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©الأمم املتحدة, متوز/يوليو 2014. جميع احلقوق حمفوظة, يف العامل اأجمع.

ل تنط���وي الت�سمي���ات امل�ستخدمة يف هذا املن�سور ول طريقة عر�ض املادة التي يت�سّمنها على الإعراب عن 
اأيِّ راأي كان م���ن جان���ب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�س���اأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو 

منطقة اأو لل�سلطات القائمة فيها اأو ب�ساأن تعيني حدودها اأو تخومها.

من�سور �سادر عن: ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�سورات واملكتبة, مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

ملحوظة
���ف رموز وثائق الأمم املتحدة من ح���روف واأرقام معًا. ويدلُّ اإيراد رمز منها على اإحالة  تتاألَّ

مرجعية اإىل اإحدى وثائق الأمم املتحدة.
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متهيد
ت دليَل الأون�سيرتال املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية )"دليل ال�سجل"( جلنُة  اأَعدَّ

الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )الأون�سيرتال(.

فقد لحظت اللجنة باهتمام, يف دورتها الثانية والأربعني املعقودة يف عام 2009, موا�سيع الأعمال 
املقبل����ة الت����ي ناق�سها الفري����ق العامل ال�ساد�ض )املعن����ي بامل�سالح ال�سمانية( يف دورتي����ه الرابعة ع�سرة 
واخلام�سة ع�سرة, واتَّفقت على اأنَّه ميكن للأمانة اأن تعقد ندوة دولية يف اأوائل عام 2010 للتما�ض اآراء 
اخل����راء وم�سورتهم ب�ساأن الأعمال التي ميكن ال�سطلع بها م�ستقبًل يف جمال امل�سالح ال�سمانية.)1( 
ة موا�سيع, منها  وُعِق����دت تلك الندوة يف فيينا من 1 اإىل 3 اآذار/مار�ض 2010. ونوق�ست اأثناء الندوة عدَّ
ت�سجي����ل احلق����وق ال�سمانية يف املوجودات املنقول����ة, واحلقوق ال�سماني����ة يف الأوراق املالية غري املودعة 
ل����دى و�سيط, واإعداد قانون منوذجي ب�ساأن املعاملت امل�سمون����ة, واإعداد دليل تعاقدي ب�ساأن املعاملت 

امل�سمونة, وترخي�ض املمتلكات الفكرية, وتنفيذ ن�سو�ض الأون�سيرتال املتعلقة باملعاملت امل�سمونة.)2(

رة من الأمانة ب�ساأن  ونظرت اللجنة, يف دورتها الثالثة والأربعني املعقودة يف عام 2010, يف مذكِّ
 .)Add.1و A/CN.9/702( الأعمال التي ميكن ال�سطلع به���ا م�ستقبًل يف جمال امل�سالح ال�سمانية
���رة تتناول جميع املوا�سيع التي ُنِظر فيها اأثناء الن���دوة. واتَّفقت اللجنة على اأنَّ جميع هذه  وكان���ت املذكِّ
املوا�سي���ع مثرية للهتمام وينبغي اأن تبقى مدرجًة على جداول اأعمالها املقبلة لكي تنظر فيها يف دورة 
مقبل���ة. غ���ري اأنَّ اللجنة اتَّفقت, نظ���رًا ملحدودية املوارد املتاحة لها, على اإي���لء الأولوية لتناول مو�سوع 
رت اللجنُة تكليَف الفريق العامل  ت�سجيل احلقوق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة.)3( واإثر املناق�سة, قرَّ

ال�ساد�ض مبهمة اإعداد ن�ضٍّ ب�ساأن ت�سجيل احلقوق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة.)4(

لية لدليل ال�سجل يف ت�سرين الثاين/ نوفمر 2010.   ونظر الفريق العامل ال�ساد�ض يف ال�سيغة الأوَّ
م الفري���ق العام���ل يف اأعماله على م���دى �ست دورات ا�ستغرق���ت كل منها اأ�سبوع���ًا.)5( وقد �سارك  وتق���دَّ
لو دول  بن�س���اط يف العم���ل التح�سريي ذي ال�سلة, اإ�ساف���ة اإىل الدول ال�ستني الأع�س���اء يف اللجنة, ممثِّ

اأخرى عديدة وعدد من املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية.

)1( الوثائق الر�سمية للجمعية العامة, الدورة الرابعة وال�ستون, امللحق رقم 17 )A/64/17(, الفقرات 313 اإىل 320.

لع على ورقات الندوة, انظر املوقع ال�سبكي:  )2( للطِّ

. www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html

)3( الوثائق الر�سمية للجمعية العامة, الدورة اخلام�سة وال�ستون, امللحق رقم 17 )A/65/17(, الفقرتان 264 و273.

)4( املرجع نف�سه, الفقرات 266 اإىل 268.

A/و A/CN.9/714 :5( ت���رد تقاري���ر الفري���ق العام���ل عن اأعمال���ه اأثناء تل���ك الدورات ال�س���ت يف الوثائ���ق التالي���ة(

CN.9/719 وA/CN.9/740 وA/CN.9/743 وA/CN.9/764 وA/CN.9/767. واأثن���اء تل���ك ال���دورات, نظر الفريق العامل يف 
A/CN.9/و ,Add.3 اإىلAdd.1 و A/CN.9/WG.VI/WP.46و ,Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.44 :الوثائق التالية

 Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.52 و ,Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.50و ,Add.3 اإىل Add.1و WG.VI/WP.48
.Add.6 اإىل Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.54و ,Add.6 اإىل
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واعتم���دت اللجنة, يف دورتها ال�ساد�س���ة والأربعني املعقودة يف ع���ام 2013, دليل ال�سجل )انظر 
املرف���ق الثالث-األ���ف اأدن���اه(.)6( ومن ثّم, اعتم���دت اجلمعية العام���ة الق���رار 108/68 )انظر املرفق 
الثالث-ب���اء اأدناه(, واأعربت فيه عن تقديرها للأون�سيرتال على اإجناز دليل ال�سجل واعتماده, وطلبت 
مه, واأو�ست جمي���ع الدول باأن تنظ���ر اإيجابيًّا, عندم���ا تقوم بتنقيح  اإىل الأم���ني الع���ام اأن ين�س���ره ويعمِّ
ت�سريعاتها املتعلقة باملعاملت امل�سمونة اأو باعتماد ت�سريعات يف هذا املجال, يف دليل ال�سجل ويف دليل 
الأون�سي���رتال الت�سريعي ب�ساأن املعام���لت امل�سمونة )"دليل املعاملت امل�سمونة"(, وباأن توا�سل النظر 
يف اأن ت�سب���ح اأطراف���ًا يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحق���ات يف التجارة الدولية )2001(, التي 

د مبادوؤها اأي�سًا يف دليل املعاملت امل�سمونة. تتج�سَّ

)6( الوثائ���ق الر�سمي���ة للجمعية العامة, ال���دورة الثامنة وال�ستون, امللحق رق���م 17 )A/68/17(, الفقرة 191. وكان 

 Add.1و A/CN.9/781و Add.4 اإىل Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.54 :م�س���روع دليل ال�سجل مدرج���ًا يف الوثائق التالي���ة 
.Add.2و
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مة مقدِّ
 األف-  الغر�ض من دليل ال�سجل وعالقته

  بدليل الأون�سيرتال الت�سريعي
ب�ساأن املعامالت امل�سمونة

1- ي�ستن���د دليل الأون�سيرتال املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية )"دليل ال�سجل"( 
اإىل دليل الأون�سيرتال الت�سريعي ب�ساأن املعاملت امل�سمونة )"دليل املعاملت امل�سمونة"( وملحقه 
املتعلق باحلقوق ال�سمانية يف املمتلكات الفكرية )"امللحق املتعلق باملمتلكات الفكرية"(, الذي يعالج 
عة من امل�سائل التي ينبغي تناوُلها يف القوانني الع�سرية املتعلقة باملعاملت امل�سمونة.  طائفة متنوِّ
ة النا�ض, ميكن فيه ت�سجيل معلومات عن حقوق �سمانية حمتملة يف  وُيعت���ر اإن�ساء �سجل متاح لعامَّ
موجودات منقولة, �سمًة اأ�سا�سيًة من �سمات دليل املعاملت امل�سمونة ومبادرات الإ�سلح القانوين 
���ن الف�سل الرابع من دليل املعام���لت امل�سمونة تعليقات  احلديث���ة يف ه���ذا املجال عمومًا. ويت�سمَّ
ا الف�سلن الثالث واخلام�ض من  وتو�سيات ب�ساأن جوانب عديدة ل�سجل عام للحقوق ال�سمانية. اأمَّ
دلي���ل املعاملت امل�سمونة فيتناولن م�ساألتني ذاَتي �سلة, هما نفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف 

الثالثة واأولويته.

