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قانون الأون�سيرتال النموذجي
()1
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
الف�صل الأول -نطاق االنطباق
والأحكام العامة
املادة  -1نطاق االنطباق
 -١ينطبق هذا القانون على احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات املنقولة.
 -٢ينطبق هذا القانون ،با�ستثناء املواد � 72إىل  ،82على النقل التام للم�ستحقات باالتفاق.
 -٣ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرة  ،1ال ينطبق هذا القانون على احلقوق ال�ضمانية يف:
(�أ) احلق يف طلب ال�سداد مبقت�ضى كفالة م�ستقلة �أو خطاب ائتمان �أو يف تقا�ضي
عائدات كفالة م�ستقلة �أو خطاب ائتمان؛ [�أو]
(ب) املمتلكات الفكرية ،متى كان هذا القانون ال يت�سق مع �أحكام [القانون املتعلق
()2
بامللكية الفكرية الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة]؛ [�أو]
(ج) الأوراق املالية املودعة لدى و�سيط؛ [�أو]
(د) حقوق ال�سداد النا�شئة مبقت�ضى عقود مالية حتكمها اتفاقات معاوَ�ضة �أو عن
هذه العقود ،با�ستثناء حقوق ال�سداد التي تن�ش�أ عند �إنهاء جميع املعامالت املعلَّقة [؛ �أو

(")1املعاملة امل�ضمونة" تعني املعاملة التي تن�شئ ح ًّقا �ضمان ًّيا يف موجودات منقولة .ومن ثم ،فلي�س هناك اختالف
جوهري بني عنوان القانون النموذجي يف ال�صيغ اللغوية التي ال ت�ستخدم تعبري "املعامالت امل�ضمونة" وعنوان دليل الأون�سيرتال
الت�شريعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة.
ن�سقت �أو عاجلت على نحو �آخر العالقة بني هذا
()2قد ال يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا كانت الدولة امل�شرتعة قد َّ
القانون و�أيِّ �أحكام خا�صة باملعامالت امل�ضمونة واردة يف قانونها املتعلق بامللكية الفكرية.
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(ﻫ) �أيِّ �أنواع �أخرى من املوجودات حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة ،مثل املوجودات
متخ�ص�صة لت�سجيل املعامالت امل�ضمونة واملوجودات مبقت�ضى قانون �آخر،
ِّ
اخلا�ضعة لنظم
()3
متى كان ذلك القانون الآخر يحكم امل�سائل التي يتناولها هذا القانون].
  -٤ال ينطبق هذا القانون على احلقوق ال�ضمانية يف عائدات املوجودات املرهونة �إذا كانت
تلك العائدات نوع ًا من �أنواع املوجودات التي ال ينطبق عليها هذا القانون ،ومتى كان [�أيُّ قانون
�آخر حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] ينطبق على احلقوق ال�ضمانية يف تلك الأنواع من املوجودات
ويحكم امل�سائل التي يتناولها هذا القانون.
 -٥لي�س يف هذا القانون ما مي�س بحقوق املانح واملدين بامل�ستَحق والتزاماتهما مبقت�ضى قوانني
�أخرى حتكم حماية الأطراف يف املعامالت التي تجُ رى لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية.
 -٦لي�س يف هذا القانون ما يَجُ بُّ �أحكامَ �أيِّ قانون �آخر تُقيِّد �إن�شا َء �أو �إنفاذَ حق �ضماين يف
�أنواع معيَّنة من املوجودات �أو �إمكاني َة نقلها ،با�ستثناء الأحكام التي تُقيِّد �إن�شاء �أو �إنفاذ حق
موجودات �آجل ًة �أو جزءا من موجودات �أو
ٍ
�ضماين يف تلك املوجودات �أو تُقيِّد نقلها ملجرد كونها
م�صلح ًة غري جم َّز�أة فيها.

املادة  -2التعاريف وقواعد التف�سري
لأغرا�ض هذا القانون:
(�أ) "الإبالغ بحق �ضماين يف امل�ستحق" يعني �إ�شعار ًا يبلغ به املانحُ �أو الدائنُ امل�ضمون
املدينَ بامل�ستحَ ق ب�إن�شاء حق �ضماين يف ذلك امل�ستحَ ق؛
(ب) "اتفاق ال�سيطرة":
‘  ’1فيما يخ�ص الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة
لدى و�سيط ،يعني اتفاق ًا كتابيًّا بني املُ�صدِ ر واملانح والدائن امل�ضمون
يفيد ب�أنَّ املُ�صدِ ر يوافق على اتباع ما يُ�صدِ ره الدائن امل�ضمون من
تعليمات ب�ش�أن تلك الأوراق املالية بدون موافقة �إ�ضافية من املانح؛
‘  ’2فيما يخ�ص احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي،
يعني اتفاق ًا كتابيًّا بني امل�ؤ�س�سة الوديعة واملانح والدائن امل�ضمون يفيد
ب�أنَّ امل�ؤ�س�سة الوديعة توافق على اتباع ما يُ�صدِ ره الدائن امل�ضمون من
تعليمات ب�ش�أن تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب الم�صرفي بدون
موافقة �إ�ضافية من املانح؛

(�)3إذا ق َّررت الدولة امل�شرتعة �إ�ضافة �أيِّ ا�ستثناءات �أخرى ،فينبغي �أن تكون حمدودة و�أن تبينَّ على نحو وا�ضح وحمدَّد
عند ا�شرتاعها القانون النموذجي.
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(ج) "االتفاق ال�ضماين" يعني:
‘ ’1اتفاق ًا بني مانح ودائن م�ضمون ين�ص على �إن�شاء حق �ضماين ،ب�صرف
النظر عما �إذا كان الطرفان قد �أ�سمياه اتفاق ًا �ضمانيًّا �أم ال؛
‘ ’2اتفاق ًا ين�ص على نقل تام مل�ستحق؛
(د) "اتفاق املعاوَ�ضة" يعني اتفاق ًا بني طرفني �أو �أكرث ين�ص على واحد �أو �أكرث مما يلي:
‘ ’1الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة بالعملة ذاتها ويف التاريخ ذاته،
�سواء بالإحالل �أو بطريقة �أخرى؛ �أو
‘ ’2عند �إع�سار طرف ما �أو تق�صريه ب�أيِّ نحو �آخر� ،إنهاء جميع املعامالت
املعلَّقة بقيمتها الإبدالية �أو بقيمتها ال�سوقية املن�صفة ،وحتويل تلك
املبالغ �إىل عملة واحدة ومعاو�ضتها مببلغ واحد يدفعه �أحد الطرفني
�إىل الآخر؛ �أو
‘ ’3مقا�صة املبالغ املح�سوبة على النحو املبينَّ يف الفقرة الفرعية ‘’2
مبقت�ضى اتفاقَي معاو�ضة �أو �أكرث؛
(ﻫ) "الإ�شعار" يعني خطاب ًا يف �شكل كتابي؛
(و) "االلتزام امل�ضمون" يعني التزام ًا م�ضمون ًا بحق �ضماين؛
(ز) "الأوراق املالية" تعني:
[‘	 ]’1التزام ًا من الكيان املُ�صدِ ر �أو �أيَّ �سهم يف الكيان املُ�صدِ ر �أو حق م�شابه
يف امل�شاركة فيه �أو يف من�ش�أة تابعة له:
�أ  -يندرج �ضمن فئة �أو �سل�سلة �أو يكون ،مبقت�ضى �شروطه ،قاب ًال
للتق�سيم �إىل فئات �أو �سال�سل؛
ب  -يكون من نوع يُتعامَ ل به �أو يُتداول يف �سوق معرتف بها� ،أو
يُ�صدَ ر كوا�سطة لال�ستثمار؛
[‘ ’2ما حتدِّده هنا الدولة امل�شرتعة من حقوق �إ�ضافية تَ�صلُح �أن تكون �أوراق ًا
َف بال�شروط الواردة يف الفقرتني الفرعيتني ‘� ’1أ و‘ ’1ب؛]
مالية ،حتى و�إن مل ت ِ
(ح) "الأوراق املالية التي �صدرت بها �شهادات وغري املُودَعة لدى و�سيط" تعني �أيَّ
�أوراق مالية غري مودعة لدى و�سيط تكون ممثَّلة ب�شهادة:
‘’1

تن�ص على �أنَّ ال�شخ�ص الذي له احلق يف تلك الأوراق املالية هو
ال�شخ�ص الذي يحوز ال�شهادة؛ �أو
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‘ ’2حتدِّ د هوية ال�شخ�ص الذي له احلق يف الأوراق املالية؛
(ط) "الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة لدى و�سيط" تعني
الأوراق املالية غري املودعة لدى و�سيط وغري املمثَّلة ب�شهادة؛
(ي) "الأوراق املالية غري املودعة لدى و�سيط" تعني الأوراق املالية التي لي�ست �أوراق ًا
مالية مودعة يف ح�ساب للأوراق املالية ولي�ست حقوق ًا يف �أوراق مالية نا�شئة عن �إيداع �أوراق
مالية يف ح�ساب للأوراق املالية؛
(ك) "الأولوية" تعني �أف�ضلية حق �شخ�ص ما يف املوجود املرهون على حق مطالب
منا فِ�س؛
(ل) "التق�صري" يعني تخل َُّف املدين عن �سداد قيمة االلتزام امل�ضمون �أو عن الإيفاء به
على نحو �آخر ،و�أيَّ حدث �آخر ي�شكِّل تق�صري ًا مبقت�ضى اتفاق مربم بني املانح والدائن امل�ضمون؛
(م) "ح�ساب الأوراق املالية" يعني ح�ساب ًا مي�سكه و�سيط وميكن �إيداع �أوراق مالية فيه
�أو �سحبها منه؛
(ن) "احل�ساب الم�صرفي" يعني احل�ساب الذي مت�سِ كه م�ؤ�س�سة م�أذون لها بتلقِّي
ودائع وميكن �إيداع �أموال فيه �أو �سحبها منه؛
(�س) "احلق ال�ضماين" يعني:
‘  ’1حقَّ ملكية يف موجود منقول يُن�ش�أ باتفاق ل�ضمان �سداد قيمة التزام ما
�أو الإيفاء به على نحو �آخر ،ب�صرف النظر عمَّا �إذا كان الطرفان قد
�أ�سمياه حقًّا �ضمانيًّا ،وب�صرف النظر عن نوع املوجود املعني �أو و�ضعية
املانح �أو الدائن امل�ضمون �أو طبيعة االلتزام امل�ضمون؛
‘ ’2حقَّ املنقول �إليه مبقت�ضى نقل تام مل�ستحق باالتفاق؛
(ع) "احلق ال�ضماين االحتيازي" يعني احلق ال�ضماين يف موجود ملمو�س� ،أو يف
ممتلكات فكرية �أو حقوق �شخ�ص مرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية ،الذي
ي�ضمن التزام ًا ب�سداد �أيِّ جزء غري م�سدَّد من ثمن �شراء ذلك املوجود �أو ي�ضمن ائتمان ًا �آخر
مقدَّم ًا لتمكني املانح من احتياز حقوق يف ذلك املوجود متى كان ذلك االئتمان مُ�ستخدم ًا لذلك
الغر�ض؛
(ف) "احليازة" تعني احليازة الفعلية ملوجود ملمو�س من قِبل �شخ�ص �أو ممثل له� ،أو
من قِبل �شخ�ص م�ستقل يُق ُّر ب�أنه يحتفظ بذلك املوجود ل�صالح ذلك ال�شخ�ص؛
(�ص) "الدائن امل�ضمون" يعني:
‘ ’1ال�شخ�ص الذي لديه حق �ضماين؛
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‘’2
(ق) "الدائن امل�ضمون االحتيازي" يعني الدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين
احتيازي؛
(ر) "ال�سجل" يعني ال�سجلَّ املن�ش�أ مبقت�ضى املادة  28من هذا القانون؛
(�ش) "ال�سلع اال�ستهالكية" تعني ال�سلع التي ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم ا�ستخدامها،
يف املقام الأول ،لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية؛
(ت) "العائدات" تعني كل ما يُتقا�ضى ب�ش�أن املوجود املرهون ،مبا يف ذلك ما يُتقا�ضى
نتيجة لبيع املوجود املرهون �أو نقله على نحو �آخر �أو ت�أجريه �أو الرتخي�ص با�ستخدامه �أو حت�صيل
ريعه ،والثمار املدنية والطبيعية ،وعائدات الت�أمني ،واملطالبات النا�شئة عن حدوث عيوب يف
املوجود املرهون �أو تع ُّر�ضه للتلف �أو الهالك ،وعائدات تلك العائدات؛
(ث) "العقد املايل" يعني �أيَّ معاملة �آنيَّة �أو �آجلة �أو م�ستقبلية �أو تخيريية �أو تقاي�ضية
تتعلق ب�أ�سعار فائدة �أو �سلع �أو عمالت �أو �أ�سهم �أو �سندات �أو م�ؤ�شرات �أو �أيِّ �صك مايل �آخر،
و�أيَّ معاملة �إعادة �شراء �أوراق مالية �أو �إقرا�ضها ،و�أيَّ معاملة �أخرى م�شابهة لتلك املعامالت
التي تجُ رى يف �أ�سواق مالية ،و�أيَّ توليفة من تلك املعامالت؛
(خ) "العِلم" يعني العلم الفعلي؛
(ذ) "الكتابة" ت�شمل اخلطاب الإلكرتوين �إذا كان االطالع على املعلومات الواردة فيه
متي�سِّ ر ًا على نحو يتيح الرجوع �إليه الحقاً.
(�ض) "الكتلة" تعني املوجود امللمو�س الذي ين�ش�أ عندما يكون �أحد املوجودات امللمو�سة
ممتزج ًا بواحد �أو �أكرث من موجودات ملمو�سة �أخرى من النوع نف�سه بحيث ي�صبح كل منها
فاقد ًا لهويته امل�ستقلة؛
(ظ) "املانح" يعني:
املنقول �إليه يف حالة النقل التام مل�ستحق باالتفاق؛

‘ ’1ال�شخ�ص الذي ين�شئ حقًّا �ضمانيًّا ل�ضمان التزامه هو �أو التزام �شخ�ص �آخر؛
‘  ’2م�شرتيَ املوجود املرهون �أو �أيَّ �شخ�ص �آخر يُنقل �إليه ذلك املوجود
ويكت�سب حقوقه فيه خا�ضع ًة حلق �ضماين؛
‘ ’3الناقل يف حالة النقل التام مل�ستحق باالتفاق؛
(غ) "املخزونات" تعني املوجودات امللمو�سة التي يحتفظ بها املانح لبيعها �أو ت�أجريها
يف �سياق عمله املعتاد ،مبا فيها املواد اخلام واملواد قيد التجهيز؛
(�أ �أ) "املدين" يعني ال�شخ�ص الذي يتعني عليه �سداد قيمة االلتزام امل�ضمون �أو
الإيفاء به على نحو �آخر� ،سوا ٌء �أكان ذلك ال�شخ�ص هو مانح احلق ال�ضماين الذي ي�ضمن �سداد
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قيمة ذلك االلتزام �أو الإيفاء به على نحو �آخر �أم مل يكن ،وهو ي�شمل �أيَّ ملتزِ م ثانوي ،مثل كفيل
االلتزام امل�ضمون؛
(ب ب) "املدين مب�ستحَ ق" يعني ال�شخ�ص الذي يتعني عليه �سداد قيمة م�ستحَ ق خا�ضع
حلق �ضماين ،وهو ي�شمل الكفيل �أو �أيَّ �شخ�ص �آخر م�س�ؤول ثانويًّا عن �سداد قيمة ذلك امل�ستحَ ق؛
(ج ج) "امل�ستحَ ق" يعني احلق يف تقا�ضي قيمة التزام نقدي ،با�ستثناء احلق يف التقا�ضي
املثبت ب�صك قابل للتداول واحلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي واحلق يف
تقا�ضي قيمة ورقة مالية غري مودَعة لدى و�سيط؛
(د د) "املُطالِب املنافِ�س" يعني دائن ًا للمانح �أو �شخ�ص ًا �آخر لديه حقوق يف املوجود
املرهون ميكن �أن تناف�س حقوق الدائن امل�ضمون يف املوجود املرهون نف�سه .وي�شمل هذا
التعبري:
‘�  ’1أيَّ دائن م�ضمون �آخر للمانح لديه حق �ضماين يف املوجود املرهون
نف�سه؛
‘�  ’2أيَّ دائن �آخر للمانح لديه حق يف املوجود املرهون نف�سه؛
‘ ’3ممثل الإع�سار يف �إجراءات الإع�سار املتعلقة باملانح؛
‘  ’4م�شرتيَ املوجود املرهون �أو �أيَّ �شخ�ص �آخر يُنقَل �إليه ذلك املوجود �أو
ي�ست�أجره �أو يرخَّ �ص له با�ستخدامه؛
(ﻫ ﻫ) "املعدَّات" تعني املوجود امللمو�س ،بخالف املخزونات �أو ال�سلع اال�ستهالكية،
الذي ي�ستخدمه املانح �أو يعتزم ا�ستخدامه يف املقام الأول يف ت�شغيل من�ش�أته؛
(و و) "املنتَج" يعني املوجود امللمو�س الذي ين�ش�أ عندما يكون �أحد املوجودات امللمو�سة
مرتبط ًا ارتباط ًا ماد ًّيا بواحد �أو �أكرث من موجودات ملمو�سة �أخرى من النوع نف�سه �أو متَّحد ًا
معها� ،أو عندما يكون واحد �أو �أكرث من املوجودات امللمو�سة م�صنوع ًا �أو جممَّع ًا �أو جمهَّز ًا بحيث
ي�صبح كل منها فاقد ًا لهويته امل�ستقلة؛
(ز ز) "املوجود الآجل" يعني املوجود املنقول الذي ال يكون قائم ًا وقتَ �إبرام االتفاق
ال�ضماين� ،أو ال يكون للمانح حقوق فيه �أو �صالحية لرهنه يف ذلك الوقت؛
(ح ح) "املوجود املرهون" يعني:
‘ ’1املوجود املنقول اخلا�ضع حلق �ضماين؛
‘ ’2امل�ستحق اخلا�ضع لنقل تام باالتفاق؛
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(ط ط) "املوجود امللمو�س" يعني �أيَّ موجود منقول ملمو�س .وي�شمل هذا التعبري،
با�ستثناء احلاالت الواردة يف الفقرات الفرعية (ع) و(ﻫ ﻫ) و(غ) و(�ض) و(و و) من املادة ،2
واملواد  11و 20و 33و 34و� 38إىل  ،42النقو َد وال�صكوك القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة
للتداول والأوراق املالية التي �صدرت بها �شهادات وغري املودعة لدى و�سيط؛
(ي ي) "املوجود املنقول" يعني املوجود امللمو�س �أو غري امللمو�س الذي ال ميثل ممتلكات
غري منقولة؛
(ك ك) "املوجود غري امللمو�س" يعني �أيَّ موجود منقول ال ميثل موجود ًا ملمو�ساً؛

(ل ل)

"النقود" تعني العملة التي ت�أذن �أيُّ دولة با�ستخدامها كوا�سطة �سداد قانونية؛

املادة  -3ا�ستقاللية الأطراف
 -١يجوز اخلروج عن �أحكام هذا القانون �أو تغيريُها باالتفاق ،با�ستثناء املواد  4و 6و 9و53
و 54والفقرة  3من املادة  ،72واملواد � 85إىل .107
  -٢ال مي�س االتفاق امل�شار �إليه يف الفقرة  1بحقوق �أو التزامات �أيِّ �شخ�ص لي�س طرف ًا يف
االتفاق.
 -3لي�س يف هذا القانون ما مي�س ب�أيِّ اتفاق على ا�ستخدام الطرائق البديلة لت�سوية
املنازعات ،مبا فيها التحكيم والو�ساطة والتوفيق وت�سوية املنازعات باالت�صال احلا�سوبي
املبا�شر.

املادة  -4معايري ال�سلوك العامة
يجب على كل �شخ�ص �أن ميار�س حقوقه وي�ؤدي التزاماته مبقت�ضى هذا القانون بِنية ح�سنة
وعلى نحو معقول جتاريًّا.

املادة  -5املن�ش�أ الدويل واملبادئ العامة
 -١يوىل االعتبار يف تف�سري هذا القانون ملن�شئه الدويل ول�ضرورة تعزيز االت�ساق يف تطبيقه
ومراعاة حُ �سن النية.
 -٢ت�سوَّى امل�سائل املتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ،وال ت�سويها �أحكامه �صراحةً،
وفق ًا للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.

الف�صل الثاين�  -إن�شاء احلق ال�ضماين
()4

�ألف -القواعد العامة

املادة �  -6إن�شاء احلق ال�ضماين ،واال�شرتاطات اخلا�صة
باالتفاق ال�ضماين
 -١يُن�ش�أ احلق ال�ضماين باتفاق �ضماين� ،شريطة �أن تكون للمانح حقو ٌق يف املوجودات
املراد رهنها �أو �صالحي ٌة لرهنها.
 -٢يجوز �أن ين�ص االتفاق ال�ضماين على �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات �آجلة ،غري �أنَّ احلق
ال�ضماين يف تلك املوجودات ال يُن�ش�أ �إ َّال عندما يكت�سب املانح حقوق ًا فيها �أو �صالحية لرهنها.
 -٣با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة  ،4يجب �أن [ ُيربَم] [يُثبَت]( )5االتفاق ال�ضماين يف كتابة
يوقِّع عليها املانح :

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

حتدِّ د هوية الدائن امل�ضمون واملانح؛
ت�صف االلتزام امل�ضمون على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة 9؛
ت�صف املوجودات املرهونة على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة [9؛
()6
يُذكر فيها املبلغ الأق�صى الذي يجوز �إنفاذ احلق ال�ضماين ب�ش�أنه].

 -٤يجوز �أن يكون االتفاق ال�ضماين �شفويًّا �إذا كان املوجود املرهون يف حوزة الدائن امل�ضمون.

املادة  -7االلتزامات التي يجوز �ضمانها
يجوز �أن ي�ضمن احلق ال�ضماين واحد ًا �أو �أكرث من �أيِّ نوع من االلتزامات ،احلا�ضر
منها �أو الآجل ،واملحدَّد منها �أو غري املحدَّد ،وامل�شروط منها �أو غري امل�شروط ،والثابت منها
�أو املتغيرِّ .
()4يف هذا الف�صل وكل الف�صول الأخرى ،تكون القواعد العامة خا�ضعة للقواعد اخلا�صة مبوجودات مع َّينة .ولعل الدولة
امل�شرتعة تود �أن تدرج يف قانونها حكم ًا يتناول هذه امل�س�ألة.
()5ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن ت�أخذ باخليار الأن�سب لنظامها القانوين.
(َّ )6
لعل الدولة امل�شرتعة تو ُّد �أن تدرج هذه الفقرة الفرعية �إذا ر�أت �أنَّ من �ش�أن ذكر احلد الأق�صى للمبلغ النقدي الذي
يجوز �إنفاذ احلق ال�ضماين ب�ش�أنه �أن ي�ساعد على تي�سري االقرتا�ض امل�ضمون من دائن �آخر الحق.

9

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

10

املادة  -8املوجودات التي يجوز رهنها
يجوز �أن يرهن احلق ال�ضماين:
(�أ)  �أيَّ نوع من املوجودات املنقولة؛
(ب) جزء ًا من موجود منقول �أو حقًّا غري جم َّز�أ فيه؛
(ج) فئة عامة من املوجودات املنقولة؛
(د) جمي َع موجودات املانح املنقولة.

