145

تتناول ه��ذه الآلية حتديد الدائنني وحائزي الأ�شهم الذين يح��ق لهم الت�شويت على اخلطة؛ 

وفق��ا لالأهداف الأ�شا�شية، ينبغ��ي اأن ين�ص قانون الإع�شار على اأّن اأح��كام ال�شتئناف يف اإجراءات 
)63(

الإع�ش��ار ل ينبغي اأن يكون له��ا اأثر معلق ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك، بغية �شم��ان اإمكانية معاجلة الإع�شار 

وحله على نحو منتظم و�شريع وفّعال دون تعطيل ل داعي له. وينبغي اأن تكون احلدود الزمنية لال�شتئناف متوافقة 

عموما مع القانون املعمول به، لكنها ينبغي اأن تكون اأق�شر يف الإع�شار من اأجل تفادي تعطيل اإجراءات الإع�شار.
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والطريق��ة الت��ي �شيجرى بها الت�شويت، اإّم��ا يف اجتماع يعقد لذلك الغر���ص واإّما عن طريق 

الربيد اأو بو�شائل اأخرى، مبا فيها الو�شائل الإلكرتونية والت�شويت بالوكالة؛ وما اإذا كان ينبغي 

اأن ي�شوت الدائنون وحائزو الأ�شهم يف فئات ح�شب حقوقهم اخلا�شة اأم ل.

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�ش��ار اأّن الدائن اأو حائز الأ�شهم ال��ذي ُعّدلت حقوقه اأو   -146

تاأثرت مبقت�شى اخلطة ل يكون ملزما باأحكامها ما مل تتح لذلك الدائن اأو حائز الأ�شهم فر�شة 

للت�شويت ب�شاأن املوافقة على اخلطة.

ينبغ��ي اأن يبنّي قان��ون الإع�شار اأنه لي�ص لأي دائن اأو حائز اأ�شهم اأو فئة من الدائنني   -147

اأو م��ن حائزي الأ�شهم احلّق يف الت�شوي��ت ب�شاأن املوافقة على اخلطة، عندما تن�ص تلك اخلطة 

على اأّن حقوق ذلك الدائن اأو حائز الأ�شهم اأو تلك الفئة من الدائنني اأو من حائزي الأ�شهم 

مل ُتعّدل اأو تتاأثر باخلطة.

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�شار اأّن الدائنني الذين يحق لهم الت�شويت ب�شاأن املوافقة   -148

عل��ى اخلطة ينبغي ت�شنيفهم على ح��دة بح�شب حقوقهم واأّن كل فئة منهم ينبغي اأن ت�شّوت 

على انفراد.

ينبغي اأن يبنّي قانون الإع�ش��ار اأنه ينبغي اإتاحة املعاملة ذاتها لكل الدائنني وحائزي   -149

الأ�شهم املنتمني اإىل الفئة ذاتها.

موافقة الفئات

عندما يجري الت�شويت ب�شاأن املوافقة على خطة بالرجوع اإىل الفئات، ينبغي اأن يبنّي   -150

قان��ون الإع�شار كيف �شيعاَم��ل الت�شويت املتحقق يف كل فئة لأغرا���ص املوافقة على اخلطة. 

وميكن اّتباع نُهج خمتلفة، منها ا�شرتاط موافقة كل الفئات اأو موافقة اأغلبية حمددة من الفئات، 

ولك��ن يجب اأن توافق على اخلطة فئٌة واحدة على الأقل من الدائنني الذين ُعّدلت اأو تاأثرت 

حقوقهم مبقت�شى اخلطة.

عندما ل ي�شرتط قانون الإع�شار موافقة كل الفئات على اخلطة، ينبغي اأن يتناول قانون   -151

الإع�شار كيفية معاملة الفئات التي ل ت�شّوت تاأييدا للخطة التي هي بخالف ذلك حتظى مبوافقة 

الفئات املطلوبة. وينبغي اأن تكون تلك املعاملة مت�شقة مع الأ�ش�ص املبّينة يف التو�شية 152.