2- غ���ري اأنَّ دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة ل يتناول بالتف�سي���ل امل�سائل القانوني���ة والتكنولوجية 
والإداري���ة والت�سغيلي���ة املطروحة فيما يتعلق باإن�س���اء وت�سغيل �سجل عام للحق���وق ال�سمانية يّت�سم 
بالكف���اءة والفاعلي���ة. وه���ذا يتما�سى مع النه���ج النمطي ل�سياغ���ة الت�سريعات, ال���ذي ُتَتناول فيه 
ل���ة املنطبقة على اإن�ساء �سجلت م���ن هذا القبيل وت�سغيله���ا, وكذلك على عمليتي  القواع���د املف�سَّ
الت�سجي���ل والبح���ث فيها, يف لوائ���ح تنظيمية فرعية اأو توجيهات وزارية اأو م���ا �سابه ذلك. ويهدف 
 دلي���ل ال�سج���ل اإىل تنفي���ذ دلي���ل املعام���لت امل�سمونة من خ���لل تناول ه���ذه امل�سائ���ل مبزيد من 

التف�سيل.

3- وينبغ���ي التاأكي���د ب���ادئ ذي بدء على اأنَّ الق�سد م���ن تو�سيات دليل ال�سجل ه���و اأن تنّفذها 
ال���دول التي ا�سرتع���ت قانونًا يتوافق اإىل حدٍّ بعي���د مع تو�سيات دليل املعام���لت امل�سمونة, اأو هي 
���ذ الدولة تو�سيات دليل ال�سج���ل, مثًل, يلزم  م�ستع���دة ل�س���رتاع قانون من ه���ذا القبيل. فلكي تنفِّ
اأن يك���ون لديها قانون ين�ضُّ على اإقامة نظ���ام لت�سجيل الإ�سعارات )ل ت�سجيل امل�ستندات( وُيعامل 
الت�سجي���ل على اأنَّه طريقة جلعل احلق ال�سماين ناف���ذًا جتاه الأطراف الثالثة اأو على الأقل طريقة 
ًة ل�سنِّ قانون من هذا القبيل.  لتحديد اأولوية هذا احلق ال�سماين )ل لإن�سائه(, اأو اأن تكون م�ستعدَّ
, ينبغ���ي اأن يكون م�ستعمل���و دليل ال�سجل على اإمل���ام باأ�سا�سيات القان���ون املتعلق باحلقوق  وم���ن ثمَّ
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نوا من فهم  ال�سماني���ة يف املوج���ودات املنقولة, ال���ذي يرتئيه دليل املعاملت امل�سمونة, لك���ي يتمكَّ
ن الباب دال اأدناه ملّخ�سًا لهذا  الإط���ار القانوين الذي ُيراد لل�سجل اأن ي�ستغل �سمنه. ولذا, يت�سمَّ
ن اإر�سادات اإ�سافية.  القان���ون املو�س���ى به يف دليل املعاملت امل�سمونة, وثمة ف�سول اأخ���رى تت�سمَّ

غري اأنَّ الفهم الوافي لدليل ال�سجل يتطّلب قراءته مقرتنًا بدليل املعاملت امل�سمونة.

ى يف  ا للحق���وق ال�سمانية من النوع املتوخَّ 4- ويتب���نيَّ من جتربة الدول التي اأن�ساأت �سجًل عامًّ
ن  ي اإىل حت�سُّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة كي���ف اأنَّ التطوُّرات يف تكنولوجيا املعلومات ميك���ن اأن توؤدِّ
كب���ري يف كف���اءة ت�سغيل ذلك ال�سجل. ويرتكز دلي���ل ال�سجل على هذه التج���ارب الوطنية ال�سابقة, 
خ�سو�س���ًا فيما يتعلق باجلوان���ب التقنية لت�سميم ال�سجل وت�سغيله. كم���ا ا�ستفاد دليل ال�سجل من 

مراجع دولية تتناول املعاملت امل�سمونة, منها ما يلي:

 Law and Policy Reform at the Asian Development Bank, part 2 (A Guide )اأ(
to Movables Registries) (Asian Development Bank (ADB), 2002)؛

 Publicity of security rights: guiding principles for the development of"    )ب(
 a charges registry" (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),

(2004؛

 "Publicity of security rights: setting standards for charges registries" )ج(   
(EBRD, 2005)؛

 Model Registry Regulations under the Model Inter-American Law on )د(
Secured Transactions, Organization of American States (OAS) (2009)؛

 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft     )ه(
 Common Frame of Reference (DCFR), volume 6, book IX (Proprietary security
 in movable assets), chapter 3 (Effectiveness as against third per- sons), section
 3 (Registration), prepared by the Study Group on a European Civil Code and the
 Research Group on EC Private Law (Acquis Group) (Sellier European Law Publishers,

(Munich, Germany, 2009؛

 Secured Transactions Systems and Collateral Registries (International )و(
(Finance Corporation (World Bank Group), Washington, DC, 2010؛

ات املنقولة لع���ام 2001 وبروتوكولها ب�ساأن  )ز( اتفاقي���ة ال�سمان���ات الدولية على املع���دَّ
ين يف كيب تاون بجن���وب اأفريقيا يف عام 2001,  ات الطائ���رات,)1( املعدَّ امل�سائ���ل الت���ي تخ�ضُّ معدَّ
واللوائح والإجراءات اخلا�سة بال�سجل الدويل, الطبعة اخلام�سة )منظمة الطريان املدين الدويل, 

2013(؛

)1( الأمم املتحدة, جمموعة املعاهدات, املجلَّد 2307, الرقم 41143, واملجلَّد 2367, الرقم 4113.
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 "Making security interests public: registration mechanisms in 35 )ح(
.jurisdictions" (World Bank/International Finance Corporation, 2012)

5- وتتَّ�س���ق املراجع الوطني���ة والإقليمية والدولية امل�س���ار اإليها اآنفا اإىل ح���دٍّ بعيد مع تو�سيات 
���ح دليل ال�سجل, عند  دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, لكنها ل تتوافق معها متام���ًا على الدوام. ويو�سِّ

غات ال�سيا�ساتية للنهج اخلا�ض املُو�سى به يف دليل املعاملت امل�سمونة. القت�ساء, امل�سوِّ

ه اإىل جميع املهتمني بت�سميم واإن�ساء وت�سغيل �سجلت للحقوق ال�سمانية  6- ودليل ال�سجل موجَّ
اأو النا�سط���ني يف ه���ذا املجال, وكذلك اإىل الذين ميك���ن اأن يتاأثَّروا اأو يكون���وا مهتمني باإن�ساء تلك 

ال�سجلت وت�سغيلها, مبن فيهم:

رو ال�سيا�س���ات الذي���ن يتولُّ���ون تنفي���ذ تو�سي���ات دلي���ل املعام���لت امل�سمونة,  )اأ(         مق���رِّ
وخ�سو�سا فيما يتعلق باإن�ساء �سجل للحقوق ال�سمانية؛

م���و نظم ال�سجلت, مبن فيهم املوظفون التقنيون املكلَّفون باإعداد موا�سفات  )ب(  م�سمِّ
ات والراجميات؛ ت�ساميم ال�سجل وتلبية احتياجاته من املعدَّ

)ج(   مديرو ال�سجل وموظفوه؛
)د(    زبائ���ن ال�سج���ل, مب���ن فيهم الدائن���ون امل�سمون���ون املحتملون, ودائن���و مانح احلق 
ُل اإع�سار املانح, وكذلك �سائر الأ�سخا�ض الذين قد تتاأثَّر حقوقهم باحلق  ال�سماين الآخرون, وممثِّ

ال�سماين, مثل اأولئك الذين ميكن اأن ي�سرتوا املوجودات املرهونة؛
)ه(      وكالت الإب���لغ ع���ن الئتمان���ات, الت���ي ميك���ن يف املمار�س���ة العملي���ة اأن ت�ستند يف 
ع  ا اإىل م���ا اإذا كان البحث يف قيود ال�سجل �سيف�سح ع���ن احتمال منح مدين متوقَّ تقاريره���ا جزئيًّ

معنيَّ حلقوق �سمانية؛
)و(    عم���وم الأو�س���اط القانوني���ة, مبا فيه���ا الأو�س���اط الأكادميية والق�س���اة واملحّكمون 

واملحامون املمار�سون؛
)ز(    جمي���ع اجلهات امل�سارك���ة يف اإ�سلح قانون املعاملت امل�سمون���ة وتقدمي امل�ساعدة 
التقني���ة, مث���ل جمموعة البنك ال���دويل وامل�سرف الأوروب���ي للإن�ساء والتعم���ري وم�سرف التنمية 

الآ�سيوي وم�سرف التنمية للبلدان الأمريكية.