املادة  -9و�صف املوجودات املرهونة وااللتزامات امل�ضمونة
 -١يجب و�صف املوجودات املرهونة وااللتزامات امل�ضمونة يف االتفاق ال�ضماين على نحو
يتيح حتديدها على نحو معقول.
 -٢يُعترب و�صف املوجودات املرهونة الذي يبينِّ �أنَّ املوجودات املرهونة ت�شتمل على كل
موجودات املانح املنقولة� ،أو كل موجودات املانح املنقولة املندرجة يف �إطار فئة عامة ،موفي ًا
باملعيار الوارد يف الفقرة .1
 -3يُعترب و�صف االلتزامات امل�ضمونة الذي يبينِّ �أنَّ احلق ال�ضماين ي�ضمن جميع
االلتزامات امل�ستحَ قَة للدائن امل�ضمون يف �أيِّ وقت من الأوقات موفي ًا باملعيار الوارد
يف الفقرة .1

املادة  -10احلقوق يف العائدات والأموال املمتزجة
 -١ميتد احلق ال�ضماين يف املوجود املرهون �إىل عائداته القابلة للتحديد.
 -٢عندما تكون العائدات التي هي يف �شكل نقود �أو �أموال مودعة يف ح�ساب م�صرفي
ممتزجة مبوجودات �أخرى من النوع نف�سه:

(�أ)

ميتد احلق ال�ضماين �إىل النقود �أو الأموال املمتزجة ،حتى و�إن مل َتعُد قابلة للتحديد؛

(ب) يقت�صر احلق ال�ضماين يف النقود �أو الأموال املمتزجة على مقدار تلك النقود �أو
الأموال قبل امتزاجها مبا�شرة؛
(ج) �إذا كان مقدار النقود �أو الأموال املمتزجة ،يف �أيِّ وقت بعد االمتزاج ،يقل عن مقدار
تلك النقود �أو الأموال قبل امتزاجها مبا�شرة ،يكون احلق ال�ضماين يف النقود �أو الأموال املمتزجة
مقت�صر ًا على �أدنى مقدار لها يف الفرتة ما بني وقت امتزاجها ووقت املطالبة باحلق ال�ضماين.
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املادة  -11املوجودات امللمو�سة املمتزجة يف كتلة
�أو املحوَّلة �إىل مُنتَج
 -١ميتد احلق ال�ضماين يف املوجود امللمو�س املمتزج يف كتلة �إىل تلك الكتلة؛ وميتد احلق
ال�ضماين يف املوجود امللمو�س املحوَّل �إىل منتَج �إىل ذلك املنتَج.
 -٢يقت�صر احلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل الكتلة على نف�س الن�سبة التي كانت متثلها كمية
املوجود املرهون من كمية الكتلة كلها بعد االمتزاج مبا�شرة.
 -٣يقت�صر احلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل املنتَج على ما كان للموجود املرهون من قيمة
قبل �أن ي�صبح جزءا من املنتج مبا�شرة.

املادة  -12انق�ضاء احلقوق ال�ضمانية
ينق�ضي احلق ال�ضماين عندما تنق�ضي جميع االلتزامات امل�ضمونة وال تكون هناك التزامات
معلقة بتقدمي ائتمان م�ضمون بذلك احلق ال�ضماين.

باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة  -13القيود التعاقدية على �إن�شاء حقوق �ضمانية
يف امل�ستحقات
 -١يكون احلق ال�ضماين يف امل�ستحَ ق نافذ ًا ب�صرف النظر عن �أيِّ اتفاق بني املانح الأول� ،أو
�أيِّ مانح الحق ،واملدين بامل�ستحَ ق� ،أو �أيِّ دائن م�ضمون ،يُقيِّد ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال حق املانح
يف �إن�شاء حق �ضماين.
 -٢لي�س يف هذه املادة ما مي�س ب�أيِّ التزام �أو م�س�ؤولية تقع على عاتق املانح لإخالله باالتفاق
امل�شار �إليه يف الفقرة  ،1ولكن ال يجوز للطرف الآخر يف االتفاق �أن يُبطل العقد الذي ن�ش�أ عنه
امل�ستح ُّق �أو يُبطل االتفاقَ ال�ضماين ملجرد الإخالل بذلك االتفاق� ،أو �أن يثري جتاه الدائن امل�ضمون
�أيَّ مطالبة قد تكون له جتاه املانح نتيجة لذلك الإخالل ،ح�سبما تن�ص عليه الفقرة  2من املادة .64
وال يكون ال�شخ�ص الذي لي�س طرف ًا يف االتفاق امل�شار �إليه يف الفقرة  1م�س�ؤو ًال عن �إخالل املانح
باالتفاق ملجرد �أنه كان على علم باالتفاق.
  -3ال تنطبق هذه املادة �إ َّال على امل�ستحقات:
(�أ) النا�شئة عن عقد لتوريد �أو ت�أجري �سلع �أو خدمات غري اخلدمات املالية� ،أو عن
عقد ت�شييد �أو عقد لبيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة؛ �أو
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(ب) النا�شئة عن عقد لبيع ممتلكات �صناعية �أو ممتلكات فكرية �أخرى �أو معلومات
م�سجَّ لة امللكية �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها؛ �أو

(ج)

التي متثل التزام ال�سداد اخلا�ص مبعاملة تجُ رى بوا�سطة بطاقة ائتمان؛ �أو

(د) النا�شئة عند الت�سوية ال�صافية ملدفوعات م�ستحقة ال�سداد عم ًال باتفاق
معاو�ضة ي�شمل �أكرث من طرفني.

املادة  -14احلقوق ال�شخ�صية �أو حقوق امللكية التي ت�ضمن �أو تدعم �سدا َد قيمة
م�ستحقات مرهونة �أو موجودات غري ملمو�سة �أخرى �أو �صكوك قابلة للتداول
�أو الإيفاء بها على نحو �آخر
يحق للدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو موجود غري ملمو�س �آخر،
�أو يف �صك قابل للتداول� ،أن ينتفع ب�أيِّ حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �أو يدعم �سداد قيمة
املوجود املرهون �أو الإيفاء بها على نحو �آخر ،دومنا حاجة �إىل �إجراء نقل جديد .و�إذا كان ذلك
احلق غري قابل للنقل مبقت�ضى القانون الذي يح ُكمُه �إ َّال ب�إجراء نقل جديد ،كان املانح ملزَ م ًا
بنقل حق االنتفاع بذلك احلق �إىل الدائن امل�ضمون.

املادة  -15احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي
يكون احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي نافذ ًا ب�صرف
النظر عن �أيِّ اتفاق بني املانح وامل�ؤ�س�سة الوديعة يقيِّد ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال حقَّ املانح يف
�إن�شاء حق �ضماين.

املادة  -16امل�ستندات القابلة للتداول واملوجودات امللمو�سة
امل�شمولة مب�ستندات قابلة للتداول
ميتد احلق ال�ضماين يف امل�ستند القابل للتداول �إىل املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بذلك
امل�ستند� ،شريطة �أن تكون تلك املوجودات ،وقت �إن�شاء احلق ال�ضماين يف امل�ستند ،يف حوزة مُ�صدِ ر
ذلك امل�ستند.

املادة  -17املوجودات امللمو�سة التي تُ�ستخدَم ب�ش�أنها ممتلكات فكرية
ال ميتد احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تُ�ستخدَ م ب�ش�أنها ممتلكات فكرية
�إىل تلك املمتلكات ،وال ميتد احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية �إىل املوجودات امللمو�سة.

الف�صل الثالث -نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة
�ألف -القواعد العامة
املادة  -18الطريقتان الرئي�سيتان لتحقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة
 -١يكون احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة �إذا �سُ جِّ ل
�إ�شعار ب�ش�أنه يف ال�سجل.
 -٢يكون احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة نافذ ًا �أي�ض ًا جتاه الأطراف الثالثة �إذا كانت
تلك املوجودات يف حوزة الدائن امل�ضمون.

املادة  -19العائدات
�  -١إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ،كان احلق ال�ضماين
الذي ين�ش�أ مبقت�ضى املادة  10يف �أيِّ عائدات لتلك املوجودات نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة دومنا
حاجة �إىل �أيِّ �إجراء �إ�ضافي �إذا كانت تلك العائدات يف �شكل نقود �أو م�ستحقات �أو �صكوك
قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صرفي.
�  -٢إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ،كان احلق ال�ضماين
الذي ين�ش�أ مبقت�ضى املادة  10يف �أيِّ عائدات لتلك املوجودات ،با�ستثناء �أنواع العائدات امل�شار
�إليها يف الفقرة :1

(�أ)
من ن�شوء العائدات؛

نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة [ملدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة]

(ب) غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك� ،إ َّال �إذا جُ عِل احلق ال�ضماين يف تلك
العائدات نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�إحدى الطرائق املنطبقة على نوع املوجودات املرهونة
املعني امل�شار �إليه يف �أحكام هذا الف�صل قبل انق�ضاء املدة الزمنية املحدَّدة يف الفقرة
الفرعية (�أ).
13
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املادة  -20املوجودات امللمو�سة املمتزجة يف كتلة
�أو املحوَّلة �إىل منتَج
�إذا كان احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ،كان احلق
ال�ضماين يف الكتلة �أو املنتَج اللذين ميتد �إليهما ذلك احلق مبقت�ضى املادة  11نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة دومنا حاجة �إىل �أيِّ �إجراء �إ�ضافي.

التغيات يف طريقة حتقيق النفاذ جتاه
رُّ
املادة -21
الأطراف الثالثة
تغي يف
يظل احلق ال�ضماين النافذ جتاه الأطراف الثالثة نافذ ًا جتاهها رغم حدوث رُّ
طريقة حتقيق نفاذه جتاهها� ،شريطة �أ َّال تكون هناك �أيُّ فرتة انقطاع يف ذلك النفاذ.

املادة  -22االنقطاعات يف النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
�إذا انقطع نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة جاز جتديد ذلك النفاذ ،ولكن
احلق ال�ضماين ال يكون عندئذ نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة �إ َّال ابتداء من وقت جتديد نفاذه.

تغي القانون
املادة  -23ا�ستمرارية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة عند رُّ
املنطبق �إىل هذا القانون
�  -١إذا كان احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون دولة �أخرى ثم
�أ�صبح هذا القانون منطبق ًا عليه ،ظلَّ احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى
هذا القانون �إذا جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة وفق ًا لهذا القانون قبل �أقرب الأجلني التاليني:

(�أ)

وقت انق�ضاء النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة الأخرى؛

(ب) انق�ضاء [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] بعدما �أ�صبح هذا
القانون منطبقاً.
�  -٢إذا ا�ستمر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى الفقرة  ،1كان وقت
نفاذه جتاه الأطراف الثالثة هو الوقت الذي حتقَّق فيه ذلك النفاذ مبقت�ضى قانون الدولة
الأخرى.
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املادة  -24احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف ال�سلع اال�ستهالكية
يكون احلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية التي يقل ثمن احتيازها عن [مبلغ
حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة حال �إن�شائه دومنا حاجة �إىل �أيِّ
�إجراء �إ�ضافي.

باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة  -25احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف
ح�ساب م�صرفي
ميكن �أي�ض ًا جعل احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب
م�صرفي نافذً ا جتاه الأطراف الثالثة:

(�أ)

ب�إن�شاء حق �ضماين ل�صالح امل�ؤ�س�سة الوديعة؛ �أو

(ب)

ب�إبرام اتفاق �سيطرة؛ �أو

(ج)

ب�أن ي�صبح الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب.

املادة  -26امل�ستندات القابلة للتداول واملوجودات امللمو�سة امل�شمولة
مب�ستندات قابلة للتداول
�  -١إذا كان احلق ال�ضماين يف امل�ستند القابل للتداول نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ،يكون
احلق ال�ضماين الذي ميتد �إىل املوجودات امللمو�سة امل�شمولة بذلك امل�ستند وفق ًا للفقرة  16هو
�أي�ض ًا نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
�  -٢أثناء الفرتة التي تكون فيها املوجودات امللمو�سة م�شمول ًة مب�ستند قابل للتداول ،ميكن
�أي�ض ًا جعل احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن
امل�ضمون ذلك امل�ستند.
 -٣احلق ال�ضماين يف امل�ستند القابل للتداول الذي جُ عِل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بحيازة الدائن امل�ضمون ذلك امل�ستند يظل نافذ ًا جتاهها [ ملدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا
الدولة امل�شرتعة] بعد �إعادة ذلك امل�ستند �أو املوجودات امل�شمولة بذلك امل�ستند �إىل املانح �أو
�شخ�ص �آخر بغر�ض الت�صرف فيها.
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املادة  -27الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة لدى و�سيط
ميكن جعل احلق ال�ضماين يف الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة
لدى و�سيط نافذ ًا �أي�ض ًا جتاه الأطراف الثالثة:
(�أ) [ب�إدراج ت�أ�شرية باحلق ال�ضماين] [ب�إدخال ا�سم الدائن امل�ضمون ب�صفته
�صاحب الأوراق املالية]( )7يف الدفاتر املحتفَظ بها لدى املُ�صدِ ر �أو بالنيابة عنه لغر�ض تدوين
ا�سم �صاحب الأوراق املالية؛ �أو
(ب) ب�إبرام اتفاق �سيطرة.

()7ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تختار الطريقة الأن�سب لنظامها القانوين.

الف�صل الرابع -نظام ال�سجل
املادة � -28إن�شاء ال�سجل
يُن�شَ �أ ال�سج ُّل �إعما ًال لأحكام هذا القانون اخلا�صة بت�سجيل الإ�شعارات املتعلقة باحلقوق
ال�ضمانية.
()8

الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل
�ألف -القواعد العامة
املادة  -1التعاريف وقواعد التف�سري
لأغرا�ض هذه الأحكام:

(�أ) "الإ�شعار" يعني الإ�شعار الأوَّيل والإ�شعار بالتعديل والإ�شعار بالإلغاء؛
(ب) "الإ�شعار الأوَّيل" يعني �إ�شعار ًا مقدَّم ًا �إىل ال�سجل يف ا�ستمارة الإ�شعار املعتمدة لدى
ال�سجل لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار جتاه الأطراف الثالثة؛
(ج) "الإ�شعار امل�سجَّ ل" يعني الإ�شعار الذي �أُدخلت املعلومات الواردة فيه يف قيود
ال�سجل؛
(د) "الإ�شعار بالإلغاء" يعني �إ�شعار ًا مقدَّم ًا �إىل ال�سجل يف ا�ستمارة الإ�شعار املعتمدة
لدى ال�سجل لإلغاء نفاذ ت�سجيل جميع الإ�شعارات امل�سجَّ لة ذات ال�صلة؛

ق�صد �أن ت�صبح الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل نافذة بالتزامن مع ا�شرتاع القانون النموذجي .وهي ترد
(ُ )8ي َ
ً
كعن�صر منف�صل برتقيم داخلي خا�ص بها لكي تتاح للدول امل�شرتعة مرونة يف تنفيذها� .إذ ميكن للدولة امل�شرتعة ،تبعا لتقاليدها
ال�صياغية� ،أن تختار�( :أ) �إدراج جميع هذه الأحكام كف�صل م�ستقل يف �إطار ا�شرتاعها القانون النموذجي؛ �أو (ب) �إدراج
جميع هذه الأحكام يف قانون م�ستقل �أو �صك قانوين من نوع �آخر؛ �أو (ج) �إدراج بع�ض هذه الأحكام يف �إطار ا�شرتاعها القانون
النموذجي ،و�إدراج الباقي يف قانون م�ستقل �أو �صك قانوين من نوع �آخر.
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(هـ) "الإ�شعار بالتعديل" يعني �إ�شعار ًا مقدَّم ًا �إىل ال�سجل يف ا�ستمارة الإ�شعار
املعتمدة لدى ال�سجل لتغيري معلومات واردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل ذي ال�صلة؛
(و) "الت�سجيل" يعني �إدخال املعلومات الواردة يف الإ�شعار يف قيود ال�سجل؛
املخ�ص�ص يف ا�ستمارة الإ�شعار املعتمدة لدى
َّ
املخ�ص�صة" تعني احليِّز
َّ
(ز) "اخلانة
ال�سجل لإدخال نوع معينَّ من املعلومات؛
يخ�ص�صه ال�سجل للإ�شعار الأوَّيل
(ح) "رقم الت�سجيل" يعني الرقم الفريد الذي ِّ
ويظل على الدوام مقرتن ًا بذلك الإ�شعار وب�أيِّ �إ�شعار يت�صل به؛
()9
[(ط) "ال�سجل" يعني ال�سجل املُن�ش�أ مبقت�ضى املادة  28من هذا القانون؛]
[(ي)] "�صاحب الت�سجيل" يعني ال�شخ�ص الذي يقدِّ م �إ�شعار ًا �إىل ال�سجل؛
[(ك)] "العنوان" يعني:
‘  ’1عنوان ًا مكانيًّا �أو رقم �صندوق بريد وا�سم املدينة ورمز املنطقة الربيدي
وا�سم الدولة؛ �أو
‘ ’2عنوان ًا �إلكرتونيًّا؛
[(ل)] "قيود ال�سجل" تعني املعلومات الواردة يف جميع الإ�شعارات امل�سجَّ لة التي خزَّنها
ال�سجل .وت�شمل قيو ُد ال�سجل القيو َد املتاحة لعامة النا�س (قيود ال�سجل العمومية) والقيود التي
�أزيلت من قيود ال�سجل العمومية و�أُر�شفت (�أر�شيف ال�سجل).

املادة �  -2إذن املانح بالت�سجيل
  -١ال يكون ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل املتعلق بحق �ضماين يف موجودات املانح نافذ ًا ما مل ي�أذن
به ذلك املانح كتابة.
  -٢ال يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل الذي ي�ضيف موجودات مرهونة�[ ،أو يُزيد املبلغ
الأق�صى الذي يجوز �إنفاذ احلق ال�ضماين ب�ش�أنه� )10(]،أو ميدِّ د مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار،
نافذ ًا ما مل ي�أذن به املانح كتابة.

(�)9إذا �أدرجت الدولة الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل يف �إطار ا�شرتاعها القانون النموذجي فلن تكون يف حاجة
�إىل تعريف تعبري "ال�سجل" يف هذه املادة� .أما �إذا �أدرجت الدولة هذه الأحكام يف قانون �آخر �أو �صك قانوين من نوع �آخر ف�سوف
يتعينَّ عليها �إدراج هذا التعريف يف ذلك القانون �أو ال�صك الآخر.
(�)10سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة بالفقرة ( 3د) من املادة  6من القانون النموذجي.
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  -3ال يكون [ت�سجيلُ ] الإ�شعار بالتعديل الذي ي�ضيف مانح ًا [ ،با�ستثناء الإ�شعار بالتعديل
الذي يراد منه �إ�ضافة م�شرتي املوجودات املرهونة ب�صفته مانحاً ،وفق ًا للمادة  26من هذه
الأحكام )11(]،نافذ ًا ما مل ي�أذن به املانح الإ�ضافي كتابة.
 -4ميكن �إعطاء الإذن قبل ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أو بعده.
 -5يُعترب وجود اتفاق �ضماين كتابي كافي ًا مبثابة �إذن من املانح بت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أو
الإ�شعار بالتعديل الذي يتناول املوجودات املرهونة املو�صوفة يف ذلك االتفاق ال�ضماين.
  -6ال يجوز لل�سجل �أن ي�شرتط تقدمي ما يثبت وجود �إذن من املانح.

املادة  -3كفاية ت�سجيل �إ�شعار وحيد بحقوق �ضمانية متعدِّدة
يجوز �أن يتعلق ت�سجيل �إ�شعار وحيد باحلقوق ال�ضمانية التي ين�شئها املانح ل�صالح
الدائن امل�ضمون مبقت�ضى اتفاق �ضماين واحد �أو �أكرث.

املادة  -4الت�سجيل امل�سبَق
يجوز ت�سجيل الإ�شعار قبل �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو �إبرام االتفاق ال�ضماين الذي يتعلق به
الإ�شعار.

باء -الو�صول �إىل خدمات ال�سجل
املادة � -5شروط الو�صول �إىل خدمات ال�سجل
-١

يجوز لأيِّ �شخ�ص �أن يقدِّ م �إ�شعار ًا �إىل ال�سجل �شريطة:
(�أ)  �أن ي�ستعمل ا�ستمارة الإ�شعار املعتمدة لدى ال�سجل؛
(ب) �أن يحدِّ د هويته على النحو املقرَّر[؛
(ج) �أن يكون قد �سدَّد الر�سوم املقرَّرة �أو اتَّخذ ترتيبات ل�سدادها].

()12

(�)11سوف تكون هذه العبارة �ضرورية �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف �أو اخليار باء من املادة 26
من الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)12سيكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف للمادة  33من الأحكام النموذجية املتعلقة
بال�سجل.
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 -2يجوز لأيِّ �شخ�ص �أن يقدِّ م �إ�شعار ًا بالتعديل �أو بالإلغاء �إذا كان ذلك ال�شخ�ص يُوفي
�أي�ض ًا [با�شرتاطات الو�صول الآمن التي يحدِّ دها ال�سجل].
-3

يجوز لأيِّ �شخ�ص �أن يقدِّ م �إىل ال�سجل طلب ًا للبحث �شريطة:
[(�أ)]  �أن ي�ستعمل ا�ستمارة طلب البحث املعتمدة لدى ال�سجل[؛
()13
(ب)	�أن يكون قد �سدَّد الر�سوم املحدَّدة �أو اتَّخذ ترتيبات ل�سدادها].

�  -4إذا رف�ض ال�سجل تي�سري الو�صول �إىل خدماته ،وجب عليه �أن يبلغ �صاحب الت�سجيل �أو
الباحث ب�سبب ذلك الرف�ض دون �إبطاء.

املادة  -6رف�ض ت�سجيل الإ�شعار �أو رف�ض طلب البحث
 -١يجب على ال�سجل �أن يرف�ض ت�سجيل:
املخ�ص�صة الإلزامية� ،أو �إذا
(�أ) الإ�شعار �إذا مل تُدخَ ل معلومات يف �إحدى اخلانات َّ
املخ�ص�صة الإلزامية غري مقروءة؛ �أو
َّ
كانت املعلومات املدخَ لة يف �إحدى اخلانات
(ب) الإ�شعار بالتعديل الذي يُراد منه متديد مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار �إذا مل يُقدَّم
يف غ�ضون املدة امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة  14من هذه الأحكام.
 -٢يجب على ال�سجل �أن يرف�ض طلب البحث �إذا مل تُدخَ ل معلومات يف �إحدى اخلانات
املخ�ص�صة لإدخال معيار للبحث� ،أو �إذا كانت املعلومات املدخلة يف �إحدى تلك
َّ
الإلزامية
اخلانات غري مقروءة.
  -3ال يجوز لل�سجل رف�ض ت�سجيل الإ�شعار �أو رف�ض طلب البحث �إ َّال يف احلاالت املن�صو�ص
عليها يف الفقرتني  1و.2
�  -4إذا رف�ض ال�سجل ت�سجيل الإ�شعار �أو طلب البحث وَجَ ب عليه �أن يبلغ �صاحب الت�سجيل
�أو الباحث ب�سبب الرف�ض دون �إبطاء.