اإقرار اخلطة املوافق عليها

عندم��ا ي�شرتط قانون الإع�شار اإقرار املحكمة للخطة املوافق عليها، ينبغي اأن ي�شرتط   -152

 اخلطة اإذا ا�شتوفت ال�شروط التالية:
ّ
قانون الإع�شار على املحكمة اأن تقر
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)اأ(       مت احل�شول على املوافقات املطلوبة وجرت عملية املوافقة على نحو �شليم؛

)ب(    �شيح�ش��ل الدائن��ون مبقت�شى اخلط��ة على قدر ي�شاوي عل��ى الأقل ما كانوا   

�شيح�شلون عليه يف الت�شفية، ما مل يوافقوا حتديدا على تلقي معاملة اأقل؛

)ج(    ل تت�شّمن اخلطة اأحكاما خمالفة للقانون؛  

)د(       �شُت�شّدد املطالبات والنفقات الإدارية بالكامل، با�شتثناء احلالت التي يوافق   

فيها �شاحب املطالبة اأو املبلغ املنفق على احل�شول على معاملة خمتلفة؛ 

)ه���(   با�شتثناء احلالت التي توافق فيها فئات الدائنني املتاأثرة باخلطة على خالف   

ذلك، اإذا �شوتت فئة من فئات الدائنني بعدم املوافقة على اخلطة، وجب اأن تتلقى تلك الفئة 

مبقت�ش��ى اخلط��ة اعرتافا كامال مبرتبتها مبوج��ب قانون الإع�شار واأن يراع��ى ذلك الرتتيب عند 

التوزيع على تلك الفئة مبقت�شى اخلطة.

الطعون يف املوافقة )عندما ل يكون الإقرار لزما(

عندما ت�شبح اخلطة ملزمة لدى موافقة الدائنني عليها، دون ا�شرتاط اإقرارها من ِقبل   -153

املحكم��ة، ينبغي اأن ياأذن قانون الإع�شار لالأطراف ذات امل�شلحة، مبا فيها املدين، اأن تطعن يف 

املوافق��ة على اخلطة. وينبغي اأن يبنّي قانون الإع�شار املعاير التي ميكن ال�شتناد اإليها يف تقييم 

الطعن، وينبغي اأن ت�شمل هذه املعاير ما يلي:

)اأ(      ما اإذا كانت الأ�ش�ص املبينة يف التو�شية 152 قد ا�شتوفيت؛  

)ب(   الحتيال، ويف تلك احلالة ينبغي اأن تنطبق �شروط التو�شية 154.  

املطالبات امل�شمونة

ينبغ���ي اأن ي�بنّي قان��ون الإع�شار م��ا اإذا كان ي�شرتط على الدائن��ني امل�شمونني اأن   -172

يقّدموا مطالبات.

املطالبات غر امل�شفاة 

ينبغي اأن ي�شمح قانون الإع�شار بقبول املطالبات غر امل�شفاة موؤقتا، ريثما يحّدد ممثل   -178

الإع�شار مقدار املطالبة.
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حتديد قيمة املطالبات امل�شمونة

ينبغ��ي اأن ين���ص قانون الإع�ش��ار على اأن��ه يجوز ملمث��ل الإع�شار اأن يح��ّدد اجلزء    -179

امل�شم��ون من مطالبة الدائن امل�شم��ون واجلزء غر امل�شمون من تل��ك املطالبة بوا�شطة حتديد 

قيمة املوجودات املرهونة.

املطالبات امل�شمونة

ينبغ��ي اأن يبنّي قانون الإع�ش��ار اأّن املطالبة امل�شمونة ينبغي اأن ت�شدد من املوجودات   -188

املرهون��ة يف اإجراءات الت�شفية اأو مبوجب خطة لإعادة التنظيم، رهنا ب�شداد اأي مطالبات اأعلى 

اأولوية من املطالبة امل�شمونة، اإن وجدت. وينبغي التقليل اإىل اأدنى حد من املطالبات التي هي 

اأعل��ى اأولوية من املطالب��ات امل�شمونة وذكرها بو�شوح يف قانون الإع�ش��ار. وعندما تكون قيمة 

املوجودات املرهونة غر كافية ل�شداد مطالبة الدائن امل�شمون، يجوز للدائن امل�شمون اأن ي�شارك 

ب�شفة دائن عادي غر م�شمون.

باء-  تو�صيات اإ�صافية ب�صاأن الإع�صار

املوجودات املحتازة بعد بدء اإجراءات الإع�شار

با�شتثن��اء ما تن���ص عليه التو�شي��ة 236، ينبغ��ي اأن ين�ص قانون الإع�ش��ار على اأن   -235

موج��ودات احلوزة التي حُتت��از بعد بدء اإجراءات الإع�شار ل تخ�ش��ع لأي حق �شماين اأن�شاأه 

املدين قبل بدء تلك الإجراءات.

ينبغي اأن ين�ص قانون الإع�شار على اأن موجودات احلوزة التي حُتتاز بعد بدء اإجراءات   -236

الإع�شار فيما يتعلق باملدين تخ�شع لأي حق �شماين اأن�شاأه املدين قبل بدء اإجراءات الإع�شار 

اإذا كانت املوجودات عائدات )نقدية اأو غر نقدية( ملوجودات مرهونة كانت موجودات ميلكها 

املدين قبل بدء الإجراءات.