7- وَي�ستخ���ِدم دلي���ل ال�سج���ل م�سطلح���ات قانونية عام���ة حماي���دة متَّ�سقًة م���ع امل�سطلحات 
امل�ستخدمة يف دليل املعاملت امل�سمونة, ومن ثم ميكن مواءمته ب�سهولة مع �ستَّى التقاليد القانونية 
ملختلف البلدان واأ�ساليب ال�سياغة القانونية املتَّبعة فيها. كما اأنَّ �سيغته تتَّ�سم باملرونة, مما يتيح 
اإنف���اذه على نحو يتواف���ق مع الأعراف ال�سياغية املحلي���ة وال�سيا�سات الت�سريعي���ة املتعلقة مباهيَّة 
القواع���د التي يجب اأن ُتدرج يف الت�سري���ع الرئي�سي, والقواعد التي ميكن اأن ترتك للوائح تنظيمية 

فرعية اأو لقواعد وزارية اأو قواعد اإدارية اأخرى.
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باء-  امل�سطلحات والتف�سري

ل منه���ا اأدناه, م���ع امل�سطلحات الواردة  8- تتَّ�س���ق م�سطلح���ات دليل ال�سج���ل, با�ستثناء املعدَّ
مة  مة م���ن دليل املعام���لت امل�سمونة )انظر الفق���رة 20 من مقدِّ ن املقدِّ يف الف�س���ل ال���ذي يت�سمَّ
ن���ة و�سروح امل�سطلح���ات الإ�سافية  دلي���ل املعام���لت امل�سمونة(, وكذلك م���ع امل�سطلحات املح�سَّ
يف الف�س���ول الأخرى لدلي���ل املعاملت امل�سمونة. فتعبري "املوج���ودات الآجلة" امل�ستخدم يف دليل 
د به املوجودات الت���ي تن�ساأ اأو يحتازه���ا املانح بعد اإب���رام التفاق ال�سماين  ال�سج���ل, مث���ًل, ُيق�سَ
ل, الفقرة 8؛ والف�سل الثاين, الفقرة 51؛ والف�سل  )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ
اخلام����ض, الفق���رة 141(. واإ�سافة اإىل ذل���ك, فلئن كان مل�سطل���ح "املانح" و"الدائ���ن امل�سمون" 
عموم���ًا املعن���ى نف�سه يف دلي���ل ال�سجل ويف دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, فاإنَّهما قد يعني���ان اأي�سًا, 
د يف اخلانة املعيَّنة يف ا�ستمارة اإ�سع���ار الت�سجيل لإدراج ا�سم املانح  تبع���ًا لل�سياق, ال�سخ�ض املح���دَّ
 اأو الدائ���ن امل�سم���ون, واإن مل يك���ن ذلك ال�سخ����ض طرفًا يف التف���اق ال�سم���اين اأو مل ي�سبح بعد

طرفًا فيه.

ن تغيريًا لبع����ض م�سطلحات دليل املعام���لت امل�سمونة, كما  9- غ���ري اأنَّ دلي���ل ال�سجل يت�سمَّ
ي�ستحدث م�سطلحات جديدة على النحو التايل:

)اأ( الإ�سعار:

ا اأو اإلكرتونيًّا( لإبلغ ال�سجل مبعلومات تتعلق  "الإ�سع���ار" يعني خطابًا مكتوبًا )ورقيًّ
���ا اأو اإ�سعارًا بالتعديل اأو اإ�سعارًا  بحق �سم���اين؛ وميكن اأن يكون الإ�سعار اإ�سعارًا اأّوليًّ

بالإلغاء؛

ويف �سي���اق الت�سجيل, َي�ستخدم دليل املعام���لت امل�سمونة تعبري "الإ�سعار" للإ�سارة 
اإىل ال�ستم���ارة الت���ي ي�ستعمله���ا �ساحب الت�سجي���ل لتقدمي املعلوم���ات اإىل ال�سجل, 
وكذل���ك اإىل "املعلوم���ات الواردة يف الإ�سع���ار" اأو "حمتويات الإ�سع���ار" )انظر دليل 
مة, الفقرة 20, التو�سية 54, الفقرتني الفرعيتني )ب(  املعام���لت امل�سمونة, املقدِّ
 و)د(, والتو�سي���ة 57(. وُي�ستخ���دم تعب���ري "الإ�سع���ار" يف دليل ال�سج���ل على النحو 

ذاته؛

)ب(  الإلغاء:

"الإلغ���اء" يعني حذف جمي���ع املعلومات الواردة يف اإ�سعار �سب���ق ت�سجيله ويت�سل به 
الإ�سعار بالإلغاء من قيود ال�سجل العمومية؛

ويكون املفعول القانوين لت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء هو األَّ يعود الإ�سعار الذي �سبق ت�سجيله 
ويت�سل به ذلك الإ�سعار نافذًا )انظر الفقرة 243 اأدناه(. وي�سبح الإ�سعار بالإلغاء 
ناف���ذًا اعتبارًا م���ن الوقت الذي ل يعود في���ه الإ�سعار ال�سابق ت�سجيل���ه والذي يتعلق 
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 ب���ه الإ�سعار بالإلغاء متاحًا للباحثني يف قي���ود ال�سجل العمومية )انظر التو�سية 11,
الفقرة الفرعية )د(, اأدناه(؛

)ج(   اأمني ال�سجل:

"اأم���ني ال�سجل" يعني ال�سخ�ض املع���نيَّ مبقت�سى "القان���ون" و"اللئحة التنظيمية" 
لكي ي�سرف على ت�سغيل ال�سجل ويديره؛

)د(    الت�سجيل:

"الت�سجيل" يعني تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار يف قيود ال�سجل؛

املق�س���ود م���ن ت�سجيل اإ�سع���ار اأويل اأو اإ�سعار بالتعديل هو تدوي���ن معلومات يف قيود 
ال�سج���ل العمومية بحيث تتاح للباحثني يف قي���ود ال�سجل. اأما ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء 
فيف�س���ي اإىل ح���ذف املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار بالإلغ���اء )اإىل جانب املعلومات 
لة التي يتعلق بها الإ�سع���ار بالإلغاء( من قيود ال�سجل  ال���واردة يف الإ�سع���ارات امل�سجَّ

العمومية وتدوينها يف حمفوظات ال�سجل؛

)ه(     التعديل:

"التعديل" يعني تغيري معلومات واردة يف اإ�سعار �سبق ت�سجيله ويت�سل به التعديل؛

ول يف�س���ي ت�سجي���ل اإ�سعار بالتعدي���ل اإىل تعدي���ل املعلومات ال���واردة يف الإ�سعارات 
ال�ساب���ق ت�سجيُله���ا التي يتعل���ق بها الإ�سع���ار بالتعديل ول اإىل ح���ذف تلك املعلومات 
م���ن قي���ود ال�سجل, بحيث يتوا�س���ل الك�سف يف نتيجة البحث ع���ن تلك املعلومات يف 
م ب�سورة �سحيحة واأنَّه نافذ  حالتها الأ�سلية. وبافرتا�ض اأنَّ الإ�سعار بالتعديل قد ُقدِّ
قانون���ًا, ف���اإنَّ ت�سجيل اإ�سع���ار بالتعديل ترتتَّب عليه نتيجة قانوني���ة هي التعديل, اإىل 
د يف الإ�سعار بالتعدي���ل, الذي يطال اأثر املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار  امل���دى املحدَّ
ال�ساب���ق ت�سجيله الذي يتعلق ب���ه الإ�سعار بالتعديل. ومبا اأنَّه لي�ض بو�سع اأمني ال�سجل 
م ح�سب الأ�سول, فل ميكنه اأن يتَّخذ  اأن يع���رف ما اإذا كان الإ�سعار بالتعديل قد ُقدِّ
تداب���ري مثل حذف املعلوم���ات الأ�سلية اأو تغيريها. وعلى الباح���ث, ل اأمني ال�سجل, 
ن راأيه اخلا�ض ب�ساأن النتيجة القانوني���ة لت�سجيل الإ�سعار بالتعديل. وي�سبح  اأن يك���وِّ
الإ�سع���ار بالتعديل نافذًا اعتبارًا من وقت اإتاحته للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية 

)انظر التو�سية 11, الفقرة الفرعية )اأ(, اأدناه(؛

�سة: )و(      اخلانة املخ�سَّ

�ض يف ا�ستم���ارة الإ�سع���ار املعتمدة يف  ���ز املخ�سَّ �س���ة" تعن���ي احليِّ "اخلان���ة املخ�سَّ
ال�سجل لقيد نوع املعلومات املعني؛
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)ز(    رقم الت�سجيل:
�سه ال�سجل للإ�سع���ار الأوَّيل ويظل دائمًا  "رق���م الت�سجيل" يعني رقم���ًا فريدًا يخ�سِّ

مقرتنًا بذلك الإ�سعار وباأيِّ اإ�سعار يتعلق به؛

)ح(   ال�سجل:
"ال�سج���ل" يعني نظام ]الدولة امل�سرتعة[ اخلا�ض با�ست���لم معلومات معيَّنة متعلقة 
باحلقوق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة وتخزين تلك املعلومات واإتاحتها للعموم؛