املادة  -7املعلومات املتعلقة بهوية �صاحب الت�سجيل،
ومتحي�ص ال�سجل ل�شكل الإ�شعار �أو حمتوياته
 -1يجب على ال�سجل �أن يحفظ املعلومات املتعلقة بهوية �صاحب الت�سجيل التي قُدِّ مت وفق ًا
للفقرة ( 1ب) من املادة  5من هذه الأحكام ،كما يجب عليه �أن يقدِّ م تلك املعلومات ،عند
الطلب� ،إىل ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار امل�سجَّ ل �أنه املانح.
(�)13سيكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف للمادة  33من الأحكام النموذجية املتعلقة
بال�سجل.
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  -2ال يجوز لل�سجل �أن ي�شرتط التحقُّق من �صحة ما يقدَّم �إليه من معلومات عن هوية
�صاحب الت�سجيل وفق ًا للفقرة ( 1ب) من املادة  5من هذه الأحكام.
  -3ال يجوز لل�سجل �أن ميحِّ �ص �شكل �أو حمتوى الإ�شعار �أو طلب البحث �إ َّال بالقدر امل�أذون به
يف املادتني  5و 6من هذه الأحكام.

جيم -ت�سجيل الإ�شعار
املادة  -8املعلومات املطلوبة يف الإ�شعار الأوَّيل
املخ�ص�صة ذات ال�صلة ،املعلومات التالية:
َّ
يجب �أن يت�ضمَّن الإ�شعار الأوَّيل ،يف اخلانة
(�أ) حمدِّد هوية املانح وعنوانه ،وفق ًا للمادة  9من هذه الأحكام [و�أيَّ معلومات �إ�ضافية
قد تقرِّر الدولة امل�شرتعة هنا ا�شرتاط �إدخالها للم�ساعدة على حتديد هوية املانح حتديد ًا متفرِّد ًا]؛
(ب) حمدِّد هوية الدائن امل�ضمون �أو ممثله وعنوانهما ،وفق ًا للمادة  10من هذه الأحكام؛

(ج)

و�صف ًا للموجودات املرهونة ،وفق ًا للمادة  11من هذه الأحكام[؛]

[(د)

مدة نفاذ الت�سجيل ،وفق ًا للمادة  14من هذه الأحكام؛]

()14

[(ﻫ) بيان ًا باملبلغ الأق�صى الذي يجوز �إنفاذ احلق ال�ضماين ب�ش�أنه].

()15

املادة  -9حمدِّد هوية املانح
 -١عندما يكون ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أنه املانح �شخ�ص ًا
طبيعيًّا ،يكون حمدِّ د هوية املانح هو ا�سم ذلك ال�شخ�ص ح�سبما يرد يف [الوثيقة الر�سمية ذات
ال�صلة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة؛ و�إذا حدَّدت الدولة امل�شرتعة هنا �أكرث من وثيقة
واحدة ،وجب عليها �أن ُتبينِّ الرتتيب الذي ينبغي به ا�ستخدام كل وثيقة يف حتديد ا�سم ذلك
ال�شخ�ص].

(�)14سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء �أو اخليار جيم للمادة  14من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)15سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة بالفقرة ( 3د) من املادة  6من القانون النموذجي.
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[ -2ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن حتدِّ د هنا ما يجب �إدخاله يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار
بالتعديل من عنا�صر ا�سم املانح املحدَّد وفق ًا للفقرة .]1
[ -3ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تبينِّ هنا الطريقة التي يحدَّد بها ا�سم املانح يف حال تغيري
اال�سم قانونيًّا بعد �صدور الوثيقة ذات ال�صلة امل�شار �إليها يف الفقرة ].1
 -4عندما يكون ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أنه املانح �شخ�صي ًة
اعتباريةً ،يكون حمدِّ د هوية املانح هو ا�سم تلك ال�شخ�صية ح�سبما يرد يف [امل�ستند �أو القانون �أو
املر�سوم ذي ال�صلة الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] املن�شئ لتلك ال�شخ�صية.
[ -5ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تبينِّ هنا ما �إذا كان يجب �إدخال معلومات �إ�ضافية يف
الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل يف حاالت خا�صة ،كما يف حالة كون املانح خا�ضع ًا لإجراءات
ال لِترَ ِكة �شخ�ص متوفَّى].
�إع�سار �أو و�ص ًّيا �أو مم ِّث ً

املادة  -10حمدِّد هوية الدائن امل�ضمون
 -١عندما يكون ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أنه الدائن امل�ضمون
�شخ�ص ًا طبيعيًّا ،يكون حمدِّد هوية الدائن امل�ضمون هو ا�سم ذلك ال�شخ�ص ح�سبما يرد يف [الوثيقة
الر�سمية ذات ال�صلة التي حتدِّدها هنا الدولة امل�شرتعة؛ و�إذا حدَّدت الدولة امل�شرتعة هنا �أكرث من
وثيقة واحدة ،وَجَ ب عليها �أن ُتبينِّ الرتتيب الذي ينبغي به ا�ستخدام كل وثيقة يف حتديد ا�سم ذلك
ال�شخ�ص].
 -٢عندما يكون ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أنه الدائن امل�ضمون
�شخ�صي ًة اعتباريةً ،يكون حمدِّ د هوية الدائن امل�ضمون هو ا�سم تلك ال�شخ�صية ح�سبما يرد
يف [امل�ستند �أو القانون �أو املر�سوم ذي ال�صلة الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] املن�شئ لتلك
ال�شخ�صية.
[ -٣ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تبينِّ هنا ما �إذا كان يجب �إدخال معلومات �إ�ضافية يف
الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل يف حاالت خا�صة ،كما يف حالة كون الدائن امل�ضمون خا�ضع ًا
ال لِترَ كة �شخ�ص متوفَّى].
لإجراءات �إع�سار �أو و�صيًّا �أو مم ِّث ً

املادة  -11و�صف املوجودات املرهونة
 -١يجب و�صف املوجودات املرهونة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل على نحو يتيح
حتديدها بدرجة معقولة.
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 -٢يكون الو�صف مُوفي ًا باملعيار املذكور يف الفقرة � 1إذا كان يبينِّ �أنَّ املوجودات
املرهونة تتكون من جميع موجودات املانح املنقولة� ،أو جميع موجوداته املنقولة املندرجة يف
فئة عامة.

املادة  -12لغة املعلومات الواردة يف الإ�شعار
 -1يجب التعبري عن املعلومات الواردة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل ،با�ستثناء
ا�سمي وعنواين املانح والدائن امل�ضمون �أو ممثله[ ،باللغة �أو اللغات التي حتدِّ دها هنا الدولة
امل�شرتعة].
 -2يجب التعبري عن املعلومات الواردة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل مبجموعة
احلروف والأرقام التي يقرِّرها ال�سجل ويعلنها على امللأ.

املادة  -13وقت نفاذ ت�سجيل الإ�شعار
 -١يبد�أ نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل اعتبار ًا من تاريخ ووقت �إدخال
املعلومات الواردة فيه يف قيود ال�سجل بحيث ت�صبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.
 -٢يجب على ال�سجل �أن يُدخِ ل املعلومات الواردة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل يف
قيود ال�سجل العمومية بعد تقدمي الإ�شعار دون �إبطاء وح�سب الرتتيب الذي قُدِّم به كل �إ�شعار.
 -٣يجب على ال�سجل �أن يدوِّن تاريخ ووقت �إدخال املعلومات الواردة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو
الإ�شعار بالتعديل يف قيود ال�سجل بحيث ت�صبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.
()16

اخليار �ألف

 -٤يبد�أ نفاذ ت�سجيل الإ�شعار بالإلغاء اعتبار ًا من التاريخ والوقت اللذين ال تعود فيهما
املعلومات الواردة يف الإ�شعار املتعلق به متي�سِّ رة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.

(�)16سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف �أو اخليار باء للمادة  21من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
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()17

اخليار باء

 -٤يبد�أ نفاذ ت�سجيل الإ�شعار بالإلغاء اعتبار ًا من تاريخ ووقت �إدخال املعلومات الواردة فيه
يف قيود ال�سجل بحيث ت�صبح متي�سِّ رة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.
()18

اخليار �ألف

 -٥يجب على ال�سجل �أن يدوِّن التاريخ والوقت اللذين ال تعود فيهما املعلومات الواردة يف
الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل الذي يتعلق به الإ�شعار بالإلغاء متي�سِّ رة للباحثني يف قيود
ال�سجل العمومية.
()19

اخليار باء

 -5يجب على ال�سجل �أن يدوِّن تاريخَ ووقتَ �إدخال املعلومات الواردة يف الإ�شعار بالإلغاء يف
قيود ال�سجل بحيث ت�صبح متي�سِّ رة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.

املادة  -14مدَّة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار
اخليار �ألف
-١

يكون ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل نافذ ًا [ملدة زمنية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].

 -٢يجوز متديد مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل يف غ�ضون [مدة زمنية حتدِّ دها هنا الدولة
امل�شرتعة] قبل انق�ضائها ،وذلك بت�سجيل �إ�شعار بالتعديل ين�ص على التمديد.
-3

يجوز متديد مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أكرث من مرة.

(�)17سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار جيم �أو اخليار دال للمادة  21من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)18سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف للفقرة  4من هذه املادة.
(�)19سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء للفقرة  4من هذه املادة.
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 -4من �ش�أن ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل وفق ًا للفقرة � 2أن ميدِّ د م َّد َة النفاذ للمدة امل�شار �إليها
يف الفقرة  ،1بدء ًا من الوقت الذي كانت �ستنق�ضي فيه مدَّة النفاذ احلالية لو مل يُ�سجَّ ل ذلك
الإ�شعار بالتعديل.

اخليار باء
 -١يكون ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل نافذ ًا للمدة الزمنية التي يبيِّنها �صاحب الت�سجيل يف خانة
املخ�ص�صة لذلك.
َّ
الإ�شعار
 -٢يجوز متديد مدَّة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل يف �أيِّ وقت قبل انق�ضائها ،وذلك بت�سجيل
املخ�ص�صة لذلك.
َّ
�إ�شعار بالتعديل يبينِّ مدَّة جديدة يف اخلانة
-3

يجوز متديد مدَّة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أكرث من مرة.

 -4من �ش�أن ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل وفق ًا للفقرة � 2أن ميدِّد م َّد َة النفاذ للمدة املبيَّنة
فيه ،بدء ًا من الوقت الذي كانت �ستنق�ضي فيه مدَّة النفاذ احلالية لو مل يُ�سجَّ ل ذلك الإ�شعار
بالتعديل.

اخليار جيم
 -١يكون ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل نافذ ًا للمدة الزمنية التي يبيِّنها �صاحب الت�سجيل يف خانة
الإ�شعار َّ
املخ�ص�صة لذلك ،على �أ َّال تتجاوز [مدة زمنية ق�صوى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
 -٢يجوز متديد مدَّة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل يف غ�ضون [مدة زمنية حتدِّ دها هنا
الدولة امل�شرتعة] قبل انق�ضائها ،وذلك بت�سجيل �إ�شعار بالتعديل يبينِّ مدَّة جديدة يف اخلانة
املخ�ص�صة لذلك ،على �أ َّال تتجاوز املدة الزمنية الق�صوى امل�شار �إليها يف الفقرة .1
َّ
-3

يجوز متديد مدَّة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل �أكرث من مرة.

 -4من �ش�أن ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل وفق ًا للفقرة � 2أن ميدِّد مدَّة النفاذ للمدة املبيَّنة
فيه ،بدء ًا من الوقت الذي كانت �ستنق�ضي فيه مدَّة النفاذ احلالية لو مل يُ�سجَّ ل ذلك الإ�شعار
بالتعديل.
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املادة  -15االلتزام ب�إر�سال ن�سخة من الإ�شعار امل�سجَّ ل
 -١يجب على ال�سجل ،بعد ت�سجيل الإ�شعار� ،أن ير�سل دون �إبطاء �إىل ال�شخ�ص املذكور يف
الإ�شعار �أنَّه الدائن امل�ضمون ،على عنوانه املبينَّ يف الإ�شعار ،ن�سخة من املعلومات الواردة يف
الإ�شعار امل�سجَّ ل ،مع بيان ما يلي:
(�أ) التاريخ والوقت اللذين َدوَّنهما ال�سجل وفق ًا للفقرة  3من املادة  13من هذه الأحكام؛
خ�ص�صه ال�سجل للإ�شعار الأوَّيل وفق ًا للفقرة  1من املادة 28
(ب) رقم الت�سجيل الذي َّ
من هذه الأحكام.
 -٢بعد �أن يتلقى ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار امل�سجَّ ل �أنَّه الدائن امل�ضمون ن�سخ ًة من
املعلومات الواردة يف الإ�شعار وفق ًا للفقرة  ،1يجب عليه �أن ير�سلها يف غ�ضون [مدة زمنية
حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] �إىل ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار �أنه املانح:
(�أ) على العنوان املبينَّ يف الإ�شعار؛ �أو
(ب) على �آخر عنوان معروف لدى ذلك ال�شخ�ص �أو متاح له على نحو معقول� ،إذا كان
يعلم �أنَّ العنوان قد تغيرَّ .
 -3لي�س من �ش�أن عدم امتثال ال�شخ�ص لاللتزام الواقع عليه وفق ًا للفقرة � 2أن يمَ ََّ�س بنفاذ
ت�سجيل الإ�شعار ذي ال�صلة.
 -4يكون ال�شخ�ص الذي ال ميتثل اللتزامه مبقت�ضى الفقرة  2م�س�ؤو ًال جتاه ال�شخ�ص املذكور
يف الإ�شعار �أنه املانح عن دفع مبلغ ال يتجاوز [مبلغ ًا رمزيًّا حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] وعن �أيِّ
خ�سارة �أو �أ�ضرار فعلية ثبت �أنها ن�ش�أت عن ذلك التق�صري.

دال -ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو
الإ�شعار بالإلغاء
املادة  -16احلق يف ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل
�أو بالإلغاء
 -١رهن ًا بالفقرة  ،2ال يجوز �سوى لل�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل امل�سجَّ ل �أنه الدائن
امل�ضمون �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا بتعديل ذلك الإ�شعار �أو ب�إلغائه.
 -٢بعد ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل لتغيري ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار الأوَّيل �أو يف الإ�شعار
بالتعديل �أنه الدائن امل�ضمون ،ال يجوز �سوى لل�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار بالتعديل �أنه الدائن
امل�ضمون اجلديد �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا بالتعديل �أو بالإلغاء.
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املادة  -17املعلومات املطلوبة يف الإ�شعار بالتعديل
-١

املخ�ص�صة ذات ال�صلة ،ما يلي:
َّ
يجب �أن يت�ضمَّن الإ�شعار بالتعديل ،يف اخلانة
(�أ) رقم ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل الذي يتعلق به؛
(ب) املعلومات املراد �إ�ضافتها �أو تغيريها.

 -٢يجوز �أن يغيرِّ الإ�شعار بالتعديل معلومة واحدة �أو �أكرث من املعلومات الواردة يف الإ�شعار الذي
يتعلقبه.

املادة  -18التعديل ال�شامل للمعلومات اخلا�صة
بالدائن امل�ضمون
اخليار �ألف
يجوز لل�شخ�ص �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا وحيد ًا بالتعديل لكي يعدِّ ل حمدِّ د هويته �أو عنوانه
�أو كليهما ،الواردين يف �إ�شعارات م�سجَّ لة متعدِّ دة ذُ كر فيها ذلك ال�شخ�ص ب�صفته الدائن
امل�ضمون.

اخليار باء
يجب على ال�سجل �أن يعدِّ ل حمدِّ د هوية ال�شخ�ص املذكور يف �إ�شعارات م�سجَّ لة متعدِّ دة
�أنه الدائن امل�ضمون �أو عنوان ذلك ال�شخ�ص �أو كليهما ،بنا ًء على طلب ذلك ال�شخ�ص.
املادة  -19املعلومات املطلوبة يف
الإ�شعار بالإلغاء
املخ�ص�صة ذات ال�صلة ،رقم ت�سجيل
َّ
يجب �أن يت�ضمَّن الإ�شعار بالإلغاء ،يف اخلانة
الإ�شعار الأوَّيل الذي يتعلق به.

املادة  -20الت�سجيل الإلزامي للإ�شعار بالتعديل
�أو بالإلغاء
 -١يجب على الدائن امل�ضمون �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا بالتعديل حلذف موجودات مرهونة
مو�صوفة يف �إ�شعار م�سجَّ ل:
(�أ)  �إذا مل يكن املانح قد �أذن بت�سجيل �إ�شعار ب�ش�أن تلك املوجودات وكان املانح قد
�أبلغ الدائن امل�ضمون ب�أنه لن ي�أذن بذلك الت�سجيل؛ �أو
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(ب) �إذا كان االتفاق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار امل�سجَّ ل قد ُنقِّح لإخراج تلك
املوجودات من نطاق احلق ال�ضماين ومل ي�أذن املانح على نحو �آخر بت�سجيل �إ�شعار ي�شمل تلك
املوجودات؛ �أو
(ج) �إذا كان املانح قد �أَذِ ن بت�سجيل �إ�شعار ي�شمل تلك املوجودات ،ولكنَّ الإذن قد
�سُ حب ومل ُيربَم اتفاق �ضماين ي�شمل تلك املوجودات.
[ -2يجب على الدائن امل�ضمون �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا بالتعديل خلف�ض املبلغ الأق�صى املحدَّد
يف الإ�شعار امل�سجَّ ل:
(�أ)  �إذا كان املانح قد �أَذِ ن بت�سجيل �إ�شعار يقت�صر على املبلغ املخفَّ�ض و�أَبلَغ الدائنَ
امل�ضمون ب�أنه لن ي�أذن بت�سجيل �إ�شعار باملبلغ الأعلى؛ �أو
(ب) �إذا كان االتفاق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار امل�سجَّ ل قد ُنقِّح خلف�ض املبلغ
الأق�صى املحدَّد يف ذلك االتفاق ومل ي�أذن املانح على نحو �آخر بت�سجيل �إ�شعار بذلك املبلغ].

()20

[ ]-3يجب على الدائن امل�ضمون �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا بالإلغاء:
(�أ)  �إذا مل ي�أذن املانح بت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل و�أبل َغ الدائنَ امل�ضمون ب�أنه لن ي�أذن
بت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل؛ �أو
(ب) �إذا �أذن املانح بت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل ولكنَّ الإذن قد �سُ حب ومل ُيربَم اتفاق
�ضماين؛ �أو
(ج) �إذا انق�ضى احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار الأوَّيل.
[  ]-4ال يجوز للدائن امل�ضمون �أن يفر�ض �أو يقبل �أيَّ ر�سوم �أو نفقات مقابل االمتثال اللتزامه
مبقت�ضى الفقرة �(1أ) �أو (1ج) �أو [�(2أ)] �أو [�(]3أ) �أو [(]3ب).
[�  ]-5إذا �أُوفي بال�شروط الواردة يف الفقرة � 1أو [� ]2أو [ ،]3جاز للمانح �أن يطلب من الدائن
امل�ضمون كتابة ،مع التعريف بنف�سه وبالإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل ذي ال�صلة على نحو
معقول� ،أن ي�سجِّ ل الإ�شعار املنا�سب بالتعديل �أو بالإلغاء .وال يجوز للدائن امل�ضمون �أن يفر�ض �أو
يقبل �أيَّ ر�سوم �أو نفقات مقابل امتثاله لطلب املانح.

(�)20سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة بالفقرة ( 3د) من املادة  6من القانون النموذجي
والفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  8والفقرة  7من املادة  24من الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل.
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[�  ]-6إذا مل ميتثل الدائن امل�ضمون للطلب املقدَّم من املانح وفق ًا للفقرة [ ]5يف غ�ضون [مدَّة
زمنية ق�صرية حتدِّدها هنا الدولة امل�شرتعة] من تلقِّي الطلب ،جاز للمانح �أن ي�ست�صدر �أمر ًا
بت�سجيل �إ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء من خالل [�إجراء ق�ضائي �أو �إداري م�ستعجل حتدِّده هنا الدولة
امل�شرتعة].
[ ]-7يف حال �صدور �أمر بت�سجيل �إ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء وفق ًا للفقرة [ ،]6يجب على
ال�سجل �أن ي�سجِّ ل الإ�شعار دون �إبطاء [عند تلقيه طلب ًا بذلك م�شفوع ًا بن�سخة من الأمر ذي
ال�صلة] [عقب �صدور الأمر ذي ال�صلة].

املادة  -21نفاذ ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل
�أو بالإلغاء الذي مل ي�أذن به
الدائن امل�ضمون
اخليار �ألف
يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء نافذ ًا ب�صرف النظر عمَّا �إذا كان ال�شخ�ص الذي
يحق له ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء ،وفق ًا للمادة  16من هذه الأحكام ،قد �أذن بذلك.

اخليار باء
 -١رهن ًا ب�أحكام الفقرة  ،2يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء نافذ ًا ب�صرف النظر
عمَّا �إذا كان ال�شخ�ص الذي يحق له ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء ،وفق ًا للمادة  16من
هذه الأحكام ،قد �أذن بذلك.
 -٢لي�س من �ش�أن ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء دون �إذن �أن مي�س مبا للحق ال�ضماين
الذي يتعلق به الإ�شعار من �أولوية على حق مُطالِب منافِ�س ن�ش�أ قبل الت�سجيل وكان للحق
ال�ضماين �أولوية عليه قبل الت�سجيل.

اخليار جيم
ال يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء نافذ ًا ما مل ي�أذن به ال�شخ�ص الذي يحق له
ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء ،وفق ًا للمادة  16من هذه الأحكام.
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اخليار دال
 -١رهن ًا بالفقرة  ،2ال يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء نافذ ًا ما مل ي�أذن به
ال�شخ�ص الذي يحق له ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء ،وفق ًا للمادة  16من هذه الأحكام.
 -٢يكون ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء دون �إذن نافذ ًا جتاه �أيِّ مُطالِب منافِ�س
اكت�سب حقه باالرتكان �إىل بحث يف قيود ال�سجل �أُجري بعد ت�سجيل الإ�شعار بالتعديل �أو
بالإلغاء� ،شريطة �أ َّال يكون املطالب املنافِ�س ،وقت اكت�سابه ذلك احلق ،على علم ب�أنَّ الت�سجيل
غري م�أذون به.

هاء -عمليات البحث
املادة  -22معايري البحث
ميكن �إجراء البحث يف قيود ال�سجل العمومية با�ستخدام �أحد املعيارين التاليني:
(�أ) حمدِّ د هوية املانح؛
(ب) رقم ت�سجيل الإ�شعار الأوَّيل.

املادة  -23نتائج البحث
 -١عند تقدمي طلب للبحث ،يجب على ال�سجل �أن يوفِّر نتيج ًة للبحث يُذكَر فيها تاريخ
ووقت �إجراء البحث:
اخليار �ألف
(�أ) وتُورِد جمي َع املعلومات املوجودة يف كل �إ�شعار م�سجَّ ل يحتوي على معلومات
تطابق معيار البحث امل�ستخدم مطابقة تامة؛ �أو
(ب) تبينِّ عدَ م وجود �أيِّ �إ�شعار م�سجَّ ل يحتوي على معلومات تطابق معيار البحث
امل�ستخدم مطابقة تامة.
اخليار باء
(�أ) وتُورِد جمي َع املعلومات املوجودة يف كل �إ�شعار م�سجَّ ل يحتوي على معلومات
تطابق معيار البحث:
‘ ’1مطابقة تامة؛ �أو
‘  ’2حيثما يكون معيار البحث امل�ستخدم هو حمدِّ د هوية املانح ،مطابقة
�شبه تامة [وفق ًا ملعايري حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة]؛ �أو
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(ب) تبينِّ عدَم وجود �أيِّ �إ�شعار م�سجَّ ل يحتوي على معلومات تطابق معيار البحث:
‘ ’1مطابقة تامة؛ �أو
‘ ’2حيثما يكون معيار البحث امل�ستخدم هو حمدِّ د هوية املانح ،مطابقة
�شبه تامة [وفق ًا ملعايري حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
 -٢يجب على ال�سجل �أن يُ�صدر ،بنا ًء على طلب من الباحث� ،شهادة بحث ر�سمية تبينِّ
نتيجة البحث وت�شهد ب�أنها �صدرت عن ال�سجل.
 -٣متثِّل نتيجة البحث الكتابيَّة التي تفيد ب�أنَّها قد �صدرت عن ال�سجل �إثبات ًا ملحتوياتها يف
حال عدم وجود ما يُثبت عك�س ذلك.