�شروط النتهاء التلقائي يف اإجراءات الإع�شار

اإذا كان قانون الإع�شار ين�ص على اأن ال�شرط الوارد يف العقد والذي يق�شي بالنتهاء   -237

التلقائ��ي لأي الت��زام مبقت�شى العقد اأو بتعجيل ا�شتحق��اق اأي التزام مبقت�شى العقد عند بدء 

اإج��راءات الإع�شار اأو عند وقوع حدث اآخر مت�شل بالإع�ش��ار هو �شرط غر قابل لالإنفاذ جتاه 
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ممث��ل الإع�شار اأو املدي��ن، فينبغي اأن ين�ص قانون الإع�شار اأي�ش��ا على اأن هذا احُلكم ل يحول 

دون اإنف��اذ ال�شرط الوارد يف العقد والذي ُيعفي الدائن من التزام تقدمي قر�ص اأو تقدمي ائتمان 

اأو غر ذلك من الت�شهيالت املالية ل�شالح ملدين، اأو يلغي ذلك ال�شرط.

نفاذ احلق ال�شماين جتاه الأطراف الثالثة يف اإجراءات الإع�شار

ينبغي اأن ين�ص قانون الإع�شار على اأنه اإذا كان احلق ال�شماين نافذا جتاه اأطراف ثالثة   -238

عند بدء اإجراءات الإع�شار جاز اتخاذ تدابر بعد بدء تلك الإجراءات من اأجل موا�شلة نفاذ 

ذل��ك احلق جتاه الأطراف الثالثة، اأو ا�شتبقاء نف��اذه اأو احلفاظ على نفاذه اإىل احلد امل�شموح به 

مبوجب قانون املعامالت امل�شمونة وبالطريقة امل�شموح بها مبوجبه.

اأولوية احلق ال�شماين يف اإجراءات الإع�شار

ينبغ��ي اأن ين�ص قانون الإع�ش��ار على اأنه اإذا كان احلق ال�شم��اين ي�شتحق الأولوية   -239

مبوجب قانون غر قانون الإع�شار ظلت تلك الأولوية �شارية دون انتقا�ص يف اإجراءات الإع�شار، 

اإل اإذا نالت مطالبة اأخرى الأولوية مبوجب قانون الإع�شار. وينبغي اأن تكون هذه ال�شتثناءات 

يف احلد الأدنى واأن ين�ص عليها قانون الإع�شار بو�شوح. وهذه التو�شية خا�شعة للتو�شية 188 

من دليل الأون�شيرتال الت�شريعي لالإع�شار.

اأثر اتفاق اإنزال مرتبة الأولوية يف اإجراءات الإع�شار

ينبغ��ي اأن ين�ص قانون الإع�شار على اأنه اإذا اأنزل حائز احلق ال�شماين يف موجودات   -240

ح��وزة الإع�ش��ار مرتبته يف الأولوية من تلق��اء نف�شه اأو بالتفاق ل�شال��ح اأي ُمطاِلبني مناف�شني 

موجودي��ن حاليا اأو �شيوج��دون م�شتقبال، كان هذا الإنزال ملزما يف اإج��راءات الإع�شار فيما 

يتعلق باملدين بنف�ص مدى نفاذه مبوجب قانون غر قانون الإع�شار.

التكاليف والنفقات املرتتبة على احلفاظ على قيمة املوجودات 

املرهونة يف اإجراءات الإع�شار

ينبغي اأن ين�ص قانون الإع�شار على اأنه يحّق ملمثل الإع�شار اأن ي�شرتد من قيمة املوجودات   -241

لها ممثل الإع�شار يف  املرهون��ة، على اأ�شا�ص الأولوية الأوىل، التكاليف والنفقات املعقولة التي يتحمنَّ

احلفاظ على قيمة املوجودات املرهونة اأو ا�شتبقائها اأو زيادتها ل�شالح الدائن امل�شمون.
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تقدير قيمة املوجودات املرهونة يف اإجراءات اإعادة التنظيم

ينبغي اأن ين���ص قانون الإع�شار على اأنه ينبغي، لدى تقدير قيمة ت�شفية املوجودات   -242

املرهونة يف اإجراءات اإعادة التنظيم، اأن يوىل العتبار ل�شتخدامات تلك املوجودات والغر�ص 

م��ن تقدير تل��ك القيمة. ويجوز ال�شتن��اد يف تقدير قيمة ت�شفية تلك املوج��ودات اإىل قيمتها 

ب�شفتها جزءا من من�شاأة عاملة.
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