)ط(  �ساحب الت�سجيل:
رة  م اإىل ال�سجل ا�ستمارة الإ�سعار املقرَّ "�ساحب الت�سجيل" يعني ال�سخ�ض الذي يقدِّ

يف ال�سجل؛
قد يكون �ساحب الت�سجيل هو الدائن امل�سمون )مبن فيه الوكيل اأو الو�سي يف حالة 
ل���ه )مثل �سركة خدمات قانوني���ة اأو جهة اأخرى  دين( اأو ممثِّ وج���ود مقر�س���ني متعدِّ
ا  ���ه الدائن امل�سمون. اأمَّ د يف الإ�سعار باأنَّ م���ة للخدمات(, اأو �سخ����ض اآخر حمدَّ مقدِّ
مي اخلدمات الريدي���ة الذي ي�ستخدمه  م خدمات التو�سيل اأو غ���ريه من مقدِّ مق���دِّ
�ساحب الت�سجيل لإر�سال ا�ستمارة اإ�سعار ورقي خا�سة بال�سجل فل يكون هو �ساحب 

الت�سجيل, ولي�ض لهويته اأي اأهمية؛

)ي(  العنوان:
"العنوان" يعني ‘1’ عنوان مبنى, اأو رقم �سندوق بريد وا�سم املدينة ورمز املنطقة 

الريدي وا�سم الدولة؛ اأو ‘2’ عنوانًا اإلكرتونيًّا؛
اًل يف تو�سيل املعلومات. وي�سمل العنوان  وي�سمل م�سطلح العنوان اأيَّ عنوان يكون فعَّ
امل���ادي عنوان �سارع. وينبغ���ي اأن ت�سع كل دولة م�سرتعة ا�ستمارات ال�سجل اخلا�سة 

بها بحيث ت�سري اإىل اأنواع العناوين امل�سمولة بلئحتها التنظيمية ذات ال�سلة؛

)ك(  "القانون":
القان���ون يعني قانون الدولة امل�سرتعة ال���ذي يحكم احلقوق ال�سمانية يف املوجودات 

املنقولة؛
يتع���نيَّ اأن يك���ون قان���ون الدولة امل�سرتع���ة متوافق���ًا اإىل حدٍّ بعيد م���ع تو�سيات دليل 

املعاملت امل�سمونة )انظر الفقرة 3 اأعله(؛

)ل(      قيود ال�سجل:
نها  لة والتي يخزِّ "قي���ود ال�سجل" تعني املعلومات ال���واردة يف جميع الإ�سعارات امل�سجَّ
ال�سج���ل, وهي ت�سم���ل القيود املتاحة للعموم )قيود ال�سج���ل العمومية( والقيود التي 

اأُزيلت من قيود ال�سجل العمومية وُحِفَظت )حمفوظات ال�سجل(؛
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لة  مب���ا اأنَّ تعبري "قي���ود ال�سجل" يعني املعلومات الواردة يف جمي���ع الإ�سعارات امل�سجَّ
)ل الإ�سع���ارات املت�سل���ة مبانح معنيَّ فح�سب(, فاإنَّ الإ�س���ارة اإىل اإ�سعار ما يف قيود 

ل", ولي�ض اإىل "قيود ال�سجل"؛ ال�سجل تعني الإ�سارة اإىل "اإ�سعار م�سجَّ

)م(     اللئحة التنظيمية:
"اللئح���ة التنظيمية" تعني جمموعة القواعد الت���ي تعتمدها الدولة امل�سرتعة فيما 
يخ�ضُّ ال�سجل, �سواء اأكانت هذه القواعد واردة يف توجيهات اإدارية اأم يف "القانون"؛
���ف �سكل اللئح���ة التنظيمية وحمتواه���ا الدقيقان على ال�سيا�س���ة الت�سريعية  ويتوقَّ
واأ�ساليب ال�سياغ���ة املتَّبعة يف الدولة امل�سرتعة. فعلى �سبيل املثال, اإذا �ُسن القانون 
املتعل���ق باحلق���وق ال�سماني���ة يف املوجودات املنقول���ة يف قانونني ت�سريعي���ني اأو اأكرث 
)مثل, واحد يتناول جميع القواعد املو�سوعية, واآخر يتناول قواعد تنازع القوانني, 
وثال���ث ين�سئ ال�سجل(, فقد تكون هناك قواعد تتعل���ق بالت�سجيل ُم�سرَتعة يف �سكل 
ت�سريع���ات اأدنى مرتبة )مثل جمموعة قواعد ُت�س���رتع ب�سورة منف�سلة( فيما يتعلق 

بجميع هذه القوانني الت�سريعية.

 جيم-  الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات الأ�سا�سية 
ل�سجل ناجع

10- َي�سرت�س���د �سجل احلقوق ال�سماني���ة املرتاأى يف دليل املعاملت امل�سمون���ة ويف دليل ال�سجل 
باملبداأين اجلامعني التاليني:

م خدمات ال�سجل,  )اأ( ينبغ���ي اأن تكون املبادئ التوجيهية القانونية والت�سغيلية التي تنظِّ
مب���ا فيها خدم���ات الت�سجي���ل والبحث, ب�سيط���ة ووا�سح���ة واأكيدة م���ن منظور جمي���ع امل�ستعملني 

املحتملني؛
م جميع خدمات ال�سجل, مبا فيها خدمات الت�سجيل والبحث, بحيث  )ب(  ينبغي اأن ُت�سمَّ
تكون �سريعة وزهيدة التكلفة قدر الإمكان, واأن تكفل اأي�سًا اأمن املعلومات املدرجة يف قيود ال�سجل 

وقابلية البحث فيها.

 دال-  ملحة عامة عن قانون املعامالت امل�سمونة 
ودور الت�سجيل

1-  عموميات

اأ من نظام املعاملت  ل ال�سجل العام للحقوق ال�سمانية, ح�سبما ُذكر اآنفا, جزءًا ل يتجزَّ 11- ميثِّ
امل�سمونة املو�سى به يف دليل املعاملت امل�سمونة. ولي�ض من �ساأن م�ستعملي دليل ال�سجل املحتملني 
�ض القانوين.  اأن يكون���وا بال�س���رورة مت�سلِّعني يف دقائق ذلك النظام اأو حتى لديه���م قدر من التمرُّ
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م هذا الب���اُب ملحًة عامًة عن قانون املعام���لت امل�سمونة ودور الت�سجيل, مع  وبن���اًء على ذلك, يقدِّ
الرتكي���ز خ�سو�سًا على وظائف الت�سجيل واآثاره القانونية. وملزيد من الإر�سادات املف�سلة, ُين�سح 

القارئ بالرجوع اإىل دليل املعاملت امل�سمونة.

2-  مفهوم احلق ال�سماين

12- احل���ق ال�سم���اين, بعبارة عامة, ه���و حق ملكية حم���دود )اأْي حقٌّ عين���يٌّ يختلف عن حقوق 
المت���لك اأو احلق���وق ال�سخ�سية( يف موجودات منقول���ة ُين�ساأ بالتفاق وي�سم���ن �سداد التزام ما 
مة دليل املعاملت  اأو الوف���اء ب���ه على نحو اآخر )انظر تعبرَيي "احلق ال�سم���اين" و"املانح" يف مقدِّ
امل�سمون���ة, الفقرة 20(. وتتمثَّل وظيفة احلق ال�سم���اين يف التقليل من احتمال اخل�سارة الناجمة 
ع���ن التق�سري يف ال�سداد, باإعطاء الدائن امل�سمون حقَّ املطالبة بقيمة املوجودات املرهونة باحلق 
ال�سم���اين باعتباره���ا م�سدر �س���داد احتياطيًّا له اأف�سلي���ة على مطالبات دائن���ي املانح الآخرين. 
رت يف �سداد القر�ض,  اتها ثمَّ ق�سَّ فعل���ى �سبيل املثال, اإذا اقرت�ست من�ساأة ما اأم���واًل ب�سمانة معدَّ
ات اأن يح�سل على حيازتها  �سيك���ون من حق الدائن امل�سمون ال���ذي لديه حق �سماين يف تلك املعدَّ
ف فيها وي�ستخدم العائدات يف حت�سيل املبلغ املتبقي من القر�ض. ومع تقلُّ�ض احتمال  واأن يت�س���رَّ
���ع فر�ض املانح يف احل�سول على الئتمان, وب�سروط اأف�سل  اخل�س���ارة الناجمة عن التق�سري, تتو�سَّ

يف كثري من الأحيان.