واو -الأخطاء ،والتغيريات الالحقة للت�سجيل
املادة  -24الأخطاء التي يرتكبها �صاحب الت�سجيل يف املعلومات املطلوبة
 -١لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف حمدِّ د هوية املانح الوارد يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار
بالتعديل �أن يجعل ت�سجيلَ الإ�شعار غري نافذ �إذا �أمكن ا�ستخراج املعلومات الواردة يف الإ�شعار
ب�إجراء بحث يف قيود ال�سجل العمومية يُ�ستخدَ م فيه املحدِّ د ال�صحيح لهوية املانح معيار ًا
للبحث.
[ -2لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف حمدِّ د هوية املانح الوارد يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار
بالتعديل �أن يجعل ت�سجيلَ الإ�شعار غري نافذ �إذا �أمكن ا�ستخراج املعلومات الواردة يف الإ�شعار
على نحو �شبه مطابق [وفق ًا ملعايري حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ب�إجراء بحث يف قيود ال�سجل
العمومية يُ�ستخدَ م فيه املحدِّ د ال�صحيح لهوية املانح معيار ًا للبحث ،ما مل يكن من �ش�أن ذلك
()21
ال �شديداً].
اخلط�أ �أن ي�ضلِّل �أيَّ باحث ح�صيف ت�ضلي ً
[ ]-3لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف حمدِّ د هوية املانح يجعل ت�سجيل الإ�شعار غري نافذ
جتاه ذلك املانح ،وفق ًا للفقرة � 1أو � ،2أن يجعل ت�سجيل ذلك الإ�شعار غري نافذ جتاه املانحني
الآخرين الذين حُ ددت هويتهم على نحو �صحيح يف الإ�شعار.
[ ]-4لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف املعلومات املطلوب �إدخالها يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار
بالتعديل ،بخالف حمدِّد هوية املانح� ،أن يجعل الت�سجيلَ غري نافذ ما مل يكن من �ش�أن ذلك اخلط�أ
�أن ي�ضلِّل �أيَّ باحث ح�صيف ت�ضلي ًال �شديداً.
(�)21سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء للمادة  23من الأحكام النموذجية املتعلقة
بال�سجل.
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[ ]-5لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف و�صف �أحد املوجودات املرهونة يجعل ت�سجيل الإ�شعار
غري نافذ فيما يتعلق بذلك املوجود ،وفق ًا للفقرة � ،4أن يجعل ت�سجيل الإ�شعار غري نافذ فيما
يتعلق باملوجودات املرهونة الأخرى املو�صوفة و�صف ًا كافي ًا يف الإ�شعار.
[[ ]-6ب�صرف النظر عن الفقرة [ ،]4لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف مدة نفاذ الت�سجيل
املحدَّدة يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل� ،أن يجعل ت�سجيل الإ�شعار غري نافذ� ،إ َّال متى
()22
ارتكنت �أطراف ثالثة �إىل ما ورد يف الإ�شعار امل�سجَّ ل من معلومات خاطئة].
[[ ]-7ب�صرف النظر عن الفقرة [ ،]4لي�س من �ش�أن وجود خط�أ يف املبلغ الأق�صى املذكور
يف الإ�شعار الأوَّيل �أو الإ�شعار بالتعديل �أن يجعل الت�سجيل غري نافذ ،ولكن �أولوية احلق ال�ضماين
()23
تكون مقت�صرة على املبلغ الأق�صى املذكور يف الإ�شعار �أو يف االتفاق ال�ضماين� ،أيهما �أدنى].

املادة  -25تغيري حمدِّد هوية املانح
بعد الت�سجيل
 -1رهن ًا بالفقرتني  2و ،3ال يت�أثر نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته بتغيري
حمدِّد هوية املانح بعد ت�سجيل الإ�شعار �إذا كان قد جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.
�  -2إذا َتغيرَّ حمدِّ د هوية املانح بعد ت�سجيل الإ�شعار ،كان للحق ال�ضماين املنافِ�س الذي
�أن�ش�أه املانح وجُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بعد ذلك التغيري �أولوية على احلق ال�ضماين
الذي يتعلق به الإ�شعار� ،إ َّال �إذا جُ عل احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار نافذ ًا جتاه الأطراف
الثالثة بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار� ،أو �سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل يبينِّ املحدِّ د اجلديد
لهوية املانح:
(�أ) قبل انق�ضاء [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على �إجراء
التغيري؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يُجعل احلق ال�ضماين
املنافِ�س نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
�  -3إذا تغيرَّ حمدِّ د هوية املانح بعد ت�سجيل الإ�شعار ،اكت�سب امل�شرتي الذي بيعت له
املوجودات املرهونة بعد ذلك التغيري حقوقه خال�ص ًة من احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار
(�)22سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء �أو اخليار جيم للمادة  14من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)23سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة بالفقرة (3د) من املادة  6من القانون النموذجي،
والفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  8من الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل.
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�إ َّال �إذا جُ عل احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار� ،أو
�سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل يبينِّ املحدِّ د اجلديد لهوية املانح:
(�أ) قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ)؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يكت�سب امل�شرتي
حقوقه يف املوجودات.
  -4ال تنطبق الفقرتان  2و� 3إذا كانت املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة 1
()24
ميكن �أن تُ�ستخرَج ببحث يُ�ستخدَ م فيه املحدِّ د اجلديد لهوية املانح كمعيار للبحث.

املادة  -26نقل املوجودات املرهونة بعد الت�سجيل
اخليار �ألف
 -1رهن ًا بالفقرتني  2و ،3ال يت�أثر نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويته ببيع املوجودات املرهونة بعد ت�سجيل الإ�شعار �إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها
خا�ضع ًة لذلك احلق ال�ضماين مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون� ،إذا كان احلق ال�ضماين قد
جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.
�  -2إذا بيعت املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها
خا�ضعة للحق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون ،كانت للحق
ال�ضماين املنافِ�س الذي ين�شئه امل�شرتي ويجعله نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بعد البيع �أولوية
على احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار� ،إ َّال �إذا جُ عل احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار� ،أو �سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل ي�ضيف
امل�شرتي كمانح جديد:

(�أ)
البيع؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يُجعَل احلق ال�ضماين
املنافِ�س نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
قبل انق�ضاء [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على ذلك

�  -3إذا بيعت املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها
خا�ضع ًة للحق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون ،اكت�سب
(�)24سيكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء للفقرة  1من املادة  23من الأحكام النموذجية
املتعلقة بال�سجل.
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امل�شرتي الالحق الذي يبيع له امل�شرتي الأول املوجودات املرهونة حقوقه فيها خال�ص ًة من احلق
ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار� ،إ َّال �إذا جُ عل احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار� ،أو �سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل ي�ضيف امل�شرتي الأول كمانح جديد:
(�أ) قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ)؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يكت�سب امل�شرتي
الالحق حقوقه يف املوجودات املرهونة.
  -4ال يت�أثر نفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ببيع
املمتلكات الفكرية ،بعد ت�سجيل الإ�شعار� ،إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها خا�ضع ًة لذلك احلق
ال�ضماين مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون� ،إذا كان احلق ال�ضماين قد جُ عِل نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.

اخليار باء
 -1رهن ًا بالفقرات � 2إىل  ،4ال يت�أثر نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويته ببيع املوجودات املرهونة ،بعد ت�سجيل الإ�شعار� ،إىل م�شرت يكت�سب
حقوقه فيها خا�ضعة لذلك احلق ال�ضماين مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون� ،إذا كان احلق
ال�ضماين قد جُ عِل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.
�  -2إذا بيعت املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها
خا�ضعة للحق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون ،كانت
للحق ال�ضماين املنافِ�س الذي ين�شئه امل�شرتي ويجعله نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بعد اكت�ساب
الدائن امل�ضمون علم ًا بالبيع ومبحدِّ د هوية امل�شرتي �أولوي ٌة على احلق ال�ضماين الذي يتعلق
به الإ�شعار� ،إ َّال �إذا جُ عِل احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار� ،أو �إذا �سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل ي�ضيف امل�شرتي كمانح جديد:
(�أ) قبل انق�ضاء [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على اكت�ساب
الدائن امل�ضمون علم ًا بالبيع؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يُجعَل احلق ال�ضماين
املنافِ�س نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
�  -3إذا بيعت املوجودات املرهونة امل�شمولة بالإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل م�شرت يكت�سب حقوقه فيها
خا�ضعة للحق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون ،اكت�سب
امل�شرتي الالحق الذي تباع له املوجودات املرهونة بعد اكت�ساب الدائن امل�ضمون علم ًا بالبيع
ومبحدِّ د هوية امل�شرتي حقوقه يف املوجودات خال�ص ًة من احلق ال�ضماين الذي يتعلق به
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الإ�شعار� ،إ َّال �إذا جُ عِل احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري ت�سجيل
�إ�شعار� ،أو �إذا �سُ جِّ ل �إ�شعار بالتعديل ي�ضيف حمدِّ د هوية امل�شرتي الأول كمانح جديد:
(�أ) قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ)؛ �أو
(ب) بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة �(2أ) ولكنْ قبل �أن يكت�سب امل�شرتي
الالحق حقوقه يف املوجودات املرهونة.
 -4يف حال حدوث بيع الحق واحد �أو �أكرث للموجودات املرهونة قبل �أن ي�أخذ الدائن
امل�ضمون علم ًا بالبيع ومبحدِّ د هوية امل�شرتي ،يُعترب االلتزام بت�سجيل �إ�شعار بالتعديل مبقت�ضى
الفقرتني  2و 3قد �أُوفي به �إذا �سجَّ ل الدائن امل�ضمون �إ�شعار ًا بالتعديل ي�ضيف حمدِّ د هوية �آخر
م�ش ٍرت هو على علم به كمانح جديد.
  -5ال يت�أثر نفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ببيع
املمتلكات الفكرية ،بعد ت�سجيل الإ�شعار� ،إىل م�ش ٍرت يكت�سب حقوقه فيها خا�ضعة لذلك احلق
ال�ضماين مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون� ،إذا كان احلق ال�ضماين قد جُ عل نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.

اخليار جيم
ال يت�أثَّر نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
ببيع تلك املوجودات بعد ت�سجيل الإ�شعار �إىل م�ش ٍرت يكت�سب حقوقه فيها خا�ضعة لذلك احلق
ال�ضماين مبقت�ضى املادة  34من هذا القانون� ،إذا كان احلق ال�ضماين قد جُ عل نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار.

زاي -تنظيم ال�سجل وقيود ال�سجل
املادة �  -27أمني ال�سجل
تخوَّل [ال�سلطة املخت�صة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] �صالحي َة تعيني �أمني
ال�سجل و�إقالته وحتديد واجباته ومراقبة �أدائه.

املادة  -28تنظيم املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل
يخ�ص�ص للإ�شعار الأوَّيل رقمَ ت�سجيلٍ  ،و�أن ينظِّ م قيود ال�سجل
 -١يجب على ال�سجل �أن ِّ
بحيث تكون جميع الإ�شعارات بالتعديل والإلغاء امل�سجَّ لة التي حتتوي على ذلك الرقم مرتبطة
بالإ�شعار الأوَّيل يف قيود ال�سجل.
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 -٢يجب على ال�سجل �أن ينظِّ م قيوده بحيث يت�سنى ا�ستخراج املعلومات الواردة يف الإ�شعار
الأوَّيل امل�سجَّ ل ويف �أيِّ �إ�شعارات م�سجَّ لة مرتبطة به:
()25

اخليار �ألف

على نحو مطابق متام ًا عندما ي�ستخدم الباحث يف قيود ال�سجل املحدِّ د ال�صحيح لهوية املانح
كمعيار للبحث.
()26

اخليار باء

على نحو مطابق متام ًا �أو �شبه مطابق عندما ي�ستخدم الباحث يف قيود ال�سجل املحدِّ د ال�صحيح
لهوية املانح كمعيار للبحث.
()27

اخليار �ألف

 -3يجب على ال�سجل �أن ينظم قيوده بحيث ميكن لل�شخ�ص �أن ي�سجِّ ل �إ�شعار ًا وحيد ًا
بالتعديل لكي يعدِّ ل حمدِّ د هويته �أو عنوانه �أو كليهما الواردين يف �إ�شعارات م�سجَّ لة متعدِّ دة
يُذكَر فيها ذلك ال�شخ�ص ب�صفته الدائن امل�ضمون.
()28

اخليار باء

 -٣يجب على ال�سجل �أن ينظم قيوده بحيث ميكنه �أن يعدِّ ل حمدِّ د هوية ال�شخ�ص املذكور
يف �إ�شعارات م�سجَّ لة متعدِّ دة ب�صفته الدائن امل�ضمون وعنوان ذلك ال�شخ�ص �أو كليهما ،بناء
على طلب ذلك ال�شخ�ص.
 -4عند ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل �أو بالإلغاء ،ال يجوز لل�سجل �أن يعدِّ ل املعلومات الواردة يف
�أيِّ �إ�شعار م�سجَّ ل مرتبط بذلك الإ�شعار �أو �أن يزيل تلك املعلومات من قيود ال�سجل.

(�)25سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف للفقرة  1من املادة  23من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)26سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء للفقرة  1من املادة  23من الأحكام
النموذجية املتعلقة بال�سجل.
(�)27سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف للمادة  18من الأحكام النموذجية املتعلقة
بال�سجل.
()28
�سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار باء للمادة  18من الأحكام النموذجية املتعلقة
بال�سجل.
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املادة � -29سالمة املعلومات الواردة
يف قيود ال�سجل
  -١ال يجوز لل�سجل �أن يعدِّ ل املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل �أو �أن يزيلها من قيود
ال�سجل ،با�ستثناء ما تن�ص عليه املادتان  30و 31من هذه الأحكام.
 -٢يجب على ال�سجل �أن يحافظ على جميع املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل و�أن ي�سرتجع
قيود ال�سجل يف حال تعر�ضها لتلف �أو ل�ضرر.

املادة � -30إزالة املعلومات من قيود ال�سجل
العمومية و�أر�شفتها
اخليار �ألف
 -1يجب على ال�سجل �أن يزيل املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل من قيود ال�سجل
العمومية عند انق�ضاء مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار وفق ًا للمادة  14من هذه الأحكام� ،أو عند
ت�سجيل �إ�شعار بالإلغاء وفق ًا للمادة  ،19مبا يف ذلك �أيُّ �إ�شعار بالإلغاء ي�سجَّ ل وفق ًا للفقرة � 3أو
()29
 7من املادة  ،20من هذه الأحكام.

اخليار باء
 -1يجب على ال�سجل �أن يزيل املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل من قيود ال�سجل
()30
العمومية عند انق�ضاء مدة نفاذ ت�سجيل الإ�شعار وفق ًا للمادة  14من هذه الأحكام.
  -٢ال يجوز لل�سجل �أن يزيل املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل من قيود ال�سجل
العمومية ،با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة .1
 -3يجب على ال�سجل �أن ي�ؤر�شف املعلومات التي �أُزيلت من قيوده العمومية وفق ًا للفقرة 1
[ملدَّة زمنية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة بحيث ال يقل طولها عن فرتة تقادم احلقوق النا�شئة
عن االتفاق ال�ضماين مبقت�ضى قانون العقود �أو قانون امللكية] على نحو يتيح لل�سجل ا�ستخراج
تلك املعلومات وفق ًا للمادة  28من هذه الأحكام.
(�)29سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار �ألف �أو باء للمادة  21من الأحكام النموذجية
املتعلقة بال�سجل.
(�)30سوف يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة امل�شرتعة باخليار جيم �أو دال للمادة  21من الأحكام النموذجية
املتعلقة بال�سجل.
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املادة  -31ت�صحيح الأخطاء التي يرتكبها ال�سجل
 -١يجب على ال�سجل ،عقب اكت�شاف �أنَّه قد [ارتكب خط�أ يف �إدخال املعلومات الواردة يف
�إ�شعار مقدَّم للت�سجيل يف قيود ال�سجل العمومية �أو �أغفل �إدخال عنا�صر من تلك املعلومات� ،أو]
�أزال من قيود ال�سجل العمومية ،بطريق اخلط�أ ،معلومات واردة يف �إ�شعار م�سجَّ ل� ،أن يبادر
دون �إبطاء �إىل:
()31

اخليار �ألف
[ت�سجيل �إ�شعار لت�صحيح اخلط�أ �أو الإغفال� ،أو] ا�سرتجاع املعلومات التي �أُزيلت بطريق
اخلط�أ ،و�إر�سال ن�سخة من املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل ال�شخ�ص املذكور يف
الإ�شعار �أنه الدائن امل�ضمون.

اخليار باء
�إبالغ ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار امل�سجَّ ل �أنه الدائن امل�ضمون لتمكينه من [ت�سجيل �إ�شعار
لت�صحيح اخلط�أ �أو الإغفال� ،أو] �إعادة �إدراج املعلومات التي �أُزيلت بطريق اخلط�أ.

اخليار �ألف
 -٢يكون ت�سجيل الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  1نافذ ًا من الوقت الذي ت�صبح فيه املعلومات
الواردة فيه متي�سِّ رة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.

اخليار باء
 -2يكون ت�سجيل الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  1نافذ ًا من الوقت الذي ت�صبح فيه املعلومات
الواردة فيه متي�سِّ رة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.
 -3ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرة  ،1تكون للحق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار درجة
الأولوية التي كان �سيحظى بها جتاه حق �أيِّ مطالب منافِ�س لوال [خط�أ ال�سجل �أو �إغفاله� ،أو] �إزالة
ال�سجل تلك املعلومات بطريق اخلط�أ.

()31لن تكون هذه العبارة �ضرورية يف حال �إن�شاء الدولة امل�شرتعة �سجال �إلكرتونيا يتوىل فيه �صاحب الت�سجيل �إدخال
املعلومات مبا�شر ًة يف قيود ال�سجل.
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اخليار جيم
 -2يكون ت�سجيل الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  1نافذ ًا من الوقت الذي كان �سي�صبح فيه
نافذ ًا لو [�أنَّ اخلط�أ �أو الإغفال مل يقع �أ�صالً� ،أو] �أنَّ املعلومات مل تُزَ ل �أ�ص ًال بطريق اخلط�أ.

اخليار دال
 -2يكون ت�سجيل الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  1نافذ ًا من الوقت الذي كان �سي�صبح فيه
نافذ ًا لو [�أنَّ اخلط�أ �أو الإغفال مل يقع �أ�صالً� ،أو] �أنَّ املعلومات مل تُزَ ل �أ�ص ًال بطريق اخلط�أ.
 -3ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرة  ،1يكون احلق ال�ضماين الذي يتعلق به الإ�شعار
ذا مرتبة �أدنى من حق �أيِّ مطالب منافِ�س اكت�سب حقه يف املوجودات املرهونة باال�ستناد
�إىل بحث يف قيود ال�سجل العمومية �أُجري قبل ت�سجيل الإ�شعار� ،شريطة �أ َّال يكون املطالب
املنافِ�س ،وقت اكت�سابه ذلك احلق ،على علم [بوقوع اخلط�أ �أو الإغفال �أو] ب�إزالة املعلومات
بطريق اخلط�أ.

املادة  -32احلدُّ من م�س�ؤولية ال�سجل
اخليار �ألف
 -1تكون �أيُّ م�س�ؤولية ميكن �أن تقع على ال�سجل وفق ًا لأحكام قانون �آخر مقت�صر ًة على
اخل�سارة �أو ال�ضرر الناجمني عن:
(�أ) وقوع خط�أ �أو �إغفال يف نتيجة البحث امل�صدَ رة للباحث �أو يف ن�سخة املعلومات
الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل املر�سلة �إىل الدائن امل�ضمون وفق ًا للفقرة  1من املادة 15؛
(ب) [وقوع خط�أ �أو �إغفال يف �إدخال �أو عدم �إدخال املعلومات الواردة يف الإ�شعار
املقدَّم �إىل ال�سجل يف قيود ال�سجل العمومية �أو] �إزالة املعلومات الواردة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل من
قيود ال�سجل العمومية بطريق اخلط�أ؛
(ج) عدم �إر�سال ال�سجل ن�سخ ًة من الإ�شعار امل�سجَّ ل �إىل ال�شخ�ص املذكور يف الإ�شعار �أنه
الدائن امل�ضمون وفق ًا للفقرة  1من املادة � ،15أو الفقرة  1من املادة  ،31من هذه الأحكام؛
(د) تقدمي معلومات خاطئة �أو م�ضلِّلة �إىل �صاحب الت�سجيل �أو الباحث.
 -2تكون �أيُّ م�س�ؤولي ٍة واقع ٍة مبقت�ضى الفقرة  1حم�صور ًة يف حدود [مبلغ �أق�صى حتدِّ ده هنا
الدولة امل�شرتعة].
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اخليار باء
تكون �أيُّ م�س�ؤولية ميكن �أن تقع على ال�سجل وفق ًا لأحكام قانون �آخر عن اخل�سارة �أو
ال�ضرر الناجمني عن خط�أ �أو �إغفال يف �إدارة ال�سجل �أو ت�شغيله حم�صور ًة يف حدود [مبلغ
�أق�صى حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

اخليار جيم
ال يكون ال�سجل م�س�ؤوال عمَّا يلحق بال�شخ�ص من خ�سارة �أو �ضرر ب�سبب خط�أ �أو �إغفال
يف �إدارة ال�سجل �أو ت�شغيله.

املادة  -33ر�سوم ال�سجل
اخليار �ألف
-1

يجوز تقا�ضي ر�سوم مقابل [خدمات ال�سجل مببالغ حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
ال باملادة  27من هذه الأحكام]
يجوز لـ[ال�سلطة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة عم ً

-2
�أن تعدِّ ل جدول الر�سوم من حني �إىل �آخر.
-3

يجب على ال�سجل �أن يعلن جدول الر�سوم على امللأ.

 -4يجوز لل�سجل �أن يربم مع �أيِّ �شخ�ص اتفاق ًا لفتح ح�ساب من �أجل تي�سري عملية الت�سجيل،
مبا يف ذلك �سداد ر�سوم الت�سجيل.

اخليار باء
ال يجوز لل�سجل �أن يتقا�ضى �أيَّ ر�سوم مقابلَ خدماته.