ا اإزاء مفه���وم احلق ال�سماين. ومبقت�سى هذا  ب���ع دليل املعاملت امل�سمونة نهجًا وظيفيًّ 13- ويتَّ
النه���ج, ي�سمل ذلك التعب���ري اأي نوع من اأنواع حقوق امللكية يف موجودات منقولة تكون وظيفته, من 
نة  , فاإنَّ هذا املفهوم ل ينح�سر يف اأنواع معيَّ حي���ث اجلوهر, هي �سمان الوفاء بالتزام ما. ومن ثمَّ
اة واملعرتف بها تقليديًّا يف خمتلف النظم القانونية, مثل الرهن اأو رهن  م���ن اأدوات ال�سمان امل�سمَّ
ي وظيفة ال�سمانة. وهو, بذلك,  الوف���اء اأو الرهن العقاري, بل ي�سمل اأي نوع من حقوق امللكية, يوؤدِّ
ي�سمل نقل موجودات ملمو�سة اأو اإحالة موجودات غري ملمو�سة لأغرا�ض �سمانية, وكذلك احتفاظ 
ر باملبلغ املتبقي لحتياز  البائ���ع بح���ق امللكية ل�سمان �سداد ثمن �سراء املوجودات اأو احتف���اظ املوؤجِّ
ل, الفقرات  ح���ق امللكية يف اإطار عقد اإيجار متويلي )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ

101 اإىل 112 والتو�سيات 2 و8 و9 و10(.

باع هذا النهج الوظيفي واملتكامل وال�سامل اإزاء مفهوم  14- ويو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باتِّ
ال�سم���ان مبا يكفل اأن تكون احلقوق القانوني���ة للدائنني واملدينني والأطراف الثالثة خا�سعة لإطار 
���د ب�سرف النظر ع���ن �سكل املعامل���ة اأو نوع املوج���ودات املرهونة اأو طبيع���ة اللتزام  قان���وين موحَّ
نًة من  امل�سم���ون اأو و�سعية الأطراف. ولكنه ُي�سلِّم باأنَّ املعام���لت امل�سمونة التي تتناول اأنواعًا معيَّ
ا لأنَّها م�سمولة اأ�س���ًل بقانون اآخر من قوانني الدولة  املوج���ودات املرهونة قد يل���زم ا�ستبعادها, اإمَّ
ات املنقولة  ات الطائرات, مثًل, م�سمولة باتفاقية ال�سمان���ات الدولية على املعدَّ امل�سرتع���ة )فمعدَّ
���ا لأنَّها تثري �سواغل رمبا كان من  ات الطائرات(, واإمَّ وبروتوكوله���ا ب�ساأن امل�سائل التي تخ�ض معدَّ
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�سًا )ف���الأوراق املالية ال�ستثمارية, مثًل, م�سمولة  الأن�س���ب معاجلتها مبجموعة قواعد اأكرث تخ�سُّ
باتفاقي���ة املعهد ال���دويل لتوحيد القانون اخلا�ض )اليونيدروا( ب�س���اأن القواعد املو�سوعية املتعلقة 
ب���الأوراق املالي���ة املودعة ل���دى و�سيط, املرمة يف جني���ف يف عام 2009(. غ���ري اأنَّ اأي ا�ستثناءات 
دة بو�سوح يف "القانون" )انظر  اأخ���رى )مثل مزايا العاملني( ينبغي اأن تكون �سيقة النطاق وحمدَّ

ل, الفقرة 44 والتو�سيتني 4 و7(. دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ

3-  اإن�ساء احلق ال�سماين

15- يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة بالتمييز بني اإن�س���اء احلق ال�سماين )نف���اذه بني املانح 
والدائ���ن امل�سم���ون( ونفاذه جت���اه الأطراف الثالث���ة. وال�سبب الرئي�س���ي لف�سل متطلَّب���ات اإن�ساء 
احل���ق ال�سم���اين عن متطلبات نفاذه جت���اه الأطراف الثالث���ة هو متكني الأطراف م���ن اإن�ساء حق 
ل,  �سم���اين يف موجوداته���م بب�ساط���ة وكف���اءة )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, الف�س���ل الأوَّ
 الفق���رات 1 اإىل 7, والف�س���ل الثال���ث, الفق���رات 6 اإىل 8, والتو�سي���ات 1, الفق���رة الفرعية )ج(, 

و13 و30(.

, يو�س���ي دليل املعام���لت امل�سمونة بفر����ض متطلب���ات �سكلية دني���ا لإن�ساء احلق  16- وم���ن ث���مَّ
د اإبرام  ال�سم���اين. فه���و يو�س���ي مبا يل���ي: )اأ( ينبغ���ي التمكن م���ن اإن�ساء احل���ق ال�سماين مبج���رَّ
اتف���اق ب���ني املان���ح والدائ���ن امل�سم���ون, دون احلاج���ة اإىل نق���ل احلي���ازة الفعلي���ة للموج���ودات 
ة الطرف���ني يف اإن�ساء  املرهون���ة اإىل الدائ���ن امل�سم���ون؛ و)ب( يجب اأن يبنيِّ التف���اق على الأقل نيَّ
���ن و�سفًا لللت���زام امل�سمون وللموج���ودات املرهونة  د هوية الطرف���ني ويت�سمَّ ح���ق �سم���اين ويحدِّ
)ولك���ن دون ا�سرتاط���ات اأخ���رى(؛ و)ج( يج���ب اأن يك���ون التفاق مكتوب���ًا فق���ط اإذا مل ي�ساحبه 
نق���ل للحي���ازة الفعلي���ة للموج���ودات املرهون���ة اإىل الدائ���ن امل�سم���ون؛ و)د( يجب اأن يك���ون �سكل 
 الكتاب���ة امل�سرتط مرن���ًا وي�سمل و�سائ���ل الت�سال الإلكرتوني���ة )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, 

التو�سيات 11 اإىل 15(.

17- ويتي���ح دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, با�ستغنائ���ه عن لزوم نق���ل حيازة املوج���ودات املرهونة 
لإن�س���اء احل���ق ال�سماين, للمن�س���اأة اأن ت�ستمر يف ا�ستخ���دام موجوداتها امللمو�س���ة يف اأعمالها واأن 
ن املن�ساأة من اإن�ساء ح���ق �سماين يف موجوداتها  تره���ن كذلك موجوداتها غ���ري امللمو�سة. كما ميكِّ
الآجل���ة, وكذلك جمموع���ات موجوداتها املتداول���ة, ول �سيما م�ستحقاتها وخمزونه���ا )انظر دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة, الف�سل الثاين, الفق���رات 49 اإىل 70, والتو�سيتني 2 و17(. ولكن ُي�سار من 
جه���ة اأخرى اإىل اأنَّ احلق ال�سماين يف املوج���ودات الآجلة ل ُين�ساأ اإلَّ عندما يحتاز املانح حقوقًا يف 
تلك املوجودات )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 13(. ومن �ساأن هذا النهج اأن يزيد من 
فر�ض احل�سول على الئتمان بتمكني املن�ساأة من ا�ستخدام الطائفة الكاملة ملوجوداتها احلا�سرة 
والآجل���ة ك�سم���ان. ويتيح دليل املعاملت امل�سمون���ة, بالنظر اإىل اأنَّه يجيز اأي�س���ًا اأن ي�سمن احلق 
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ة, تي�سري عدد  دة امل���دَّ ال�سم���اين اأي نوع م���ن اللتزامات, مبا فيها اللتزام���ات الآجلة وغري املحدَّ
دة )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة,   م���ن املمار�س���ات الئتمانية احلديثة, مث���ل الئتمانات املتجدِّ

التو�سية 16(.

18- وه���ذا الع���رتاُف باحلقوق ال�سمانية غ���ري احليازية ال���وارُد يف دليل املعام���لت امل�سمونة 
ن املانح���ني امل�ستهلكني من احليازة  يع���ّزز اأي�س���ًا فر�ض ح�سول امل�ستهلكني عل���ى الئتمان لأنَّه ميكِّ
الفوري���ة للموجودات املحتازة بائتمان م�سمون. غري اأنَّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة يراعي �سرورة 
�س���ون حق���وق امل�ستهلكني وغريهم من الأ�سخا�ض الذين قد يحتاج���ون اإىل حماية خا�سة. لذا فهو 
ر "القانون" على حقوق امل�ستهلكني التي تكفلها لهم قوانني حماية امل�ستهلك اأو يلغي  يو�س���ي باألَّ يوؤثِّ
القي���ود القانونية املفرو�سة على اأنواع املوجودات التي يجوز نقلها اأو رهنها )انظر دليل املعاملت 
ل, الفقرتني 10 و11؛ والف�سل الثاين, الفقرات 56 و57 و107؛ والتو�سية 2,  امل�سمونة, الف�سل الأوَّ

الفقرة الفرعية )ب(, والتو�سية 18(.

���د دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة اأي�سًا اأنَّ احلق ال�سماين, م���ا مل ُيتَّفق على خلف ذلك,  19- ويوؤكِّ
���ا اإىل اأيِّ عائدات للموج���ودات املرهونة )واإىل عائدات تلك العائ���دات( دومنا حاجة  ميت���دُّ تلقائيًّ
اإىل اتف���اق خا�ض بهذا ال�ساأن )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 19(. وهذا النهج يتوافق 
ع���ات العادية للطرف���ني )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, الف�سل الث���اين, الفقرات 72   م���ع التوقُّ

اإىل 81(.

4-  نفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة

ى  20- يق�س���ي دليل املعام���لت امل�سمونة باأن ي�سبح احلق ال�سماين نافذًا بني الطرفني حاملا تلبِّ
نة اأعله )انظ���ر الفقرات 15 اإىل 19(. غري اأنَّه ل ميكن حتقيق نفاذ احلق  متطلَّب���ات الإن�ساء املبيَّ
ال�سم���اين اإزاء احلق���وق التي اكت�سبتها الأط���راف الثالثة يف املوجودات املرهون���ة اإل عند ا�ستيفاء 
�س���روط نفاذ احل���ق ال�سماين جتاه تل���ك الأطراف. وال�سب���ب الرئي�سي يف ه���ذا التمييز هو كفالة 
الإعلن مبا فيه الكفاية عن احلق ال�سماين املن�ساأ مبوجب اتفاق خا�ض بني مانح ودائن م�سمون, 

لتنبيه الأطراف الثالثة التي قد تتاأثر �سلبا بوجوده.

21- وت�سجي���ل الإ�سع���ار يف �سج���ل عام للحق���وق ال�سمانية ه���و الطريقة الرئي�سي���ة التي يعرتف 
به���ا دليل املعام���لت امل�سمونة لتحقيق نفاذ احل���ق ال�سماين جتاه الأط���راف الثالثة )انظر دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سيت���ني 32 و33(. وُيت���اح الت�سجي���ل باعتب���اره طريق���ة لتحقي���ق نفاذ 
احل���ق ال�سم���اين جتاه الأط���راف الثالث���ة فيما يتعل���ق بجميع اأن���واع املوجودات املرهون���ة, ما عدا 
���د م�ستقل )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 50(.  احل���ق يف تلقي العائدات مبوجب تعهُّ
بي���د اأنَّ دلي���ل املعام���لت امل�سمونة يع���رتف اأي�سًا بطرائق اأخ���رى لتحقيق نفاذ احلق���وق يف اأنواع 
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ن���ة م���ن املوج���ودات املرهونة جتاه الأط���راف الثالثة )انظ���ر الفق���رات 22 اإىل 25 اأدناه(, مبا  معيَّ
 يف ذل���ك م���ن خلل من���ح مزايا تتعل���ق بالأولوية لأح���د الدائن���ني امل�سمونني )انظ���ر الفقرات 26 

اإىل 38 اأدناه(.

22- ف���اأوًل, يعت���ر نقل حيازة املوجودات املرهون���ة اإىل الدائن امل�سم���ون اأو ممثله طريقة بديلة 
ا اأو  ���ا )ولي�ض ا�ستدلليًّ لتحقي���ق النف���اذ جتاه الأطراف الثالثة, �سريط���ة اأن يكون نقل احليازة فعليًّ
���ا كافيًا للأطراف  ���ا(. فتجري���د املانح من احليازة ُيَع���دُّ اإ�سعارًا عمليًّ ���ا اأو مت�س���ورًا اأو رمزيًّ �سوريًّ
ح اأن تكون مرهون���ًة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  الثالث���ة ب���اأنَّ حقوق املانح يف املوجودات ُيرجَّ
م���ة, الفقرة 20 حت���ت عنوان "احلي���ازة", والتو�سية 37(. ونظرًا ل�س���رتاط التجريد الفعلي  املقدِّ
م���ن احلي���ازة, فاإنَّ ه���ذه الطريقة لتحقي���ق النفاذ جت���اه الأطراف الثالث���ة ل تت���اح اإلَّ فيما يتعلق 
ا للتخلِّي عن   باملوج���ودات امللمو�س���ة )ل املوج���ودات غ���ري امللمو�س���ة(, واإلَّ اإذا كان املان���ح م�ستع���دًّ

حيازتها عمليًّا.

23- وثاني���ًا, يو�سي دليل املعام���لت امل�سمونة باأنَّه عندما تكون املوج���ودات املرهونة عبارة عن 
ح���ق يف تقا�سي اأموال مودعة يف ح�ساب م�س���ريف, ينبغي اإعطاء الدائنني امل�سمونني خياَر حتقيق 
النف���اذ جتاه الأطراف الثالث���ة عن طريق "ال�سيطرة" على املوج���ودات املرهونة بدل من الت�سجيل 
ي العائدات  يف ال�سج���ل الع���ام للحق���وق ال�سمانية فيما يخ�ض احلق���وق ال�سمانية يف احل���ق يف تلقِّ
د م�ستقل. وتعد "ال�سيط���رة" باأنواعها الطريقة احل�سرية املعرتف بها لتحقيق النفاذ  مبوجب تعهُّ
مة, الفقرة 20  جت���اه الأطراف الثالثة يف مثل تلك احلالت )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, املقدَّ
حتت عن���وان "ال�سيطرة", والتو�سية 103(. وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأنَّ احلقوق ال�سمانية يف الأوراق 
املالي���ة وحقوق ال�سداد النا�سئة مبقت�سى العقود املالي���ة التي حتكمها اتفاقات املعاو�سة اأو املنبثقة 
عنها, وحقوق ال�سداد النا�سئة مبقت�سى عقود �سرف العملت اأو املنبثقة عنها, م�ستبعدة من نطاق 
ل, الفقرات 37 اإىل 39,   دلي���ل املعاملت امل�سمونة )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الأوَّ
والتو�سية 4, الفقرات الفرعية )ج( اإىل )ه((. ونتيجة لذلك, �سيكون على الدول امل�سرتعة حتديد 
م���ا اإذا كانت �ست�س���رتع قاعدة ب�ساأن "ال�سيط���رة" اأو قواعد اأخرى خا�سة بالنف���اذ جتاه الأطراف 

الثالثة فيما يتعلق بهذا النوع من املوجودات.

24- وثالث���ًا, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة, متى كان منطبقًا على احلقوق ال�سمانية يف اأنواع 
ات الدارجة  �ض, مثل الطائرات واملعدَّ معيَّنة من املوجودات املنقولة اخلا�سعة لنظام ت�سجيل متخ�سِّ
ات املنقول���ة واملمتلكات  عل���ى ال�س���كك احلديدية والأج�س���ام الف�سائية وال�سفن و�سائ���ر اأنواع املعدَّ
ل, الفق���رات 32 اإىل 36, والتو�سية 4,   الفكري���ة )انظ���ر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�س���ل الأوَّ
�ض ذي �سلة كطريقة  الفقرت���ني الفرعيت���ني )اأ( و)ب((, باأن ُيعرَتف بالت�سجيل يف �سج���ل متخ�سِّ
بديلة لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة, اإلَّ عندما ين�ضُّ القانون املتعلق باملمتلكات الفكرية على 
 خ���لف ذلك )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 4, الفقرة الفرعية )ب(, والتو�سية 38؛ 

وكذلك امللحق املتعلق باملمتلكات الفكرية, الفقرات 121 اإىل 129(.



دليل الأون�سيرتال املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية  12 

25- ورابع���ًا, عندما تكون املوجودات املنقول���ة املرهونة ملحقًة مبمتلكات غري منقولة وقت اإبرام 
التف���اق ال�سماين اأو ت�سبح ملحقة بها لحق���ًا, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة بجواز جعل احلق 
ا  ���ا يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام واإمَّ ال�سم���اين نافذًا جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل اإ�سعار اإمَّ

يف �سجل املمتلكات غري املنقولة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 43(.

5-  اأولوية احلق ال�سماين

)اأ( احلقوق ال�سمانية املتناف�سة

26- اإذا ُجع���ل اأكرث من حق �سماين واحد اأن�ساأه املانح نف�سه يف املوجودات املرهونة نف�سها نافذًا 
جت���اه الأط���راف الثالثة, فم���ن ال�سروري و�س���ع قاعدة لتحديد مرتب���ة اأولوية احلق���وق ال�سمانية 
املتناف�س���ة )انظ���ر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الثال���ث, الفق���رات 12 اإىل 14(. ويف حال 
جع���ل جميع احلق���وق ال�سماني���ة املتناف�س���ة نافذة جت���اه الأطراف الثالث���ة عن طري���ق الت�سجيل, 
د مرتبة الأولوية عادًة بح�س���ب الرتتيب الزمني للت�سجيل )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة,  حت���دَّ
التو�سي���ة 76, الفق���رة الفرعي���ة )اأ((. ويف حال جعل جميع احلق���وق ال�سماني���ة املتناف�سة نافذة 
د  جت���اه الأط���راف الثالثة بطريق���ة اأخرى غري الت�سجيل )ع���ن طريق ت�سليم احلي���ازة مثًل(, حتدَّ
الأولوية عادًة بح�سب الرتتيب الزمني لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سية 76, الفق���رة الفرعية )ب((. ويف حال التناف�ض بني ح���ق �سماين ُجعل نافذًا 
جت���اه الأط���راف الثالثة بطريق���ة اأخرى غ���ري الت�سجيل وحق �سم���اين ُجعل نافذًا جت���اه الأطراف 
ق  د الأولوي���ة عادًة بح�سب الرتتي���ب الزمني للت�سجي���ل اأو لتحقُّ الثالث���ة ع���ن طري���ق الت�سجيل, حتدَّ
 النف���اذ جتاه الأطراف الثالثة, اأيهما اأ�سبق )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 76, الفقرة

الفرعية )ج((.