الف�صل اخلام�س�  -أولوية احلق ال�ضماين
�ألف -القواعد العامة
املادة  -29احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة التي
ين�شئها املانح نف�سه
رهن ًا باملواد  33و 38و 39و� 41إىل  ،43تحُ دَّد الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية
املتناف�سة التي �أن�ش�أها املانح نف�سه يف املوجودات املرهونة نف�سها وفق ًا للقواعد التالية:
(�أ) فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي جُ علت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل
�إ�شعار يف ال�سجل ،تحُ دَّد الأولوية وفق ًا لرتتيب الت�سجيل ،دون اعتبار لرتتيب �إن�شاء احلقوق
ال�ضمانية؛
(ب) فيما بني احلقوق ال�ضمانية التي جُ علت نافذة جتاه الأطراف الثالثة بطريقة
�أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل ،حتدَّد الأولوية وفق ًا لرتتيب النفاذ جتاه الأطراف الثالثة؛
(ج) فيما بني احلق ال�ضماين الذي جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل
واحلق ال�ضماين الذي جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري ت�سجيل �إ�شعار يف
ال�سجل ،حتدَّد الأولوية وفق ًا لرتتيب الت�سجيل �أو النفاذ جتاه الأطراف الثالثة� ،أيهما �أ�سبق.

املادة  -30احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة التي ين�شئها
مانحون خمتلفون
رهن ًا بـ[املادة  26من الأحكام النموذجية املتعلقة بال�سجل] ،حتدَّد الأولوي ُة فيما بني
احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة التي �أن�ش�أها مانحون خمتلفون يف املوجودات املرهونة نف�سها وفق ًا
للمادة .29

تغي طريقة النفاذ
املادة  -31احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة يف حال رُّ
جتاه الأطراف الثالثة
بتغي الطريقة التي يُجعل بها نافذ ًا جتاه الأطراف
ال تت�أثَّر �أولوية احلق ال�ضماين رُّ
الثالثة� ،شريطة عدم حدوث �أيِّ انقطاع يف نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة.
41
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املادة  -32احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة يف العائدات
رهن ًا باملادة  ،41تكون للحق ال�ضماين يف عائدات املوجودات املرهونة النافذ جتاه
الأطراف الثالثة مبقت�ضى املادة � ،19إزاء حق �ضماين منافِ�س ،نف�س الأولوية التي يتمتع بها
احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة التي ن�ش�أت منها العائدات.

املادة  -33احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة يف املوجودات
امللمو�سة املمتزجة يف كتلة �أو املحوَّلة �إىل منتج
�  -١إذا امتد حقَّان �ضمانيان �أو �أكرث يف املوجودات امللمو�سة نف�سها �إىل كتلة �أو منتج ح�سبما
تن�ص عليه املادة  11وكان كل حق �ضماين منها نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ح�سبما تن�ص عليه
املادة  ،20كانت �أولوية كل حق �ضماين يف الكتلة �أو املنتج مماثلة ملا كان له من �أولوية فيما
يخ�ص تلك املوجودات قبل �أن ت�صبح جزء ًا من الكتلة �أو املنتج مبا�شرة.
�  -2إذا امتد �أكرث من حق �ضماين �إىل الكتلة نف�سها �أو املنتج نف�سه مبقت�ضى املادة  ،11وكان
كل من هذه احلقوق حقًّا �ضمانيًّا يف موجود ملمو�س منف�صل وقت االمتزاج �أو التحويل ،كان
من حق الدائنني امل�ضمونني �أن يتقا�سموا الكتلة �أو املنتج وفق ًا لن�سبة االلتزام امل�ضمون بكل حق
�ضماين �إىل جمموع االلتزامات امل�ضمونة بجميع احلقوق ال�ضمانية.
 -٣لأغرا�ض الفقرة  ،2يكون االلتزام امل�ضمون بحق �ضماين ممتد �إىل الكتلة �أو املنتج
خا�ضع ًا لأيِّ حد مفرو�ض على احلق ال�ضماين مبقت�ضى املادة .11

املادة  -34احلقوق ال�ضمانية املنافِ�سة حلقوق م�شرتي املوجودات املرهونة
�أو �سائر الأ�شخا�ص الذين تُنقَل �إليهم تلك املوجودات
�أو ت�ؤجَّ ر لهم �أو يرخَّ �ص لهم با�ستخدامها
�  -١إذا بيعت املوجودات املرهونة �أو ُنقِلت على نحو �آخر �أو �أُجِّ رت �أو رُخِّ �ص با�ستخدامها
�أثناء نفاذ احلق ال�ضماين يف تلك املوجودات جتاه الأطراف الثالثة ،اكت�سب م�شرتي املوجودات
املرهونة� ،أو �أيُّ �شخ�ص �آخر تُنقَل �إليه تلك املوجودات �أو ت�ؤجَّ ر له �أو يرخَّ �ص له با�ستخدامها،
حقوقَه فيها خا�ضع ًة لذلك احلق ال�ضماين ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف هذه املادة.
 -٢يكت�سب م�شرتي املوجودات املرهونة� ،أو �أيُّ �شخ�ص �آخر تُنقل �إليه تلك املوجودات،
حقوقه فيها خال�ص ًة من احلق ال�ضماين �إذا �أذن الدائن امل�ضمون ببيع تلك املوجودات� ،أو نقلها
على نحو �آخر ،خال�صة من احلق ال�ضماين.
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  -٣ال تت�أثَّر باحلق ال�ضماين حقوقُ م�ست�أجر املوجودات املرهونة �أو املرخَّ �ص لـه با�ستخدامها
�إذا �أذن الدائن امل�ضمون للمانح بت�أجري تلك املوجودات �أو الرتخي�ص با�ستخدامها دون �أن تت�أثَّر
باحلق ال�ضماين.
 -٤يكت�سب م�شرتي املوجودات امللمو�سة املرهونة التي بيعت يف ال�سياق املعتاد لعمل البائع
حقوقَه فيها خال�صة من احلق ال�ضماين� ،شريطة �أ َّال يكون امل�شرتي على علم ،وقتَ �إبرام اتفاق
البيع ،ب�أنَّ هذا البيع ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
  -٥ال تت�أثَّر باحلق ال�ضماين حقوقُ م�ست�أجر املوجودات امللمو�سة املرهونة التي �أُجِّ رت يف
ال�سياق املعتاد لعمل امل�ؤجِّ ر� ،شريطة �أ َّال يكون امل�ست�أجر على علم ،وقتَ �إبرام اتفاق الت�أجري،
ب�أنَّ هذا الت�أجري ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
 -٦رهن ًا بحقوق الدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين يف ممتلكات فكرية وفق ًا للمادة
 ،50ال تت�أثَّر باحلق ال�ضماين حقوقُ املرخَّ �ص له ب�صفة غري ح�صرية با�ستخدام املوجودات غري
امللمو�سة املرهونة التي رُخِّ �ص با�ستخدامها يف ال�سياق املعتاد لعمل املرخِّ �ص� ،شريطة �أ َّال يكون
املرخَّ �ص لـه على علم ،وقتَ �إبرام اتفاق الرتخي�ص ،ب�أنَّ هذا الرتخي�ص ينتهك حقوق الدائن
امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
�  -٧إذا اكت�سب م�شرتي املوجودات امللمو�سة املرهونة� ،أو �أيُّ �شخ�ص �آخر ُنقِلت �إليه تلك
املوجودات ،حقوقَه فيها خال�صة من �أيِّ حق �ضماين ،اكت�سب �أي�ض ًا �أيُّ م�شرت الحق� ،أو �أيُّ
�شخ�ص �آخر تُنقَل �إليه تلك املوجودات الحقاً ،حقوقه فيها خال�صة من ذلك احلق ال�ضماين.
�  -٨إذا مل تت�أثَّر باحلق ال�ضماين حقوقُ م�ست�أجر املوجودات امللمو�سة املرهونة �أو املرخَّ �ص
له با�ستخدام املوجودات غري امللمو�سة املرهونة ،ال تت�أثَّر بذلك احلق ال�ضماين �أي�ض ًا حقوقُ �أيِّ
م�ست�أجر من الباطن �أو �أيِّ مرخَّ �ص له من الباطن.
 -9يكت�سب امل�شرتي حقوقه خال�صة من �أيِّ حق �ضماين احتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية،
وال تت�أثر حقوق امل�ست�أجر بذلك احلق ال�ضماين ،ما مل يُجعَل ذلك احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى غري الطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة  24قبل �أن يكت�سب
امل�شرتي �أو امل�ست�أجر حقوقه يف تلك ال�سلع.

املادة  -35ت�أثري �إع�سار املانح
على �أولوية احلق ال�ضماين
احلق ال�ضماين الذي يكون نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون وقت بدء
�إجراءات الإع�سار املتعلقة باملانح يظل نافذ ًا جتاه تلك الأطراف ويحتفظ مبا كان له من �أولوية
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قبل بدء �إجراءات الإع�سار ،ما مل تكن الأولوية ملطالبة �أخرى مبقت�ضى [قانون الإع�سار الذي
حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

املادة  -36احلقوق ال�ضمانية املنافِ�سة
للمطالبات ذات الأف�ضلية
تكون للمطالبات التالية ،النا�شئة عن �إعمال قانون �آخر� ،أولوية على �أيِّ حق �ضماين
نافذ جتاه الأطراف الثالثة ،ولكن يف حدود [املبلغ الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة فيما
يخ�صُّ كل فئة من املطالبات]:
(�أ) []...؛
(ب) [.]...

()32

املادة  -37احلقوق ال�ضمانية املنافِ�سة حلقوق
الدائنني بحكم ق�ضائي
 -١رهن ًا باملادة  ،40تكون حلق الدائن الذي ح�صل على حكم �أو �أمر ق�ضائي م�ؤقَّت ("الدائن
بحكم ق�ضائي") �أولوية على �أيِّ حق �ضماين� ،إذا كان الدائن بحكم ق�ضائي [قد اتخذ اخلطوات
التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة لكي يكت�سب الدائن بحكم ق�ضائي حقوق ًا يف املوجودات
املرهونة� ،أو اخلطوات امل�شار �إليها يف الأحكام ذات ال�صلة الواردة يف قانون �آخر حتدِّ ده هنا
الدولة امل�شرتعة] قبل �أن يُجعَل احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
�  -٢إذا جُ عِل احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة قبل اكت�ساب الدائن بحكم ق�ضائي
حقه يف املوجودات املرهونة �أو بالتزامن مع اكت�سابه ذلك احلق ،باتخاذ اخلطوات امل�شار �إليها
يف الفقرة  ،1كانت الأولوية للحق ال�ضماين ولكنَّ تلك الأولوية تنح�صر يف حدود القيمة الأعلى
ملا يقدِّ مه الدائن امل�ضمون من ائتمان:
(�أ) قبل وقت تلقِّي الدائن امل�ضمون �إ�شعار ًا من الدائن بحكم ق�ضائي ب�أنَّه قد اتخذ
اخلطوات امل�شار �إليها يف الفقرة � ،1أو يف غ�ضون [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة
امل�شرتعة] بعد ذلك الوقت؛ �أو
(ب) عم ًال بالتزام من الدائن امل�ضمون ال رجو َع فيه بتقدمي ائتمان ذي مبلغ حمدَّد
�أو مبلغ يحدَّد وفق ًا ل�صيغة معيَّنة� ،إذا كان هذا االلتزام قد عُ قد قبل �أن يتلقى الدائن امل�ضمون
�إ�شعار ًا من الدائن بحكم ق�ضائي ب�أنَّه قد اتخذ اخلطوات امل�شار �إليها يف الفقرة .1
()32لن يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا كان قانون الدولة امل�شرتعة ال يعرتف ب�أيِّ مطالبات ذات �أف�ضلية.
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املادة  -38احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املنافِ�سة
()33
حلقوق �ضمانية غري احتيازية
اخليار �ألف
 -1تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف املعدات� ،أو يف املمتلكات الفكرية �أو حقوق املرخَّ �ص له
مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم ا�ستخدامها يف املقام الأول
يف ت�شغيل من�ش�أته� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املنافِ�س الذي �أن�ش�أه املانح� ،إذا:
(�أ) كانت املعدات يف حوزة الدائن امل�ضمون االحتيازي؛ �أو
(ب) كان قد �سُ جِّ ل �إ�شعار باحلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سجل قبل انق�ضاء [مدة
زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على ح�صول املانح على حيازة املعدات� ،أو كان
االتفاق على بيع املمتلكات الفكرية �إىل املانح �أو الرتخي�ص له با�ستخدامها قد �أُبرِ م.
 -2تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف املخزونات� ،أو يف املمتلكات الفكرية �أو حقوق
املرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية يحوزها املانح بغر�ض بيعها �أو الرتخي�ص
با�ستخدامها يف �سياق عمله املعتاد� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املنافِ�س الذي
�أن�ش�أه املانح ،يف احلالتني التاليتني:
(�أ)  �إذا كانت املخزونات يف حوزة الدائن امل�ضمون االحتيازي� ،أو
(ب) قبل ح�صول املانح على حيازة املخزونات �أو �إبرام االتفاق على بيع املمتلكات
الفكرية �إىل املانح �أو الرتخي�ص له با�ستخدامها:
‘�  ’1إذا كان قد �سُ جِّ ل �إ�شعار باحلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سجل؛
‘  ’2وكان الدائن امل�ضمون غري االحتيازي الذي �سجَّ ل �إ�شعار ًا يف ال�سجل
ب�ش�أن حق �ضماين غري احتيازي �أن�ش�أه املانح يف موجودات من النوع
نف�سه قد تلقى �إ�شعار ًا من الدائن امل�ضمون االحتيازي يفيد ب�أنه قد
ح�صل �أو يعتزم احل�صول على حق �ضماين احتيازي يف املوجودات
املو�صوفة يف الإ�شعار ،ويت�ضمن و�صف ًا للموجودات يتيح التعرف عليها
بدرجة معقولة.
 -3تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية� ،أو يف املمتلكات الفكرية �أو
حقوق املرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم
ا�ستخدامها يف املقام الأول لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين
غري االحتيازي املنافِ�س الذي �أن�ش�أه املانح.
(َ )33تتَّبع املواد � 38إىل  42تو�صيات النهج الوحدوي الواردة يف دليل املعامالت امل�ضمونة .و�إذا َف َّ�ضلت الدولة اتِّباع تو�صيات
النهج غري الوحدوي فينبغي لها �أن تنظر ،بد ًال من ذلك ،يف تنفيذ التو�صيات � 187إىل  202من دليل املعامالت امل�ضمونة.
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الإ�شعار الذي يُر�سَ ل وفق ًا للفقرة (2ب)‘:’2

(�أ) يجوز �أن ي�شمل حقوق ًا �ضمانية احتيازية تندرج يف �إطار معامالت متعدِّ دة بني
الأطراف نف�سها دومنا حاجة �إىل حتديد ماهية كل معاملة؛
(ب) لي�س كافي ًا �إ َّال فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املخزونات التي يح�صل املانح
على حيازتها� ،أو يف املمتلكات الفكرية �أو حقوق املرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات
فكرية يحوزها املانح بغر�ض بيعها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها يف �سياق عمله املعتاد ،ويحتازها
املانح يف موعد ال يتجاوز انق�ضاء [مدة زمنية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على تلقي الإ�شعار.

اخليار باء
 -1تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف املعدات �أو املخزونات� ،أو يف املمتلكات الفكرية
�أو حقوق املرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم
ا�ستخدامها يف املقام الأول يف ت�شغيل من�ش�أته �أو يحوزها املانح بغر�ض بيعها �أو الرتخي�ص
با�ستخدامها يف �سياق عمله املعتاد� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين غري االحتيازي املنافِ�س الذي
�أن�ش�أه املانح� ،إذا:
(�أ) كانت املعدات �أو املخزونات يف حوزة الدائن امل�ضمون االحتيازي؛ �أو
(ب) كان قد �سُ جِّ ل �إ�شعار باحلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سجل قبل انق�ضاء [مدة
زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على ح�صول املانح على حيازة املعدات �أو
املخزونات �أو �إبرام االتفاق على بيع املمتلكات الفكرية �إىل املانح �أو الرتخي�ص له با�ستخدامها.
 -2تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية� ،أو يف املمتلكات الفكرية �أو
حقوق املرخَّ �ص له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم
ا�ستخدامها يف املقام الأول لأغرا�ض �شخ�صي ٍة �أو عائلي ٍة �أو منـزليةٍ� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين
غري االحتيازي املنافِ�س الذي �أن�ش�أه املانح.

املادة  -39احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتناف�سة
 -١رهن ًا بالفقرة  ،2حتدَّد الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املتناف�سة وفق ًا
للمادة .29
 -٢تكون للحق ال�ضماين االحتيازي للبائع �أو امل�ؤجِّ ر� ،أو املرخِّ �ص با�ستخدام املمتلكات
الفكرية ،الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة يف موعد ال يتجاوز انق�ضاء املدة املحدَّدة يف
الفقرة ( 1ب) من املادة � ،38أولوي ٌة على احلق ال�ضماين االحتيازي املنافِ�س.
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املادة  -40احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املنافِ�سة حلقوق
الدائنني بحكم ق�ضائي
تكون للحق ال�ضماين االحتيازي ،الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة يف موعد
ال يتجاوز انق�ضاء املدة املحدَّدة يف الفقرة ( 1ب) من املادة � ،38أولوي ٌة على حقوق الدائن
بحكم ق�ضائي التي كانت ،لوال ذلك� ،ستحظى بالأولوية مبقت�ضى املادة .37

املادة  -41احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة يف عائدات املوجودات
()34
اخلا�ضعة حلق �ضماين احتيازي
اخليار �ألف
 -1رهن ًا بالفقرة  ،2تكون للحق ال�ضماين يف عائدات املوجودات اخلا�ضعة حلق �ضماين
احتيازي نف�س الأولوية على احلق ال�ضماين املنافِ�س التي يحظى بها احلق ال�ضماين االحتيازي
يف املوجودات التي ن�ش�أت منها العائدات مبقت�ضى املادة .38
�  -2إذا كانت العائدات نا�شئة من خمزونات� ،أو من ممتلكات فكرية �أو حقوق املرخَّ �ص
له مبقت�ضى ترخي�ص خا�ص مبمتلكات فكرية يحوزها املانح بغر�ض بيعها �أو الرتخي�ص
با�ستخدامها يف �سياق عمله املعتاد ،كانت للحق ال�ضماين يف تلك العائدات نف�س الأولوية على
احلق ال�ضماين املنافِ�س التي:
(�أ) يحظى بها احلق ال�ضماين غري االحتيازي يف املوجودات التي هي من نف�س نوع
العائدات مبقت�ضى املادة � 29إذا اتخذت العائدات �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو
حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صرفي؛
(ب) يحظى بها احلق ال�ضماين االحتيازي يف املوجودات التي ن�ش�أت منها العائدات
مبقت�ضى املادة � 38إذا اتخذت العائدات �أيَّ �شكل �آخر� ،شريطة �أن يكون الدائن امل�ضمون الذي
�سجل �إ�شعار ًا يف ال�سجل ب�ش�أن حق �ضماين غري احتيازي �أن�ش�أه املانح يف موجودات من النوع
نف�سه قد تلقى من الدائن امل�ضمون االحتيازي ،قبل ن�شوء العائدات� ،إ�شعار ًا يفيد ب�أنه ح�صل �أو
يعتزم احل�صول على حق �ضماين يف موجودات من النوع نف�سه ويت�ضمن و�صف ًا لتلك املوجودات
يكفي للتمكُّن من حتديدها.

(�)34سوف يكون اخليار �ألف �ضرور ًّيا �إذا �أخذت الدولة باخليار �ألف للمادة  .38و�سيكون اخليار باء �ضرور ًّيا �إذا �أخذت
الدولة باخليار باء للمادة .38
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اخليار باء
تكون للحق ال�ضماين يف عائدات املوجودات اخلا�ضعة حلق �ضماين احتيازي نف�س
الأولوية على احلق ال�ضماين املنافِ�س التي يحظى بها احلق ال�ضماين غري االحتيازي يف
املوجودات التي ن�ش�أت منها العائدات مبقت�ضى املادة .29

املادة  -42احلقوق ال�ضمانية االحتيازية املمتدة �إىل كتلة
�أو منتَج واملنافِ�سة حلقوق �ضمانية غري احتيازية
يف تلك الكتلة �أو ذلك املنتَج
رهن ًا باملادة  ،38تكون للحق ال�ضماين االحتيازي يف املوجودات امللمو�سة الذي ميتد �إىل
كتلة �أو منتَج ويكون نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة �أولوي ٌة على احلق ال�ضماين غري االحتيازي
الذي مينحه املانح نف�سه يف تلك الكتلة �أو ذلك املنتَج.

املادة �  -43إنزال مرتبة الأولوية
 -١يجوز لل�شخ�ص �أن ُينـزل يف �أيِّ وقت مرتب َة �أولوية حقوقه مبقت�ضى هذا القانون ل�صالح
�أيِّ مطالب منافِ�س حايل �أو الحق .وال يلزم �أن يكون امل�ستفيد طرف ًا يف ذلك الإنزال.
  -٢ال مي�س الإنزال بحقوق �أيِّ مطالبني منافِ�سني غري ال�شخ�ص الذي �أَنزل مرتب َة �أولويته
وال�شخ�ص امل�ستفيد من ذلك الإنزال.

املادة  -44ال�سُّ لف الآجلة واملوجودات املرهونة الآجلة
 -١رهن ًا باملادة  ،37متتد �أولوية احلق ال�ضماين �إىل جميع االلتزامات امل�ضمونة ،مبا فيها
االلتزامات املتكبَّدة بعدما �أ�صبح احلق ال�ضماين نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة.
 -٢ت�شمل �أولوية احلق ال�ضماين جميع املوجودات املرهونة املو�صوفة يف الإ�شعار امل�سجَّ ل يف
ال�سجل� ،سوا ٌء احتازها املانح �أو ن�ش�أت قبل وقت الت�سجيل �أو بعده.

املادة  -45عدم االعتداد بالعلم بوجود حق �ضماين
مي�س ب�أولوية احلق ال�ضماين
لي�س من �ش�أن عِ لم الدائن امل�ضمون بوجود حق �ضماين �أن َّ
مبقت�ضى هذا القانون.
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باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة  -46ال�صكوك القابلة للتداول
 -١تكون للحق ال�ضماين يف ال�صك القابل للتداول الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بحيازة ال�صك �أولوي ٌة على احلق ال�ضماين يف ذلك ال�صك الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف
الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل.
 -٢يكت�سب م�شرتي ال�صك املرهون القابل للتداول� ،أو �أيُّ �شخ�ص �آخر يُنقل �إليه ذلك
ال�صك بالرتا�ضي ،حقوقه خال�ص ًة من احلق ال�ضماين الذي جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل �إذا كان امل�شرتي �أو ال�شخ�ص الآخر الذي يُنقَل �إليه ال�صك:

(�أ)
امل�شرتعة]؛ �أو

م�ؤهَّ ًال العتباره [حائز ًا حمميًّا �أو حائز ًا من نوع �آخر حتدِّ ده هنا الدولة

(ب) [قد ح�صل على حيازة ال�صك القابل للتداول و�سدَّد القيمة املقابلة] [قد اتخذ
�أيَّ �إجراء �آخر حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] دون علم منه ب�أنَّ ذلك البيع �أو النقل على نحو �آخر
ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.

املادة  -47احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�صرفي
 -١تكون للحق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي ،الذي يُجعل
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أن ي�صبح الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب� ،أولوي ٌة على احلق
ال�ضماين املنافِ�س الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أيِّ طريقة �أخرى.
 -٢تكون للحق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب الم�صرفي ،الذي يكون
الدائن امل�ضمون فيما يخ�صه هو امل�ؤ�س�سة الوديعة� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين املنافِ�س الذي
يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أيِّ طريقة �أخرى ،با�ستثناء احلق ال�ضماين الذي يُجعل
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أن ي�صبح الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب.
 -٣تكون للحق ال�ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي ،الذي يُجعل
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�إبرام اتفاق �سيطرةٍ� ،أولوي ٌة على �أيِّ حق �ضماين منافِ�س ،با�ستثناء:
(�أ) احلق ال�ضماين للم�ؤ�س�سة الوديعة؛ �أو
(ب) احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أن ي�صبح الدائن
امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب.
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 -٤يحدَّد ترتيب الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية املتناف�سة يف حق تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�صرفي ،التي تجُ عل نافذة جتاه الأطراف الثالثة ب�إبرام اتفاقات �سيطرة،
تبع ًا لوقت �إبرام تلك االتفاقات.
 -٥تكون حلق امل�ؤ�س�سة الوديعة مبقت�ضى قانون �آخر يف �إجراء مقا�صة بني االلتزامات
امل�ستحقة لها على املانح وحق املانح يف تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي لدى هذه
امل�ؤ�س�سة الوديعة �أولوي ٌة على احلق ال�ضماين يف احلق يف تقا�ضي الأموال املودعة يف احل�ساب
الم�صرفي ،با�ستثناء احلق ال�ضماين الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أن ي�صبح
الدائن امل�ضمون هو �صاحب احل�ساب.
 -٦عند نقل �أموال من ح�ساب م�صرفي مبقت�ضى �إجراء نقل ا�ستهله املانح �أو �أذن به،
يكت�سب املنقول �إليه حقوقه خال�صة من �أيِّ حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ذلك
احل�ساب الم�صرفي ،ما مل يكن املنقول �إليه على علم ب�أنَّ ذلك النقل ينتهك حقوق الدائن
امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
  -٧ال ت�ؤثر الفقرة � 6سلب ًا على حقوق الأ�شخا�ص الذين تُنقَل �إليهم �أموال من ح�سابات
م�صرفية مبقت�ضى [القانون ذي ال�صلة الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

املادة  -48النقود
 -١يكت�سب املنقول �إليه الذي يح�صل على حيازة نقود خا�ضعة حلق �ضماين حقوقه يف تلك
النقود خال�صة من احلق ال�ضماين ما مل يكن على علم ب�أنَّ ذلك النقل ينتهك حقوق الدائن
امل�ضمون مبقت�ضى االتفاق ال�ضماين.
  -٢ال ت�ؤثر هذه املادة �سلب ًا على حقوق الأ�شخا�ص الذين يحوزون النقود مبقت�ضى [القانون
ذي ال�صلة الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

املادة  -49امل�ستندات القابلة للتداول واملوجودات امللمو�سة
امل�شمولة مب�ستندات قابلة للتداول
 -١رهن ًا بالفقرة  ،2تكون للحق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة ،الذي يُجعل نافذ ًا
جتاه الأطراف الثالثة بحيازة امل�ستند القابل للتداول الذي ي�شمل تلك املوجودات،
�أولوي ٌة على احلق ال�ضماين املنافِ�س الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أيِّ
طريقة �أخرى.
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  -٢ال تنطبق الفقرة  1على احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي لي�ست خمزونات
�إذا كان احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون غري احلائز للم�ستند القابل للتداول قد جُ عِل نافذ ًا
جتاه الأطراف الثالثة قبل املوعد الأ�سبق بني:
(�أ) الوقت الذي �أ�صبحت فيه املوجودات م�شمولة بامل�ستند القابل للتداول؛
(ب) وقت �إبرام اتفاق بني املانح والدائن امل�ضمون احلائز للم�ستند القابل للتداول
ين�ص على �أن تكون املوجودات م�شمولة مب�ستند قابل للتداول ،متى كانت تلك املوجودات قد
�أ�صبحت م�شمولة بذلك امل�ستند يف غ�ضون [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة]
من تاريخ ذلك االتفاق.
ال�شخ�ص ،الذي يُنقَل �إليه امل�ستند املرهون القابل للتداول ويح�صل على حيازة
ُ
 -٣يكت�سب
ذلك امل�ستند مبقت�ضى [القانون ذي ال�صلة الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة ،والذي يق�ضي
ب�أن يكت�سب �أ�شخا�ص معيَّنون ممن تُنقل �إليهم امل�ستندات القابلة للتداول حقوقهم خال�ص ًة من
املطالبات املنافِ�سة] ،حقوقه خال�ص ًة من احلق ال�ضماين يف ذلك امل�ستند القابل للتداول ،ويف
املوجودات امللمو�سة امل�شمولة به ،الذي يُجعَل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أيِّ طريقة �أخرى.

املادة  -50املمتلكات الفكرية
ال مت�س الفقرة  6من املادة  34مبا قد يكون للدائن امل�ضمون من حقوق ب�صفته مالك ًا
ملمتلكات فكرية �أو مرخِّ �ص ًا با�ستخدامها مبقت�ضى [القانون ذي ال�صلة املتعلق بامللكية الفكرية
الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

املادة  -51الأوراق املالية غري املودعة لدى و�سيط
 -١تكون للحق ال�ضماين يف الأوراق املالية التي �صدرت بها �شهادات وغري املودعة لدى
و�سيط ،الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن امل�ضمون لل�شهادة ذات ال�صلة،
�أولوي ٌة على احلق ال�ضماين املنافِ�س الذي ين�شئه املانح نف�سه يف الأوراق املالية نف�سها ويُجعَل
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف ال�سجل.
 -٢تكون للحق ال�ضماين يف الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودَعة لدى
و�سيط ،الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�إدراج [ت�أ�شرية ب�ش�أن احلق ال�ضماين] [ا�سم
الدائن امل�ضمون ب�صفته �صاحب الأوراق املالية]( )35يف الدفاتر التي يحتفظ بها املُ�صدِ ر� ،أو
يُحتفظ بها نيابة عنه ،لذلك الغر�ض� ،أولوي ٌة على احلق ال�ضماين يف الأوراق املالية نف�سها الذي
يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�أيِّ طريقة �أخرى.
()35ينبغي للدولة امل�شرتعة �أن تدرج هنا الطريقة التي اختارتها يف �سياق املادة .27
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 -٣تكون للحق ال�ضماين يف الأوراق املالية التي مل ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة لدى
و�سيط ،الذي يُجعَل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة ب�إبرام اتفاق �سيطرة� ،أولوي ٌة على احلق
ال�ضماين يف الأوراق املالية نف�سها الذي يُجعل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف
ال�سجل.
 -٤يحدَّد ترتيب الأولوية فيما بني احلقوق ال�ضمانية املتنافِ�سة يف الأوراق املالية التي مل
ت�صدر بها �شهادات وغري املودعة لدى و�سيط ،التي تجُ عل نافذ ًة جتاه الأطراف الثالثة ب�إبرام
اتفاقات �سيطرة ،تبع ًا لوقت �إبرام تلك االتفاقات.
  -٥ال ت�ؤثر هذه املادة �سلب ًا على ما لأ�صحاب الأوراق املالية غري املودعة لدى و�سيط من
حقوق مبقت�ضى [القانون ذي ال�صلة املتعلق بنقل الأوراق املالية الذي حتدِّ ده هنا الدولة
امل�شرتعة].

الف�صل ال�ساد�س -حقوق والتزامات الطرفني
والأطراف الثالثة امللتزِمة
الق�سم الأول -احلقوق وااللتزامات املتبادلة
بني طرفي االتفاق ال�ضماين
�ألف -القواعد العامة
املادة  -52م�صادر حقوق الطرفني
والتزاماتهما املتبادلة
  -1تحُ دَّد احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني املانح والدائن امل�ضمون التي تن�ش�أ عن اتفاقهما
بال�شروط والأحكام الواردة يف ذلك االتفاق ،مبا يف ذلك �أيُّ قواعد �أو �شروط عامة م�شار
�إليها فيه.
 -2يكون املانح والدائن امل�ضمون مُلزمَ ينْ ب�أيِّ عُ رف اتَّفقا على اتِّباعه ،وكذلك ب�أيِّ
ممار�سات �أر�سياها فيما بينهما� ،إذا مل يتَّفقا على خالف ذلك.

املادة  -53التزام الطرف احلائز ببذل قدر
معقول من العناية
يجب على املانح �أو الدائن امل�ضمون احلائز للموجودات املرهونة �أن يبذل قدر ًا معقو ًال
من العناية للحفاظ على املوجودات.

املادة  -54التزام الدائن امل�ضمون ب�إعادة
املوجودات املرهونة
عند انق�ضاء احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة ،يجب على الدائن امل�ضمون احلائز
لها �أن يعيدها �إىل املانح �أو �أن ي�سلِّمها �إىل ال�شخ�ص الذي يعيِّنه املانح.
53
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املادة  -55حق الدائن امل�ضمون يف ا�ستخدام املوجودات املرهونة
وتفقدها وا�سرتداد النفقات املتكبَّدة ب�ش�أنها
-1

يحق للدائن امل�ضمون احلائز للموجودات املرهونة:

(�أ)  �أن ي�سرتد ما تكبَّده من نفقات معقولة يف احلفاظ على تلك املوجودات وفق ًا
للمادة 53؛
(ب) �أن ي�ستعمل املوجودات ا�ستعما ًال معقو ًال و�أن ي�ستخدم الإيرادات التي تُدِ رُّها يف
�سداد قيمة االلتزام امل�ضمون.
-2

يحق للدائن امل�ضمون غري احلائز �أن يتفقَّد املوجودات املرهونة التي يحوزها املانح.

املادة  -56حقُّ املانح يف احل�صول على املعلومات
 -1يجب على الدائن امل�ضمون ،فيما عدا املنقول �إليه يف حالة النقل التام مل�ستحق باالتفاق،
�أن ير�سل �إىل املانح يف غ�ضون [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] من تلقِّيه
طلب ًا كتابيًّا من املانح ،على العنوان املحدَّد يف ذلك الطلب:
(�أ) بيان ًا بااللتزام امل�ضمون حاليًّا؛
(ب) و�صف ًا للموجودات املرهونة حاليًّا.
 -2يحق للمانح �أن يح�صل دون مقابل على ر ٍّد واحد على طلبه �أثناء [مدة زمنية حتدِّ دها
هنا الدولة امل�شرتعة].
 -3يجوز للدائن امل�ضمون �أن ي�شرتط مقابل كل ر ٍّد �إ�ضايف دف َع مبلغ ال يتجاوز [مبلغ ًا رمزيًّا
حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة �  -57إقرارات مانح احلق ال�ضماين يف امل�ستحقات
-1
�آخر؛

يُق ُّر املانح ،وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين الذي ين�شئ حقًّا �ضمانيًّا يف م�ستحق ،مبا يلي:
(�أ)  �أنه مل ي�سبق له �أن �أن�ش�أ حقًّا �ضمانيًّا يف ذلك امل�ستحق ل�صالح دائن م�ضمون
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(ب) �أنَّ املدين بامل�ستحق لي�س له ،ولن تكون له� ،أيُّ دفوع �أو حقوق مقا�صة.
  -2ال ُي ِق ُّر املانح ب�أنَّ املدين بامل�ستحق قادر� ،أو �سيكون قادراً ،على ال�سداد.

املادة  -58حق املانح �أو الدائن امل�ضمون
يف �إ�شعار املدين بامل�ستحق
 -1يجوز للمانح �أو للدائن امل�ضمون� ،أو لكليهما� ،أن يوجه �إىل املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا
باحلق ال�ضماين وتعليمات ب�ش�أن ال�سداد� ،أمَّا بعد �أن يتلقى املدينُ بامل�ستحق الإ�شعا َر باحلق
ال�ضماين فال يجوز �سوى للدائن امل�ضمون �أن ير�سل تعليمات ب�ش�أن ال�سداد.
 -2لي�س من �ش�أن �إر�سال �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو تعليمات ب�ش�أن ال�سداد على
نحو يُخ ُّل باالتفاق املربم بني املانح والدائن امل�ضمون �أن يبطل ذلك الإ�شعار �أو تلك التعليمات
لأغرا�ض املادة  ،63ولكنْ لي�س يف هذه املادة ما مي�س ب�أيِّ التزام �أو م�س�ؤولية يقعان على عاتق
الطرف املخِ لِّ ب�سبب ما ين�ش�أ عن ذلك الإخالل من �أ�ضرار.

املادة  -59حق الدائن امل�ضمون يف تقا�ضي
قيمة امل�ستحق
 -1فيما يخ�ص العالقة بني مانح احلق ال�ضماين يف امل�ستحق والدائن امل�ضمون ،و�سوا ٌء
�أُر�سل �إ�شعار باحلق ال�ضماين �أم مل يُر�سل:
(�أ)  �إذا �سُ دِّ دت قيمة امل�ستحق �إىل الدائن امل�ضمون كان للدائن امل�ضمون حق يف
االحتفاظ بعائدات ذلك ال�سداد ويف �أيِّ موجودات ملمو�سة تُعاد فيما يخ�ص ذلك امل�ستحق؛
(ب) �إذا �سُ دِّ دت قيمة امل�ستحق �إىل املانح كان للدائن امل�ضمون حق يف تقا�ضي عائدات
ذلك ال�سداد ويف �أيِّ موجودات ملمو�سة تُعاد �إىل املانح فيما يخ�ص ذلك امل�ستحق؛
(ج) �إذا �سُ دِّ دت قيمة امل�ستحق �إىل �شخ�ص �آخر للدائن امل�ضمون �أولوية عليه ،كان
للدائن امل�ضمون حق يف تقا�ضى عائدات ذلك ال�سداد ويف �أيِّ موجودات ملمو�سة تُعاد �إىل ذلك
ال�شخ�ص فيما يخ�ص ذلك امل�ستحق.
  -2ال يجوز للدائن امل�ضمون �أن يحتفظ مبا يزيد على قيمة حقه يف امل�ستحق.
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املادة  -60حق الدائن امل�ضمون يف احلفاظ على
املمتلكات الفكرية املرهونة
يحق للدائن امل�ضمون �أن [حتدِّ د الدولة امل�شرتعة هنا اخلطوات الالزمة للحفاظ على
املمتلكات الفكرية املرهونة]� ،إذا كان املانح والدائن امل�ضمون قد اتفقا على ذلك.

الق�سم الثاين -حقوق الأطراف الثالثة
امللتزِمة والتزاماتها
�ألف -امل�ستحقات
املادة  -61حماية املدين بامل�ستحق
 -1لي�س من �ش�أن �إن�شاء حق �ضماين يف امل�ستحق بدون موافقة املدين بامل�ستحق �أن مي�س
بحقوق والتزامات ذلك املدين ،مبا فيها �شروط ال�سداد الواردة يف العقد الذي ن�ش�أ عنه
امل�ستحق ،با�ستثناء احلاالت التي ين�ص فيها هذا القانون على خالف ذلك.
ال�شخ�ص �أو العنوانُ �أو احل�سابُ الذي يتعني على
ُ
 -2يجوز �أن يغيرَّ يف تعليمات ال�سداد
املدين بامل�ستحق �أن ي�سدِّ د �إليه ،ولكن ال يجوز فيها تغيري ما يلي:
(�أ) عملة ال�سداد املحدَّدة يف العقد الذي ن�ش�أ عنه امل�ستحق؛ �أو
(ب) الدولة التي ين�ص العقد الذي ن�ش�أ عنه امل�ستحق على ال�سداد فيها �إىل دولة
�أخرى غري الدولة التي يقع فيها مقر املدين بامل�ستحق.

املادة  -62الإ�شعار باحلق ال�ضماين
يف امل�ستحق
 -1يبد�أ نفاذ الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو بتعليمات ال�سداد عندما يتلقاه املدين
بامل�ستحق� ،إذا كان يحدِّ د على نحو معقول ماهية امل�ستحق املرهون وهوية الدائن امل�ضمون وكان
م�صوغ ًا بعبارات يُتوقَّع على نحو معقول �أن تُعلِم املدين بامل�ستحق مبحتوياته.
 -2يكفي توجيه الإ�شعار باحلق ال�ضماين �أو تعليمات ال�سداد بلغة العقد الذي ن�ش�أ عنه
امل�ستحق.
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 -3يجوز �أن يكون الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق �أو بتعليمات ال�سداد متعلق ًا
مب�ستحقات تن�ش�أ بعد الإ�شعار.
ُ -4ي َع ُّد الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق ،الذي ين�شئه الدائن امل�ضمون الأول �أو �أيُّ
دائن م�ضمون �آخر ل�صالح الدائن امل�ضمون� ،إ�شعار ًا بجميع احلقوق ال�ضمانية ال�سابقة يف
ذلك امل�ستحق.

املادة � -63إبراء املدين بامل�ستحق
لذمته بال�سداد
�  -1إىل حني تلقي املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا بحق �ضماين يف امل�ستحقُ ،تبرْ�أ ذمته بال�سداد
وفق ًا للعقد الذي ن�ش�أ عنه امل�ستحق.
 -2بعد تلقي املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا بحق �ضماين يف امل�ستحق ،ال ُتبرْ�أ ذمته،
رهن ًا بالفقرات � 3إىل � ،8إ َّال بال�سداد �إىل الدائن امل�ضمون �أو وفق ًا ملا يرد يف الإ�شعار
�أو يُ�صدره الدائن امل�ضمون الحق ًا من تعليمات �سداد مغايرة يف كتابة يتلقاها املدين
بامل�ستحق.
�  -3إذا تلقى املدين بامل�ستحق �أكرث من تعليمة �سداد واحدة ب�ش�أن حق �ضماين وحيد يف
امل�ستحق نف�سه �أن�ش�أه املانح نف�سهُ ،تبرْ�أ ذمته بال�سداد وفق ًا لآخر تعليمة �سداد تلقاها من
الدائن امل�ضمون قبل ال�سداد.
�  -4إذا تلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا ب�أكرث من حق �ضماين واحد يف امل�ستحق نف�سه �أن�ش�أه
املانح نف�سهُ ،تبرْ�أ ذمته بال�سداد وفق ًا لأول �إ�شعار تلقاه.
�  -5إذا تلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا بحق �ضماين واحد �أو �أكرث يف امل�ستحق نف�سه� ،أن�ش�أه
الدائن امل�ضمون الأول �أو �أيُّ دائن م�ضمون �آخر ل�صالح الدائن امل�ضمونُ ،تبرْ�أ ذمته بال�سداد
وفق ًا للإ�شعار املتعلق ب�آخر تلك احلقوق ال�ضمانية.
�  -6إذا تلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا بحق �ضماين يف جزء من م�ستحق واحد �أو �أكرث �أو يف
م�صلحة غري جم َّز�أة يف م�ستحق واحد �أو �أكرثُ ،تبرْ�أ ذمته بال�سداد وفق ًا للإ�شعار �أو وفق ًا لهذه
املادة كما لو كان مل يتلق الإ�شعار.
�  -7إذا تلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا ح�سبما تن�ص عليه الفقرة  6و�سدَّد وفق ًا للإ�شعار ،ال
ُتبرْ�أ ذمته �إ َّال مبقدار ما �سَ دَّده من ذلك اجلزء �أو تلك امل�صلحة غري املج َّز�أة.
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�  -8إذا تلقى املدين بامل�ستحق �إ�شعار ًا بحق �ضماين يف امل�ستحق من الدائن امل�ضمون ،حقَّ
لذلك املدين �أن يطلب من الدائن امل�ضمون �أن يقدِّ م ،يف غ�ضون مدة زمنية معقولة� ،إثبات ًا كافي ًا
حلقه ال�ضماين؛ و�إذا كان احلق ال�ضماين قد �أن�شئ ل�صالح الدائن امل�ضمون من َقبِل الدائن
امل�ضمون الأول �أو �أيِّ دائن م�ضمون �آخر ،حقَّ لذلك املدين �أن يطلب �إثبات ًا كافي ًا للحق ال�ضماين
الذي �أن�ش�أه املانح الأول ل�صالح الدائن امل�ضمون الأول ،ولأيِّ حق �ضماين و�سيط .و�إذا مل يفعل
الدائن امل�ضمون ذلك ،تُرب�أ ذمة املدين بامل�ستحق بال�سداد وفق ًا لهذه املادة كما لو �أنه مل يتلق
الإ�شعار باحلق ال�ضماين.
 -9ي�شمل الإثبات الكايف للحق ال�ضماين امل�شار �إليه يف الفقرة  ،8على �سبيل املثال
ال احل�صر� ،أيَّ كتابة �صادرة عن املانح ُتبينِّ �أنَّ احلقَّ ال�ضماين قد �أُن�شئ.
  -10ال مت�سُّ هذه املادة ب�أيِّ �أ�سا�س �آخر يجعل �سداد املدين بامل�ستحق �إىل ال�شخ�ص الذي
ي�ستحق ال�سداد �إليه� ،أو �إىل هيئة ق�ضائية خمت�صة �أو هيئة خمت�صة �أخرى� ،أو �إىل �صندوق
�إيداع عمومي ،مُبرْ ئ ًا لذمة املدين امل�ستحق.

املادة  -64دفوع املدين بامل�ستحق وحقوقه
يف املقا�صة
 -1يجوز للمدين بامل�ستحق ،عندما يطالبه الدائن امل�ضمون ب�سداد قيمة امل�ستحق املرهون،
�أن يثري جتاه الدائن امل�ضمون ،ما مل ُيتَّفق على خالف ذلك وفق ًا للمادة  ،65ما يلي:
(�أ) يف حالة امل�ستحق النا�شئ عن عقد ،كلَّ ما ين�ش�أ عن ذلك العقد� ،أو �أيِّ عقد �آخر
ي�شكِّل جزء ًا من املعاملة ذاتها ،من دفوع وحقوق مقا�صة ميكن للمدين بامل�ستحق �أن يتذرع بها
كما لو كان احلق ال�ضماين مل يُن�شَ �أ وكانت املطالبة �صادرة عن املانح؛
(ب) �أيَّ حق مقا�صة �آخر كان متاح ًا للمدين بامل�ستحق وقت تلقيه الإ�شعار باحلق
ال�ضماين.
 -2ب�صرف النظر عن �أحكام الفقرة  ،1ال يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يثري جتاه املانح
م�س�ألة الإخالل باالتفاق امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة ،13كدفع �أو كحق يف املقا�صة.

املادة  -65االتفاق على عدم �إثارة دفوع �أو
حقوق يف املقا�صة
 -1رهن ًا بالفقرة  ،3يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يربم مع املانح اتفاق ًا كتابيًّا يوقِّع عليه
املدين بامل�ستحق وين�ص على �أ َّال يثري جتاه الدائن امل�ضمون الدفو َع وحقوق املقا�صة التي ميكنه
�إثارتها وفق ًا للمادة .64
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  -2ال يجوز تعديل االتفاق امل�شار �إليه يف الفقرة � 1إ َّال باتفاق كتابي يوقِّع عليه املدين بامل�ستحق.
ويتقرَّر نفاذ ذلك التعديل جتاه الدائن امل�ضمون باال�ستناد �إىل الفقرة  2من املادة .66
  -3ال يجوز للمدين بامل�ستحق �أن يتنازل عن الدفوع النا�شئة عن �أفعال احتيالية ارتكبها
الدائن امل�ضمون �أو الدفوع امل�ستندة �إىل عدم �أهلية املدين بامل�ستحق.