ر القواع���د الأ�سا�سية, فل ب���دَّ لأيِّ قانون ع�س���ري على غرار  27- وم���ع اأنَّ ه���ذه التو�سي���ات ُتوفِّ
القان���ون املو�س���ى به يف دلي���ل املعام���لت امل�سمونة م���ن العرتاف ببع����ض ال�ستثن���اءات تي�سريًا 
ملمار�س���ات جتارية واأه���داف �سيا�ساتية اأخرى. ويرد يف الفقرات التالي���ة موجز لل�ستثناءات التي 

يعرتف بها دليل املعاملت امل�سمونة.

28- ف���اأوًل, يع���رتف دليل املعام���لت امل�سمونة باإعط���اء اأولوي���ة خا�سة للدائ���ن امل�سمون الذي 
ات اأو خم���زون )انظر  مي���ّول احتي���از املان���ح موج���وداِت ملمو�س���ة مث���ل �سل���ع ا�ستهلكي���ة اأو مع���دَّ
دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, الف�س���ل التا�س���ع, الفق���رات 125 اإىل 139(. واإذا كان���ت ال�س���روط 
يت, اأي  الت���ي ين����ضُّ عليها دليل املعام���لت امل�سمونة للح�سول على ه���ذه الأولوية اخلا�سة ق���د ُلبِّ
يل احتياز املخ���زون املذكورين يف قيود ال�سج���ل, يف حال كون  ت�سجي���ل الإ�سع���ار, ورمبا اإب���لغ مموِّ
املوج���ودات خمزون���ًا )انظر التو�سي���ة 180, البدي���ل األف, الفق���رة الفرعي���ة )ب(, والبديل باء, 
الفق���رة الفرعي���ة )ب((, يك���ون ل� "احلق ال�سم���اين الحتي���ازي" اأولوية على احلق���وق ال�سمانية 
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ال�سابق���ة يف موج���ودات املان���ح الآجلة من الن���وع املذكور التي �سب���ق جعلها نافذة جت���اه الأطراف 
الثالث���ة. وه���ذا النهج ل مي�ض بالدائن امل�سم���ون ال�سابق لأن املانح م���ا كان بو�سعه, يف الأرجح, اأن 
يحت���از هذه املوجودات اجلديدة ل���ول التمويل اجلديد. كما اأن اإعط���اء الأولوية للحقوق ال�سمانية 
الحتيازي���ة يفي���د املان���َح باإعطائ���ه فر�سة للو�س���ول اإىل م�س���ادر متنوعة للئتم���ان امل�سمون من 
اأج���ل متوي���ل احتيازات جديدة. ومُتنح اأولوي���ة خا�سة م�سابهة, مكيَّفة م���ع ال�سياق اخلا�ض لقانون 
املمتل���كات الفكري���ة واملمار�س���ات ذات ال�سل���ة به���ا, للدائنني امل�سمون���ني الذين ميول���ون احتياز 
 املان���ح حلق���وق املمتل���كات الفكرية )انظ���ر امللحق املتعل���ق باملمتل���كات الفكرية, الف�س���ل التا�سع, 

والتو�سية 247(.

29- وثاني���ًا, تك���ون للح���ق ال�سم���اين يف النق���ود وال�سك���وك القابل���ة للت���داول اأو امل�ستن���دات 
القابل���ة للت���داول ال���ذي ُيجعل ناف���ذًا جتاه الأط���راف الثالثة بنقل احلي���ازة اإىل الدائ���ن امل�سمون 
اأولوي���ة عل���ى احل���ق ال�سم���اين ال���ذي �سب���ق اأن ُجع���ل ناف���ذًا جت���اه الأط���راف الثالثة ع���ن طريق 
الت�سجي���ل )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ات 101 و102 و108 و109(. ويرتكز هذا 
 ال�ستثن���اء عل���ى ال�سيا�س���ة املتمثل���ة يف احلفاظ عل���ى قابلية هذه الأن���واع من املوج���ودات للتداول 

يف ال�سوق.

30- وثالث���ًا, عندم���ا تكون املوجودات املرهونة عبارة عن حق يف تقا�سي اأموال مودعة يف ح�ساب 
ق النفاذ جتاه الأط���راف الثالثة عن  م�س���ريف, يكون للحق ال�سم���اين للدائن امل�سمون ال���ذي يحقِّ
طري���ق "ال�سيطرة" اأولويٌة على احلق ال�سماين الذي ُيجعل نافذًا جتاه الأطراف الثالثة عن طريق 
مة,  الت�سجي���ل, حتى عندم���ا ي�سبق الت�سجيُل "ال�سيط���رة" )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, املقدِّ
الفقرة 20 حتت عنوان "ال�سيطرة", والتو�سيتني 103 و107(. وح�سبما ُذكر اآنفًا, فاإنَّ "ال�سيطرة" 
د م�ستقل  ي العائدات مبوجب تعهُّ هي الطريقة احل�سرية لتحقيق نفاذ حق �سماين يف احلق يف تلقِّ
)انظ���ر الفق���رة 23 اأعله(. ومن ث���مَّ ل توجد اإمكانية للتناف����ض على الأولوية ب���ني دائن م�سمون 
ق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة من خلل الت�سجيل. وح�سبما  ���ق "ال�سيطرة" ودائن م�سمون حقَّ حقَّ
ُذك���ر اآنفًا اأي�سًا, فاإنَّ احلقوق ال�سمانية يف الأوراق املالية وحقوق ال�سداد النا�سئة مبقت�سى العقود 
املالي���ة التي حتكمها اتفاق���ات املعاو�سة اأو املنبثقة عنها, وحقوق ال�س���داد النا�سئة مبقت�سى عقود 
�س���رف العملت اأو املنبثقة عنها, م�ستبعدة من نطاق دليل املعاملت امل�سمونة )انظر الفقرة 23 
, �سيكون على ال���دول امل�سرتعة اأن ت�سرتع قواعد خا�سة ب�ساأن الأولوية فيما يتعلق  اأع���له(. ومن ثمَّ

بهذه الأنواع من املوجودات.

31- ورابع���ًا, يو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, مت���ى كان "القان���ون" منطبقًا عل���ى احلقوق 
�ض, مث���ل الطائرات  ال�سماني���ة يف اأن���واع املوج���ودات املنقول���ة اخلا�سع���ة لنظام ت�سجي���ل متخ�سِّ
ات  ات الدارجة عل���ى ال�سكك احلديدي���ة والأج�سام الف�سائي���ة وال�سفن و�سائر فئ���ات املعدَّ واملع���دَّ
ل, الفقرات 32 اإىل 36,  املنقولة واملمتلكات الفكرية )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ
والتو�سي���ة 4, الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب((, باأن ُيعطى احلق ال�سماين الذي ُيجعل نافذًا جتاه 
�ض اأولوية على احلق ال�سم���اين الذي ُيجعل نافذًا  الأط���راف الثالث���ة بت�سجيله يف ال�سج���ل املتخ�سِّ
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ني  جت���اه الأط���راف الثالثة بت�سجيل���ه يف �سجل احلق���وق ال�سمانية العام. ويف ح���ال جعل كل احلقَّ
�ض, يو�سي دليل املعاملت  ال�سمانيني نافذين جتاه الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف ال�سجل املتخ�سِّ
�ض )انظر دليل املعاملت  ر الأولوية بح�سب ترتيب الت�سجيل يف ال�سجل املتخ�سِّ امل�سمونة باأن تقرَّ
امل�سمون���ة, التو�سيتني 77 و78(. والهدف من هذه القواعد هو احلفاظ على موثوقية قيود ال�سجل 

�ض و�سموليتها يف حال وجودها. املتخ�سِّ

32- وخام�س���ًا, يتب���ع دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة نهج���ًا مماث���ًل اإزاء ترتي���ب اأولوي���ة احلقوق 
ال�سماني���ة املتناف�س���ة يف امللحق���ات باملمتل���كات غ���ري املنقول���ة. وه���و يو�س���ي ب���اأن ُيعط���ى احل���ق 
ال�سم���اين ال���ذي ُيجعل نافذًا جت���اه الأط���راف الثالثة بت�سجيل���ه يف �سجل املمتلكات غ���ري املنقولة 
اأولوي���ة عل���ى احل���ق ال�سم���اين يف امللحقات ال���ذي ُيجعل ناف���ذًا جتاه الأط���راف الثالث���ة بت�سجيله 
يف �سج���ل احلق���وق ال�سماني���ة العام فق���ط. ويف حال جعل هذي���ن احلقني ال�سماني���ني املتناف�سني 
نافذي���ن جت���اه الأطراف الثالث���ة بت�سجيلهما يف �سجل املمتل���كات غري املنقولة, يو�س���ي الدليل باأن 
ر الأولوية بح�س���ب ترتيب الت�سجيل )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سيتني 87 و88(.  تق���رَّ
 وته���دف ه���ذه القواع���د باملث���ل اإىل احلف���اظ عل���ى موثوقية قي���ود �سج���ل املمتلكات غ���ري املنقولة 

و�سموليتها.