املادة  -66تعديل العقد الذي
ن�ش�أ عنه امل�ستحق
 -1يف حالة امل�ستحق النا�شئ عن عقد ،يكون �أيُّ اتفاق ُيربَم بني املانح واملدين بامل�ستحق
قبل الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق ومي�سُّ بحقوق الدائن امل�ضمون نافذ ًا جتاه الدائن
امل�ضمون ويُك�سِ ب الدائن امل�ضمون حقوق ًا مقابلة.
  -2ال يكون االتفاق املذكور يف الفقرة  1الذي يُربم بعد الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف امل�ستحق
نافذ ًا جتاه الدائن امل�ضمون �إالَّ:
(�أ)  �إذا وافق عليه الدائن امل�ضمون؛ �أو
(ب) �إذا مل يكن امل�ستحق قد اكتُ�سِ ب بكامله ب�أداء االلتزام ،وكان التعديل من�صو�ص ًا
عليه يف العقد الذي ن�ش�أ عنه امل�ستحق �أو كان من �ش�أن �أيِّ دائن م�ضمون ح�صيف ،يف �سياق
ذلك العقد� ،أن يوافق على التعديل.
  -3ال مت�سُّ الفقرتان  1و 2ب�أيِّ حق للمانح �أو للدائن امل�ضمون ين�ش�أ عن الإخالل باتفاق
مربَم بينهما.

املادة  -67ا�سرتداد املبالغ امل�سدَّدة
لي�س من �ش�أن تق�صري مانح احلق ال�ضماين يف امل�ستحق النا�شئ عن عقد يف تنفيذ ذلك
العقد �أن ُيكْ�سِ ب املدين بامل�ستحق حقًّا يف �أن ي�سرتد من الدائن امل�ضمون �أيَّ مبلغ يكون قد �سدَّده
ذلك املدين �إىل املانح �أو �إىل الدائن امل�ضمون.

باء -ال�صكوك القابلة للتداول
املادة  -68احلقوق جتاه امللتزِم مبقت�ضى
�صك قابل للتداول
�صك قابل للتداول ،من حقوق جتاه
يحدَّد ما للدائن امل�ضمون ،الذي لديه حق �ضماين يف ٍّ
�أيِّ �شخ�ص عليه التزام مبقت�ضى ذلك ال�صك وفق ًا لأحكام [القانون ذي ال�صلة الذي يحكم
ال�صكوك القابلة للتداول ،الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].
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جيم -احلقوق يف تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�صرفي
املادة  -69احلقوق جتاه امل�ؤ�س�سة الوديعة
 -1لي�س من �ش�أن �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال املودعة يف ح�ساب م�صرفي
لدى م�ؤ�س�سة وديعة:
(�أ)  �أن مي�س بحقوق والتزامات امل�ؤ�س�سة الوديعة دون موافقتها؛ �أو
(ب) �أن يُلزم امل�ؤ�س�سة الوديعة بتقدمي �أيِّ معلومات عن ذلك احل�ساب الم�صرفي �إىل
�أطراف ثالثة.
 -2لي�س من �ش�أن ما قد يكون للم�ؤ�س�سة الوديعة من حق �ضماين يف حق تقا�ضي الأموال
املودعة يف ح�ساب م�صرفي لدى تلك امل�ؤ�س�سة �أن مي�س مبا قد يكون لها من حقوق يف املقا�صة.

دال -امل�ستندات القابلة للتداول واملوجودات امللمو�سة امل�شمولة
مب�ستندات قابلة للتداول
املادة  -70احلقوق جتاه مُ�صدِ ر امل�ستند
القابل للتداول
يتقرَّر ما للدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين يف م�ستند قابل للتداول من حقوق جتاه
مُ�صدِ ر امل�ستند �أو �أيِّ �شخ�ص �آخر عليه التزام مبقت�ضى ذلك امل�ستند وفق ًا لأحكام [القانون ذي
ال�صلة املتعلق بامل�ستندات القابلة للتداول ،الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].

هاء -الأوراق املالية غري املودَعة لدى و�سيط
املادة  -71احلقوق جتاه مُ�صدِ ر الورقة املالية غري
املودَعة لدى و�سيط
يتقرَّر ما للدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين يف ورقة مالية غري مودَعة لدى و�سيط
من حقوق جتاه مُ�صدِ ر تلك الورقة املالية وفق ًا لأحكام [القانون ذي ال�صلة املتعلق بالتزامات
مُ�صدِ ر الأوراق املالية غري املودَعة لدى و�سيط ،الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة].
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�ألف -القواعد العامة
املادة  -72احلقوق الالحقة للتق�صري
-1

بعد حدوث التق�صري ،يح ُّق للمانح والدائن امل�ضمون �أن ميار�سا:

(�أ)  �أيَّ حق تق�ضي به �أحكام هذا الف�صل؛
(ب) �أيَّ حق �آخر من�صو�ص عليه يف االتفاق ال�ضماين �أو يف �أيِّ قانون �آخر متى كان ال
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
  -2ال حتول ممار�سة �أحد احلقوق الالحقة للتق�صري دون ممار�سة حق �آخر منها� ،إ َّال متى
كان من �ش�أن ممار�سة �أحدها �أن يجعل ممار�سة حق �آخر �أمر ًا م�ستحيالً.
 -٣قبل حدوث التق�صري ،ال يجوز للمانح �أو املدين �أن يتنازل من جانب واحد عن �أيٍّ من
حقوقه مبقت�ضى �أحكام هذا الف�صل �أو �أن يغيرِّ ا �أيًّا منها باالتفاق.

املادة  -73طرائق ممار�سة احلقوق
الالحقة للتق�صري
 -1يجوز للدائن امل�ضمون �أن ميار�س حقوقه الالحقة للتق�صري بتقدمي طلب �إىل [حمكمة �أو
�سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] �أو بدون تقدمي هذا الطلب.
 -٢تتقرَّر كيفية ممار�سة الدائن امل�ضمون حلقوقه الالحقة للتق�صري عن طريق تقدمي
طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] باال�ستناد �إىل �أحكام هذا
الف�صل و[الأحكام التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،مبا فيها الأحكام املتعلقة بالإجراءات
التي تتخذ �شكل [الإجراءات املعجَّ لة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
 -٣تتقرَّر كيفية ممار�سة الدائن امل�ضمون حلقوقه الالحقة للتق�صري بدون تقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] باال�ستناد �إىل �أحكام هذا الف�صل.
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املادة  -74االنت�صاف يف حال عدم االمتثال
اخليار �ألف
�إذا مل ميتثل الدائن امل�ضمون اللتزاماته مبقت�ضى هذا الف�صل ،حقَّ للمانح �أو لأيِّ
�شخ�ص �آخر لديه حق يف املوجودات املرهونة �أو للمدين �أن يقدِّ م �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى
حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] طلب ًا لالنت�صاف ،مبا يف ذلك االنت�صاف املعجَّ ل الذي يتخذ
�شكل [الإجراءات املعجَّ لة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
اخليار باء
يحق لل�شخ�ص الذي تت�أثر حقوقه بعدم امتثال �شخ�ص �آخر لأحكام هذا الف�صل �أن
يقدِّ م �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] طلب ًا لالنت�صاف ،مبا يف ذلك
االنت�صاف املعجَّ ل الذي يتخذ �شكل [الإجراءات املعجَّ لة التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
املادة  -75حق املت�ضرر يف �إنهاء الإنفاذ
 -1يحق للمانح �أو �أيِّ �شخ�ص �آخر لديه حق يف املوجودات املرهونة �أو للمدين �أن ينهي
عملية الإنفاذ ب�سداد قيمة االلتزام امل�ضمون كامل ًة �أو ب�أدائه كام ًال على نحو �آخر ،مبا يف ذلك
تكلفة الإنفاذ املعقولة.
 -2يجوز ممار�سة احلق يف الإنهاء حتى �أقرب الأجلني التاليني:
(�أ) قيام الدائن امل�ضمون ببيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرُّف فيها على نحو �آخر
�أو احتيازها �أو حت�صيل قيمتها؛
(ب) �إبرام الدائن امل�ضمون اتفاق ًا لبيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرف فيها على
نحو �آخر.
 -3عندما يكون الدائن امل�ضمون قد �أجَّ ر املوجودات املرهونة �أو رخَّ �ص لطرف ثالث
با�ستخدامها ،يظل من اجلائز ممار�سة حق الإنهاء رهن ًا بحقوق امل�ست�أجر �أو املرخَّ �ص له.

املادة  -76حق الدائن امل�ضمون الأعلى
مرتب ًة يف توليِّ الإنفاذ
 -1ب�صرف النظر عن قيام دائن �آخر ببدء �إجراءات �إنفاذ ،يظل من حق الدائن امل�ضمون
الذي يكون حلقِّه ال�ضماين �أولوي ٌة على احلق ال�ضماين لذلك الدائن املُنفِذ �أن يتولىَّ الإنفاذ يف
�أيِّ وقت قبل �أقرب الأجلني التاليني:
(�أ) قيام الدائن املنفِذ ببيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرُّف فيها على نحو �آخر �أو
احتيازها �أو حت�صيل قيمتها؛
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(ب) �إبرام ذلك الدائن اتفاق ًا لبيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرف فيها على نحو

 -2ي�شمل ح ُّق الدائن امل�ضمون الأعلى مرتب ًة يف توليِّ الإنفاذ حقَّه يف الإنفاذ ب�أيِّ طريقة
متاحة للدائن امل�ضمون مبقت�ضى هذا القانون.

املادة  -77حق الدائن امل�ضمون يف احل�صول على
حيازة املوجودات املرهونة
 -1رهن ًا بحقوق ال�شخ�ص ذي املرتبة الأعلى يف حق احليازة ،مبا ي�شمل امل�ست�أجر �أو
املرخَّ �ص له ،يحق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يح�صل على حيازة املوجودات املرهونة
بتقدمي طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها الدولة امل�شرتعة] �أو بدون تقدمي هذا الطلب.
�  -2إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1بدون تقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] وَجَ ب الإيفاء بجميع ال�شروط
التالية:
(�أ)  �أن يكون املانح قد وافق كتاب ًة على �أن يح�صل الدائن امل�ضمون على احليازة
بدون تقدمي طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة]؛
(ب) �أن يكون الدائن امل�ضمون قد وجَّ ه �إىل املانح و�إىل �أيِّ �شخ�ص تكون املوجودات
املرهونة يف حوزته �إ�شعار ًا بالتق�صري وباعتزامه احل�صول على احليازة؛
(ج) �أ َّال يعرت�ض ال�شخ�ص الذي تكون املوجودات املرهونة يف حوزته وقت �سعي الدائن
امل�ضمون للح�صول على حيازتها.
  -3ال يلزم توجيه الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة ( 2ب) �إذا كانت املوجودات املرهونة قابلة
للتلف �أو ميكن �أن تتدنَّى قيمتها ب�سرعة.
�  -4إذا كان الدائن امل�ضمون ذو املرتبة الأعلى حائز ًا للموجودات املرهونة ،ال يح ُّق للدائن
امل�ضمون ذي املرتبة الأدنى �أن يح�صل على حيازة تلك املوجودات.

املادة  -78حق الدائن امل�ضمون يف الت�صرُّف
يف املوجودات املرهونة
 -1يح ُّق للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يبيع املوجودات املرهونة �أو يت�صرَّف فيها على
نحو �آخر �أو �أن ي�ؤجِّ رها �أو يرخِّ �ص با�ستخدامها بتقدمي طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى
حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] �أو بدون تقدمي هذا الطلب.
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�  -2إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1بتقدمي طلب �إىل
[حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،تتقرَّر طريقة بيع املوجودات املرهونة
�أو الت�صرُّف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها و�أُ�سلوب ذلك البيع �أو
الت�صرف �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ووقته ومكانه و�سائر اجلوانب املتعلقة به باال�ستناد �إىل
[القواعد التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة].
�  -٣إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1بدون تقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،جاز له �أن يختار طريقة البيع
�أو الت�صرُّف على نحو �آخر �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص و�أ�سلوبه ووقته ومكانه و�سائر اجلوانب
املتعلقة به ،مبا يف ذلك ما �إذا كان �سيبيع املوجودات املرهونة �أو يت�صرَّف فيها على نحو �آخر
�أو ي�ؤجرها �أو يرخِّ �ص با�ستخدامها منفرد ًة �أَم يف جمموعات �أَم كلها معاً.
�  -٤إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1بدون تقدمي
طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،وَجَ ب عليه �أن يوجِّ ه �إ�شعار ًا
باعتزامه فعل ذلك �إىل:
(�أ) املانح واملدين؛
(ب) �أيِّ �شخ�ص لديه حق يف املوجودات املرهونة يكون قد �أَبلغ الدائنَ امل�ضمون بذلك
احلق كتاب ًة قبل [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على الأقل من �إر�سال
الإ�شعار �إىل املانح؛
(ج) �أيِّ دائن م�ضمون �آخر يكون قد �سجَّ ل �إ�شعار ًا ب�ش�أن حق �ضماين يف املوجودات
املرهونة قبل [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على الأقل من �إر�سال الإ�شعار
�إىل املانح؛
(د) �أيِّ دائن م�ضمون �آخر تكون املوجودات املرهونة يف حوزته عند ح�صول الدائن
امل�ضمون املنفِذ على حيازتها.
 -5يجب توجيه الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  4قبل [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا
الدولة امل�شرتعة] على الأقل من بيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرُّف فيها على نحو �آخر �أو
ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها ،ويجب �أن يت�ضمَّن الإ�شعار ما يلي:
(�أ) و�صف ًا للموجودات املرهونة؛
(ب) بيان ًا باملبلغ املطلوب وقت توجيه الإ�شعار للإيفاء بااللتزام امل�ضمون ،مبا يف
ذلك الفائدة امل�صرفية وتكاليف الإنفاذ املعقولة؛
(ج) بيان ًا ب�أنه يحق للمانح �أو لأيِّ �شخ�ص �آخر لديه حق يف املوجودات املرهونة �أو
للمدين �أن يُنهي عملية الإنفاذ ح�سبما تن�ص عليه املادة 75؛
(د) بيان ًا بالتاريخ الذي �سيجري بعده بيع املوجودات املرهونة �أو الت�صرُّف فيها على
نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها� ،أو بوقت الت�صرُّف العلني املعتزَ م ومكانه
و�أ�سلوبه يف حال الأخذ بهذه الطريقة.
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 -6يجب �أن يكون الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة  4مَ ُ�صوغ ًا بعبارات يُتوقَّع على نحو معقول
�أن تُعلِم متلقيها مبحتوياته.
 -7يكفي �أن يكون الإ�شعار املوجَّ ه �إىل املانح ،امل�شار �إليه يف الفقرة  ،4مكتوب ًا بلغة االتفاق
ال�ضماين.
  -8ال يلزم توجيه الإ�شعار امل�شار �إليه يف الفقرة � 4إذا كانت املوجودات املرهونة قابلة للتلف
�أو ميكن �أن تتدنَّى قيمتها ب�سرعة �أو من نوع يُباع يف �سوق معرتف بها.

املادة  -79توزيع عائدات الت�صرُّف يف املوجودات املرهونة
وم�س�ؤولية املدين عن �أيِّ عجز
�  -١إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف املادة  78بتقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،تتقرَّر كيفية توزيع عائدات بيع
املوجودات املرهونة �أو الت�صرُّف فيها على نحو �آخر �أو ت�أجريها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها
مبقت�ضى [الأحكام التي حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،ولكنْ مبا يتوافق مع �أحكام هذا القانون
املتعلقة بالأولوية.
�  -2إذا قرَّر الدائن امل�ضمون ممار�سة احلق املن�صو�ص عليه يف املادة  78بدون تقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة]:
(�أ) وَجَ ب على الدائن امل�ضمون امل ْنفِذ [ ،رهن ًا باملادة � ]،36أن ي�ستخدم العائدات
املت�أتية من الإنفاذ ،بعد اقتطاع تكاليف الإنفاذ املعقولة ،يف الإيفاء بااللتزام امل�ضمون؛
(ب) وَجَ ب على الدائن امل�ضمون امل ْنفِذ ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف الفقرة
(2ج)� ،أن يدفع �أيَّ فائ�ض متبق �إىل �أيِّ مُطالِب مُنافِ�س ذي مرتبة �أدنى يكون قد وَجَّ ه �إىل
الدائن امل�ضمون املنفِذ �إ�شعار ًا مبطالبته قبل �أيِّ توزيع للفائ�ض ،وذلك يف حدود مقدار تلك
املطالبة ،و�أن ي ُر َّد �أيَّ ر�صيد يتبقَّى بعد ذلك �إىل املانح؛
(ج) �سواء �أكان هناك تنازع ب�ش�أن �أحقية �أيِّ مُطالِب منافِ�س �أو �أولويته مبقت�ضى هذا
القانون �أم مل يكن ،جاز للدائن امل�ضمون املنفِذ �أن يدفع الفائ�ض �إىل [�سلطة ق�ضائية خمت�صة
خمت�صة �أخرى �أو �صندوق �إيداع عمومي ح�سبما حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة] لكي
َّ
�أو �سلطة
يوزَّع وفق ًا لأحكام هذا القانون املتعلقة بالأولوية.
 -٣يظل املدين م�س�ؤو ًال عن �أيِّ مبلغ يتعينَّ �سداده بعد ا�ستخدام �صايف عائدات الإنفاذ يف
الإيفاء بااللتزام امل�ضمون.

املادة  -80احلق يف اقرتاح احتياز الدائن امل�ضمون موجودات مرهونة
 -1يجوز للدائن امل�ضمون ،بعد التق�صري� ،أن يقرتح كتاب ًة احتيا َز واحد �أو �أكرث من
املوجودات املرهونة على �سبيل الإيفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون.
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 -2يجب على الدائن امل�ضمون �أن ير�سل االقرتاح �إىل:
(�أ) املانح واملدين؛
(ب) �أيِّ �شخ�ص لديه حق يف املوجودات املرهونة يكون قد �أَبلغ الدائنَ امل�ضمون بذلك
احلق كتاب ًة قبل [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على الأقل من �إر�سال
االقرتاح �إىل املانح؛
(ج) �أيِّ دائن م�ضمون �آخر يكون قد �سجَّ ل �إ�شعار ًا بحق �ضماين يف املوجودات املرهونة،
قبل [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على الأقل من �إر�سال االقرتاح �إىل
املانح؛
(د) �أيِّ دائن م�ضمون �آخر تكون املوجودات املرهونة يف حوزته عند ح�صول الدائن
امل�ضمون على حيازتها.
 -3يجب �أن يت�ضمن االقرتاح:
(�أ) بيان ًا باملبلغ املطلوب وقت توجيه االقرتاح للإيفاء بااللتزام امل�ضمون ،مبا فيه
الفائدة امل�صرفية وتكاليف الإنفاذ املعقولة ،ومبلغ االلتزام امل�ضمون الذي يُقرتَح الإيفاء به؛
(ب) بيان ًا ب�أنَّ الدائن امل�ضمون يقرتح احتياز املوجودات املرهونة املو�صوفة يف
االقرتاح على �سبيل الإيفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون؛
(ج) بيان ًا ب�أنه يحق للمانح ولأيِّ �شخ�ص �آخر لديه حق يف املوجودات املرهونة �أو
للمدين �أن ينهي الإنفاذ ح�سبما تن�ص عليه املادة 75؛
(د) بيان ًا بالتاريخ الذي �سوف يحتاز الدائن امل�ضمون بعده املوجودات املرهونة.
 -4يحتاز الدائن امل�ضمون ،الذي قدَّم اقرتاح ًا الحتياز موجودات مرهونة على �سبيل
الإيفاء الكلي بااللتزام امل�ضمون ،تلك املوجودات ما مل يتلقَّ اعرتا�ض ًا كتابيًّا من �أيِّ �شخ�ص
يحق له تلقي ذلك االقرتاح مبقت�ضى الفقرة  2يف غ�ضون [مدة زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا
الدولة امل�شرتعة] من تاريخ تلقي ذلك ال�شخ�ص لالقرتاح.
  -5ال يحتاز الدائن امل�ضمون ،الذي قدَّم اقرتاح ًا الحتياز موجودات مرهونة على �سبيل
الإيفاء اجلزئي بااللتزام امل�ضمون ،تلك املوجودات �إ َّال �إذا تلقى موافقة كتابية من جميع
الأ�شخا�ص الذين يحق لهم تلقي ذلك االقرتاح مبقت�ضى الفقرة  2يف غ�ضون [مدة زمنية
ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] من تاريخ تلقي كل منهم لالقرتاح.
 -6يجوز للمانح �أن يطلب من الدائن امل�ضمون تقدمي اقرتاح مبقت�ضى الفقرة  ،1و�إذا َقبِل
الدائن امل�ضمون طلب املانح وَجَ ب عليه �أن يت�صرف وفق ًا ملا تن�ص عليه الفقرات � 1إىل .5
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املادة  -81احلقوق املكت�سبة يف
املوجودات املرهونة
�  -1إذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو ت�صرَّف فيها على نحو �آخر بتقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،احتاز امل�شرتي �أو املنقول �إليه
الآخر تلك املوجودات [حتدِّ د الدولة امل�شرتعة هنا ما �إذا كان امل�شرتي �أو املنقول �إليه الآخر
يكت�سب حقوقه خال�صة من �أيِّ حقوق �أم ال].
�  -٢إذا �أَجَّ ر الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو رخَّ �ص با�ستخدامها بتقدمي طلب �إىل
[حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة][ ،حتدِّ د الدولة امل�شرتعة هنا ما �إذا
كان يحق للم�ست�أجر �أو املرخَّ �ص له �أن ينتفع بذلك الت�أجري �أو الرتخي�ص �أثناء مدته �أم ال].
�  -٣إذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو ت�صرَّف فيها على نحو �آخر بدون تقدمي
طلب �إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،احتاز امل�شرتي �أو املنقول
�إليه الآخر حق املانح يف املوجودات خال�ص ًا من حقوق الدائن امل�ضمون املنفِذ و�أيِّ مُطالِب
منافِ�س ،با�ستثناء احلقوق التي لها �أولوية على حق الدائن امل�ضمون املنفِذ.
�  -4إذا �أَجَّ ر الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو رخَّ �ص با�ستخدامها بدون تقدمي طلب
�إىل [حمكمة �أو �سلطة �أخرى حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] ،حَ قَّ للم�ست�أجر �أو املرخَّ �ص له �أن
ينتفع بذلك الت�أجري �أو الرتخي�ص �أثناء مدته� ،إ َّال جتاه الدائنني الذين لهم حقوق ذات �أولوية
على حق الدائن امل�ضمون املنفِذ.
�  -5إذا باع الدائن امل�ضمون املوجودات املرهونة �أو ت�صرَّف فيها على نحو �آخر �أو �أجَّ رها
�أو رخَّ �ص با�ستخدامها على نحو يخالف �أحكام هذا الف�صل ،اكت�سب امل�شرتي �أو املنقول �إليه
الآخر �أو امل�ست�أجر �أو املرخَّ �ص له احلقوقَ �أو املنافع املبيَّنة يف الفقرتني  1و� ،2شريطة �أ َّال يكون
على علم بوقوع خمالفة لأحكام هذا الف�صل متثل �إخال ًال جوهريًّا بحقوق املانح �أو حقوق
�شخ�ص �آخر.

باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة  -82حت�صيل املدفوعات
 -1بعد حدوث التق�صري ،يح ُّق للدائن امل�ضمون الذي لديه حق �ضماين يف م�ستحق �أو �صك
قابل للتداول� ،أو حق يف تقا�ضي �أموال مودَعة يف ح�ساب م�صرفي �أو ورقة مالية غري مودَعة لدى
يح�صل املدفوعات امل�ستحقة من املدين بامل�ستحق �أو من امللتزِ م مبقت�ضى ال�صك
و�سيط� ،أن ِّ
القابل للتداول �أو من امل�ؤ�س�سة الوديعة �أو من مُ�صدِ ر الورقة املالية غري املودَعة لدى و�سيط.
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 -2يجوز للدائن امل�ضمون �أن ميار�س حقه يف التح�صيل مبقت�ضى الفقرة  1قبل حدوث
التق�صري �إذا وافق املانح على ذلك.
 -3يحق �أي�ض ًا للدائن امل�ضمون ،الذي ميار�س حقه يف التح�صيل مبقت�ضى الفقرة � 1أو � ،2أن
يُنفِذ �أيَّ حق �شخ�صي �أو حق ملكية ي�ضمن �أو يدعم �سداد قيمة املوجودات املرهونة.
�  -4إذا �أُنفِذ احلق ال�ضماين يف حق تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�صرفي جتاه �أطراف
ثالثة بت�سجيل �إ�شعار ،ال يحق للدائن امل�ضمون �أن يقوم بالتح�صيل �أو ب�إنفاذ حقه ال�ضماين على
نحو �آخر �إ َّال بنا ًء على �أمر من حمكمة ،ما مل توافق امل�ؤ�س�سة الوديعة على خالف ذلك.
 -5يكون حق الدائن امل�ضمون يف التح�صيل مبقت�ضى الفقرات � 1إىل  4خا�ضع ًا للمواد 61
�إىل .71

املادة  -83حت�صيل املدفوعات من قِبل ال�شخ�ص
ال تامًّا
الذي يُنقَل �إليه امل�ستحَ ق نق ً
ُح�صل قيمة امل�ستحق يف �أيِّ
 -1يف حالة النقل التام مل�ستحق باالتفاق ،يحق للمنقول �إليه �أن ي ِّ
وقت بعد �أن ي�صبح ال�سداد م�ستحقًّا.
 -2يحق �أي�ض ًا للمنقول �إليه الذي ميار�س حقه يف التح�صيل مبقت�ضى الفقرة � 1أن ُي ْنفِذ �أيَّ
حقٍّ �شخ�صي �أو حقَّ ملكية ي�ضمن �أو يدعم �سداد قيمة امل�ستحق.
-3

يكون حق املنقول �إليه يف التح�صيل مبقت�ضى الفقرتني  1و 2خا�ضع ًا للمواد � 61إىل .71

()36

الف�صل الثامن -تنازع القوانني
�ألف -القواعد العامة
املادة  -84حقوق املانح والدائن امل�ضمون
والتزاماتهما املتبادلة

القانون املنطبق على حقوق املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما املتبادلة النا�شئة عن
االتفاق ال�ضماين هو القانون الذي اختاراه؛ و�إذا مل يختارا �أيَّ قانون ،يكون القانون املنطبق هو
القانون الذي يحكم االتفاق ال�ضماين.

املادة  -85احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة
 -١با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف الفقرات � 2إىل  4واملادة  ،100ينطبق على �إن�شاء
احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة ،وعلى نفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،قانونُ
الدولة التي يقع فيها مكان املوجودات.
 -٢القانون املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة امل�شمولة مب�ستند
قابل للتداول ،الذي جُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة بحيازة ذلك امل�ستند ،جتاه حق �أيِّ
مطالب منافِ�س هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان امل�ستند.
 -٣القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة من نوع ي�ستخدم عادة
يف �أكرث من دولة واحدة ،وعلى نفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،هو قانون الدولة
التي يقع فيها مقر املانح.
 -٤يجوز �أي�ض ًا �إن�شاء حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تكون عابرة وقت �إن�شائه
املفرت�ض� ،أو يعتزم نقلها �إىل دولة �أخرى غري الدولة التي يقع فيها مكان تلك املوجودات يف
ذلك الوقت ،وجَ عْل ذلك احلق نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون الدولة التي يقع فيها
املق�صد النهائي لتلك املوجودات� ،شريطة �أن ت�صل املوجودات �إىل تلك الدولة يف غ�ضون [مدة
زمنية ق�صرية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] من وقت الإن�شاء املفرت�ض لذلك احلق ال�ضماين.
جت�سد �أحكام هذا الف�صل يف �إطار
()36ميكن للدولة امل�شرتعة ،تبعا لتقاليدها القانونية و�أعرافها ال�صياغية� ،أن ِّ
ا�شرتاعها القانون النموذجي �أو �أن تدرجها يف قانون منف�صل (قانون مدين �أو قانون �آخر).

69

70

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

املادة  -86احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة
با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف املادة  87واملواد � 97إىل  ،100ينطبق على �إن�شاء احلق
ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة ،وعلى نفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته ،قانون الدولة
التي يقع فيها مقر املانح.

املادة  -87احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستحقات
املتعلقة مبمتلكات غري منقولة
يف حالة احلق ال�ضماين يف م�ستحق �إما نا�شئ عن بيع �أو ت�أجري ممتلكات غري منقولة
و�إما م�ضمون مبمتلكات غري منقولة ،وب�صرف النظر عن �أحكام املادة  ،86يكون القانون
املنطبق على �أولوية احلق ال�ضماين يف ذلك امل�ستحق جتاه حق مطالب منافِ�س قابل للت�سجيل
يف �سجل املمتلكات غري املنقولة الذي يجوز فيه ت�سجيل احلقوق يف املمتلكات غري املنقولة
املعنية هو قانون الدولة التي يُحتفَظ ب�سجل املمتلكات غري املنقولة حتت �سلطتها.
املادة �  -88إنفاذ احلقوق ال�ضمانية
القانون املنطبق على امل�سائل املتعلقة ب�إنفاذ احلق ال�ضماين:
(�أ) يف املوجودات امللمو�سة ،هو قانون الدولة التي يقع فيها مكان تلك املوجودات
وقت بدء الإنفاذ ،با�ستثناء ما تن�ص عليه املادة 100؛
(ب) يف املوجودات غري امللمو�سة ،هو القانون املنطبق على �أولوية ذلك احلق
ال�ضماين ،با�ستثناء ما تن�ص عليه املواد  97و 99و.100

املادة  -89احلقوق ال�ضمانية يف العائدات
 -١القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف العائدات هو القانون املنطبق على �إن�شاء
احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية التي ن�ش�أت منها العائدات.
 -٢القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
هو القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف املوجودات املرهونة الأ�صلية ،التي هي من
نف�س نوع العائدات ،جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

املادة  -90معنى "مقر" املانح
لأغرا�ض �أحكام هذا الف�صل ،يكون مقر املانح واقعاً:
(�أ) يف الدولة التي يقع فيها مكان عمله؛
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(ب) يف الدولة التي تُزاول فيها �إدارته املركزية� ،إذا كان له مكان عمل يف �أكرث من
دولة واحدة؛
(ج) يف الدولة التي يقع فيها مكان �إقامته املعتاد� ،إذا مل يكن له مكان عمل.

املادة  -91الوقت الذي يعتد به يف
حتديد املكان �أو املقر
 -١با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة  ،2يق�صد بالإ�شارات الواردة يف �أحكام هذا الف�صل �إىل
مكان املوجودات املرهونة �أو مقر املانح ما يلي:

(�أ)
ال�ضماين؛
(ب) فيما يخ�ص م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،مكانُ كل منهما وقت
ن�شوء امل�س�ألة املعنية.
فيما يخ�ص م�سائل الإن�شاء ،مكانُ كل منهما وقت الإن�شاء املفرت�ض للحق

�  -٢إذا كان حق الدائن امل�ضمون يف املوجودات املرهونة قد �أن�شئ وجُ عل نافذ ًا جتاه الأطراف
تغي مكان املوجودات �أو مقر
الثالثة وكانت حقوق جميع املطالبني املنافِ�سني قد �أر�سيت قبل رُّ
ُق�صد بالإ�شارات الواردة يف �أحكام هذا الف�صل �إىل مكان املوجودات �أو مقر املانح،
املانح ،ي َ
التغي.
فيما يخ�ص م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية ،مكانُ كل منهما قبل ذلك رُّ

املادة  -92ا�ستبعاد الإحالة �إىل قوانني دول �أخرى
ُق�صد ب�أيِّ �إ�شارة يف �أحكام هذا الف�صل �إىل "قانون" دولة ما ب�صفته القانون املنطبق
ي َ
على م�س�ألة ما القانونَ النافذَ يف تلك الدولة با�ستثناء القواعد املتعلقة بالقانون الدويل اخلا�ص.

املادة  -93القواعد الإلزامية الغالبة
وال�سيا�سة العامة (النظام العام)
  -١ال متنع �أحكام هذا الف�صل �أيَّ حمكمة من تطبيق �أحكام قانون مكان التقا�ضي الإلزامية
الغالبة التي تنطبق ب�صرف النظر عن القانون املنطبق مبقت�ضى �أحكام هذا الف�صل.
 -٢يحدِّ د قانون مكان التقا�ضي متى يجوز للمحكمة� ،أو يجب عليها ،تطبيق �أو مراعاة
الأحكام الإلزامية الغالبة الواردة يف قانون �آخر.
  -٣ال يجوز للمحكمة �أن ت�ستبعد تطبيق �أيِّ حكم من �أحكام القانون املنطبق مبقت�ضى
�أحكام هذا الف�صل �إ َّال متى كانت نتيجة تطبيقه تتعار�ض تعار�ضا وا�ضحا مع املفاهيم الأ�سا�سية
لل�سيا�سة العامة (النظام العام) ملكان التقا�ضي.
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 -٤يحدِّ د قانون مكان التقا�ضي متى يجوز للمحكمة� ،أو يجب عليها ،تطبيق �أو مراعاة
ال�سيا�سة العامة (النظام العام) لدولة �أخرى غري الدولة التي ينطبق قانونها مبقت�ضى �أحكام
هذا الف�صل.

  -٥ال متنع هذه املادة �أيَّ هيئة حتكيم من تطبيق �أو مراعاة ال�سيا�سة العامة (النظام
العام)� ،أو من تطبيق �أو مراعاة الأحكام الإلزامية الغالبة الواردة يف �أيِّ قانون غري القانون
املنطبق مبقت�ضى �أحكام هذا الف�صل �إذا كانت هيئة التحكيم ملزمة بتطبيقه �أو يحق لها ذلك.
  -٦ال جتيز هذه املادة للمحكمة ا�ستبعاد �أحكام هذا الف�صل التي تتناول القانون املنطبق
على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته.

املادة  -94ت�أثري بدء �إجراءات الإع�سار على القانون املنطبق
على احلقوق ال�ضمانية
لي�س من �ش�أن بدء �إجراءات �إع�سار ب�ش�أن املانح �أن ي�ستبعد القانون املنطبق على احلق
ال�ضماين مبقت�ضى �أحكام هذا الف�صل.
املادة  -95الدول املتعددة الوحدات
�إذا كان القانون املنطبق على م�س�ألة ما هو قانون دولة ت�ضم وحدة �إقليمية واحدة �أو
�أكرث ،لكل منها قواعدها القانونية اخلا�صة فيما يتعلق بتلك امل�س�ألة:
(�أ) يكون املق�صود ب�أيِّ �إ�شارة يف �أحكام هذا الف�صل �إىل قانونِ الدولة القانونَ
النافذ يف الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة؛
(ب) تكون القواعد الداخلية اخلا�صة بتنازع القوانني يف تلك الدولة� ،أو يف تلك
الوحدة الإقليمية يف حال عدم وجود مثل هذه القواعد يف تلك الدولة ،هي التي تقرِّر ماهية
الوحدة الإقليمية التي ينطبق قانونها املو�ضوعي على امل�س�ألة املعنية.

باء -القواعد اخلا�صة مبوجودات معيَّنة
املادة  -96احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الأطراف الثالثة امللتزِمة
والدائنني امل�ضمونني
يكون القانون الذي يحكم احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني املدين مب�ستحق �أو امللتزِ م
مبقت�ضى �صك قابل للتداول �أو مُ�صدِ ر م�ستند قابل للتداول ومانح احلق ال�ضماين يف هذا النوع
من املوجودات هو �أي�ض ًا القانون املنطبق على:
(�أ) احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني الدائن امل�ضمون واملدين �أو امللتزِ م �أو امل�صدِ ر؛
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(ب) الظروف التي يجوز فيها اال�ستظها ُر باحلق ال�ضماين جتاه املدين �أو امللتزم �أو
امل�صدِ ر ،مبا يف ذلك ما �إذا كان يجوز للمدين �أو امللتزِ م �أو امل�صدِ ر �أن يتم�سك باتفاق يقيد حق
املانح يف �إن�شاء حق �ضماين؛
(ج) م�س�ألة ما �إذا كانت التزامات املدين �أو امللتزِ م �أو امل�صدِ ر قد �أُوفِيت.

املادة  -97احلقوق ال�ضمانية يف حقوق تقا�ضي الأموال املودعة
يف ح�ساب م�صرفي
 -١رهن ًا باملادة  ،98يكون القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف حق تقا�ضي �أموال
مودعة يف ح�ساب م�صرفي وعلى نفاذ ذلك احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
و�إنفاذه ،وكذلك على احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني امل�ؤ�س�سة الوديعة والدائن امل�ضمون ،هو:

اخليار �ألف
قانون الدولة التي يقع فيها مكان عمل امل�ؤ�س�سة الوديعة التي تمَ �سِ ك ذلك احل�ساب.
�  -٢إذا كان للم�ؤ�س�سة الوديعة مكان عمل يف �أكرث من دولة واحدة ،يكون القانون املنطبق هو
قانون الدولة التي يوجد فيها املكتب الذي مي�سِ ك ذلك احل�ساب.

اخليار باء
قانون الدولة املذكورة �صراح ًة يف اتفاق احل�ساب ب�أنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك االتفاق،
�أو قانون دولة �أخرى �إذا كان اتفاق احل�ساب ين�ص �صراحة على انطباق قانون تلك الدولة
الأخرى على جميع تلك امل�سائل.
  -٢ال ينطبق قانون الدولة املحدَّدة مبقت�ضى الفقرة � 1إ َّال �إذا كان للم�ؤ�س�سة الوديعة ،وقت
�إبرام اتفاق احل�ساب ،مكتب يف تلك الدولة يزاول ن�شاطا منتظما يف جمال مَ �سك احل�سابات
امل�صرفية.
�  -٣إذا مل يحدَّد القانون املنطبق مبقت�ضى الفقرة � 1أو  ،2وَجَ ب حتديده مبقت�ضى [تدرج
الدول امل�شرتعة هنا القواعد االحتياطية امل�ستندة �إىل املادة  5من اتفاقية الهاي اخلا�صة
بالقانون املنطبق على بع�ض احلقوق املتعلقة بالأوراق املالية املوجودة يف حوزة و�سيط].
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املادة  -98نفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع معيَّنة من املوجودات
جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل
�إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح يعرتف بت�سجيل �إ�شعار كطريقة جلعل
احلق ال�ضماين يف �صك قابل للتداول �أو م�ستند قابل للتداول� ،أو يف حق تقا�ضي �أموال مودعة
يف ح�ساب م�صرفي� ،أو يف ورقة مالية �صدرت بها �شهادة وغري مودعة لدى و�سيط ،نافذ ًا جتاه
الأطراف الثالثة ،كان قانون تلك الدولة هو �أي�ض ًا القانون املنطبق على نفاذ احلق ال�ضماين يف
تلك املوجودات جتاه الأطراف الثالثة بوا�سطة الت�سجيل.

املادة  -99احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
 -١القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف ممتلكات فكرية ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويته هو قانون الدولة التي تتمتع فيها تلك املمتلكات باحلماية.
 -٢يجوز �أي�ض ًا �إن�شاء حق �ضماين يف ممتلكات فكرية مبقت�ضى قانون الدولة التي يقع فيها
مقر املانح ،كما يجوز جعله نافذ ًا مبقت�ضى ذلك القانون جتاه الأطراف الثالثة با�ستثناء دائن
م�ضمون �آخر �أو منقول �إليه �آخر �أو مرخَّ �ص له �آخر.
 -٣القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية هو قانون الدولة التي
يقع فيها مقر املانح.

املادة  -100احلقوق ال�ضمانية يف الأوراق املالية
غري املودعة لدى و�سيط
 -1القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف �أوراق مالية �سهمية غري مودعة لدى و�سيط
وعلى نفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه ،وكذلك نفاذه جتاه امل�صدِ ر ،هو
القانون الذي �أُن�شئ املُ�صدِ ر مبقت�ضاه.
 -٢القانون املنطبق على �إن�شاء حق �ضماين يف �سندات َديْن غري مودعة لدى و�سيط وعلى
نفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه ،وكذلك نفاذه جتاه امل�صدِ ر ،هو القانون
الذي يحكم الأوراق املالية.

الف�صل التا�سع -الفرتة االنتقالية
املادة  -101تعديل القوانني الأخرى و�إلغا�ؤها
 -١تُلغى [حتدِّ د الدولة امل�شرتعة هنا القوانني التي يراد �إلغا�ؤها].
 -٢تُعدَّل [حتدِّ د الدولة امل�شرتعة هنا القوانني التي يراد تعديلها] على النحو التايل [تدرج
الدولة امل�شرتعة هنا ن�صو�ص التعديالت ذات ال�صلة].

املادة  -102االنطباق العام لهذا القانون
 -١لأغرا�ض �أحكام هذا الف�صل:
(�أ) "القانون ال�سابق" يعني القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد [الدولة
اخلا�صة بتنازع القوانني الذي كان �ساري ًا على احلقوق ال�ضمانية ال�سابقة قبل بدء نفاذ هذا
القانون مبا�شرة؛
(ب) "احلق ال�ضماين ال�سابق" يعني احلق املن�ش�أ باتفاق �ضماين مربم قبل بدء نفاذ
هذا القانون والذي يعد حقًّا �ضمانيًّا باملعنى املق�صود يف هذا القانون وكان من �ش�أن هذا
القانون �أن ينطبق عليه لو كان نافذ ًا عند �إن�شائه.

امل�شرتعة]

 -٢ينطبق هذا القانون على جميع احلقوق ال�ضمانية ،مبا فيها احلقوق ال�ضمانية ال�سابقة
املندرجة �ضمن نطاقه ،ما مل تن�ص �أحكام هذا الف�صل على خالف ذلك.

املادة  -103انطباق القانون ال�سابق على امل�سائل
التي هي مو�ضوع �إجراءات بدئت
قبل بدء نفاذ هذا القانون
 -١رهن ًا بالفقرة  ،2ينطبق القانون ال�سابق على �أيِّ م�س�ألة هي مو�ضوع �إجراءات منظورة
�أمام حمكمة �أو هيئة حتكيم وبُدئت قبل بدء نفاذ هذا القانون.
�  -٢إذا كانت قد اتخذت �أيُّ خطوة لإنفاذ احلق ال�ضماين ال�سابق قبل بدء نفاذ هذا القانون،
جاز موا�صلة الإنفاذ مبقت�ضى القانون ال�سابق �أو بد�ؤه مبقت�ضى هذا القانون.
75

76

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة

املادة  -104انطباق القانون ال�سابق على �إن�شاء
احلق ال�ضماين ال�سابق
 -١يقرِّر القانون ال�سابق ما �إذا كان احلق ال�ضماين ال�سابق قد �أن�شئ.
 -٢يظل احلق ال�ضماين ال�سابق نافذ ًا بني الطرفني ب�صرف النظر عما �إذا كان �إن�شا�ؤه غري
ممتثل ال�شرتاطات الإن�شاء الواردة يف هذا القانون.

املادة  -105القواعد االنتقالية لتقرير نفاذ احلق ال�ضماين ال�سابق
جتاه الأطراف الثالثة
 -١احلق ال�ضماين ال�سابق الذي كان نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى القانون ال�سابق
وقت بدء نفاذ هذا القانون يظل نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون �إىل �أقرب
الأجلني التاليني:

(�أ)
ال�سابق؛
(ب) انق�ضاء [فرتة زمنية حتدِّ دها هنا الدولة امل�شرتعة] على بدء نفاذ هذا القانون.
الوقت الذي كان �سيتوقف فيه نفاذه جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى القانون

�  -٢إذا �أوفي با�شرتاطات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توقف
نفاذ احلق ال�ضماين ال�سابق جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى الفقرة  ،1يظل احلق ال�ضماين
ال�سابق نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون ابتدا ًء من الوقت الذي جُ عل فيه
نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى القانون ال�سابق.
يوف با�شرتاطات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى هذا القانون قبل توقف
�  -٣إذا مل َ
نفاذ احلق ال�ضماين ال�سابق جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى الفقرة  ،1ال يكون احلق ال�ضماين
ال�سابق نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة �إ َّال ابتداء من الوقت الذي يجعل فيه نافذ ًا جتاه الأطراف
الثالثة مبقت�ضى هذا القانون.
 -4يُعترب وجود اتفاق مكتوب بني املانح والدائن امل�ضمون ين�شئ احلق ال�ضماين ال�سابق
كافي ًا العتبار �أنَّ املانح قد �أذن بت�سجيل �إ�شعار ي�شمل املوجودات املو�صوفة يف ذلك االتفاق
مبقت�ضى هذا القانون.
�  -5إذا جُ عل احلق ال�ضماين ال�سابق امل�شار �إليه يف الفقرة  2نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة
بت�سجيل �إ�شعار مبقت�ضى القانون ال�سابق ،كان وقت الت�سجيل مبقت�ضى القانون ال�سابق هو
الوقت الذي يُعتد به لأغرا�ض تطبيق قواعد هذا القانون اخلا�صة بالأولوية التي ت�شري �إىل وقت
ت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين.
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املادة  -106انطباق القانون ال�سابق على �أولوية احلق
ال�ضماين ال�سابق جتاه حقوق املطالبني املنافِ�سني
النا�شئة مبقت�ضى القانون ال�سابق
 -1تتقرَّر �أولوية احلق ال�ضماين ال�سابق جتاه حقوق �أيِّ مطالب منافِ�س مبقت�ضى القانون
ال�سابق �إذا:
(�أ) كان احلق ال�ضماين وحقوق جميع املطالبني املنافِ�سني قد ن�ش�أت قبل بدء نفاذ
هذا القانون؛
(ب) مل تتغري و�ضعية �أيٍّ من هذه احلقوق من حيث الأولوية منذ بدء نفاذ هذا
القانون.
 -2لأغرا�ض الفقرة ( 1ب) ،ال تعترب و�ضعية احلق ال�ضماين ال�سابق من حيث الأولوية قد
تغريت� إ َّال� إذا:
(�أ) كان نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة عند بدء نفاذ هذا القانون ،ولكن توقف نفاذه
جتاه الأطراف الثالثة؛ �أو
(ب) مل يكن نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى القانون ال�سابق عند بدء نفاذ هذا
القانون ،ومل ي�صبح نافذ ًا جتاه الأطراف الثالثة �إ َّال مبقت�ضى هذا القانون.

املادة  -107بدء نفاذ هذا القانون
يبد�أ نفاذ هذا القانون [يف التاريخ الذي حتدِّ ده هنا الدولة امل�شرتعة �أو وفق ًا للآلية التي
حتدِّ دها هنا].
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