�ض لهم با�ستخدامها )ب(  م�سرتو املوجودات املرهونة اأو م�ستاأجروها اأو املرخَّ

33- ُي�سلِّم دليل املعام���لت امل�سمونة, كقاعدة عامة, باأنَّ الدائن امل�سمون, الذي ميتثل ل�سروط 
النف���اذ جت���اه الأط���راف الثالثة فيما يت�س���ل بحقه ال�سم���اين, "يحقُّ ل���ه اأن ُيلِح���ق" املوجودات 
�ض له با�ستخدامها,  املرهون���ة عن���د انتقالها من املانح اإىل حوزة م�سرتيها اأو م�ستاأجره���ا اأو املرخَّ
ال���ذي يكت�س���ب حقوق���ا يف تلك املوج���ودات املرهونة )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, الف�سل 
الث���اين, الفقرات 72 اإىل 89, والف�سل الثالث, الفق���رات 15 و16 و89, والتو�سية 79(. وباملقابل, 
����ض ل���ه با�ستخدامه���ا تل���ك املوجودات  ياأخ���ذ م�س���رتي تل���ك املوج���ودات اأو م�ستاأجره���ا اأو املرخَّ
خال�س���ًة م���ن احلق ال�سماين ال���ذي مل ُيجعل نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة بالت�سجي���ل اأو بطريقة 
اأخ���رى, حت���ى واإن كان عل���ى عل���م بوجود احل���ق ال�سم���اين )"العلم" يعن���ي الِعلم الفعل���ي؛ انظر 
م���ة, الفقرة 20(. ولي����ض يف هذا النهج اإجح���اف بحق الدائنني  دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, املقدِّ
���ه كان باإمكانه���م اأن يحموا اأنف�سه���م بت�سجيل الإ�سعار يف الوق���ت املنا�سب اأو بجعل  امل�سمون���ني لأنَّ
حقه���م ال�سم���اين نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة بطريقة اأخرى. غري اأنَّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
�ض لأهم  ���م بعدد م���ن ال�ستثناءات من ه���ذه القاعدة العامة. وي���رد يف الفقرات التالي���ة ملخَّ  ُي�سلِّ

هذه ال�ستثناءات.

���ه عندم���ا ي���اأذن الدائ���ن امل�سم���ون للمان���ح ب���اأن يبي���ع املوج���ودات املرهون���ة اأو  34- ف���اأوًل, اأنَّ
����ض با�ستخدامه���ا خال�سًة من احل���ق ال�سماين فاإن ذلك احل���ق ل مي�ّض بحقوق  ره���ا اأو يرخِّ يوؤجِّ
امل�س���رتي اأو امل�ستاأج���ر اأو املرّخ����ض ل���ه )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 80(. ويف 
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ر  الع���ادة, ل يعط���ي الدائ���ن امل�سمون موافقت���ه اإلَّ بعد اتخاذ بع����ض الرتتيبات مع املان���ح باأن يوفِّ
 �سمان���ًة اأخ���رى, وم���ن ذل���ك مثل اتف���اق يكف���ل حتوي���ل عائ���دات املعامل���ة مبا�س���رة اإىل الدائن

امل�سمون.

�ض له با�ستخدامها  35- وثاني���ًا, اإنَّ حقوق م�سرتي املوج���ودات املرهونة اأو م�ستاأجره���ا اأو املرخَّ
�ض با�ستخدامه���ا يف ال�سياق املعتاد لعمل  رة اأو املرخَّ ال���ذي يحتاز تلك املوجودات املباع���ة اأو املوؤجَّ
ل اإ�سعارًا  ر باأيِّ حق �سماين يف تلك املوجودات حتى واإن كان الدائن امل�سمون قد �سجَّ املان���ح ل تتاأثَّ
باحل���ق ال�سماين اأو امتثل ل�سروط النفاذ جتاه الأطراف الثالثة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, 
عات التجارية املعقولة للأط���راف املعنية. فعلى �سبيل  التو�سي���ة 81(. وه���ذا النهج يتَّ�سق م���ع التوقُّ
ع من امل�سرتي ال���ذي يتعامل مع من�ساأة جتاري���ة تبيع عادة اأنواع  املث���ال, لي�ض من الواقع���ي اأن ُيتوقَّ
�ض �سجل احلق���وق ال�سمانية العام قبل اإج���راء املعاملة.  املوج���ودات الت���ي تهمُّ امل�س���رتي اأن يتفحَّ
ع اأنَّه يجوز  ا �سمانيًّا يف خمزون املانح يفع���ل ذلك مع توقُّ كم���ا اأنَّ الدائن امل�سم���ون الذي ياأخذ حقًّ
ن  ف يف املخزون خال�سًا من احلق ال�سماين يف ال�سياق املعتاد لعمله. فلكي يتمكَّ للمان���ح اأن يت�س���رَّ
املان���ح من توليد الإيرادات اللزمة ل�سداد القر�ض امل�سم���ون, يلزم طماأنة زبائنه اإىل اأنَّهم �سوف 
يكت�سب���ون ح���ق ملكية غري مرهون يف اأيِّ خمزون يباع اإليهم يف ال�سياق املعتاد لعمل املانح. وتنطبق 
العتب���ارات ذاته���ا على اتفاقات التاأج���ري والرتخي�ض بال�ستخدام التي يرمه���ا املانح يف ال�سياق 
العادي للأعمال؛ ويتوقع زبائن املانح األ تتعر�ض حقوقهم يف حيازة املوجودات املرهونة اأو رخ�سة 
ة الإيجار اأو الرتخي�ض بال�ستخدام, اإىل انقطاع بفعل الدائنني امل�سمونني  ا�ستخدامه���ا, خلل مدَّ
�ض �سريط���ة امتثال هوؤلء الزبائن لل�سروط املن�سو�ض عليها يف اتفاق التاأجري اأو  للموؤج���ر اأو املرخِّ

الرتخي�ض.

غ منح اأولوي���ة خا�سة للدائنني  36- وثالث���ًا, اإنَّ �سيا�س���ة احلف���اظ على قابلي���ة التداول التي ت�س���وِّ
امل�سمون���ني الذين يحتازون املوجودات املرهون���ة فعليًّا يف �سكل نقود اأو �سكوك قابلة للتداول )مثل 
غ اأي�سًا منح الأولوية اإىل من  ال�سي���كات( اأو م�ستن���دات قابلة للتداول )مثل �سندات ال�سحن(, ت�س���وِّ
ُتنق���ل اإليهم هذه الأن���واع من املوجودات املرهون���ة نقل تاما وياأخذونه���ا يف حيازتهم )انظر دليل 

املعاملت امل�سمونة, التو�سيات 101 و102 و108 و109(.

37- ورابع���ًا, قد ينطبق دليل املعاملت امل�سمونة, ح�سبما ُذك���ر اآنفًا, على املوجودات اخلا�سعة 
�ض, مثل ال�سي���ارات وال�سفن والطائرات واملمتلكات الفكرية )انظر دليل  لنظام الت�سجيل املتخ�سِّ
ل, الفق���رات 32 اإىل 36, والتو�سية 4, الفقرتني الفرعيتني )اأ(  املعام���لت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ
د اإ�سهار احلقوق  �س���ة اأهداف اأو�سع من جم���رَّ و)ب((. وع���ادة م���ا تكون له���ذه ال�سجلت املتخ�سِّ
ال�سماني���ة يف املوجودات املعني���ة, اإذ ت�سمل اأي�سًا على وجه اخل�سو�ض ت�سجي���ل امللكية اأو عمليات 
نق���ل امللكية. وبناء على ذل���ك, يو�سي دليل املعام���لت امل�سمونة, مت���ى كان منطبقًا على احلقوق 
ال�سماني���ة يف هذا النوع م���ن املوجودات, باأن ُتعطى حقوق امل�سرتي���ن اأو غريهم من املنقول اإليهم 
ل يف �سجل  ����ض اأولويًة على احلق ال�سم���اين امل�سجَّ ل اإ�سع���ار ب�ساأنها يف ال�سجل املتخ�سِّ الت���ي ُي�سجَّ
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�ض  احلق���وق ال�سماني���ة العام. ويف حال ت�سجي���ل اإ�سعار ب�ساأن احلق ال�سم���اين يف ال�سجل املتخ�سِّ
ر الأولوية بح�سب ترتيب الت�سجيل )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  اأي�سا, يو�س���ي الدليل باأن ُتقرَّ

التو�سيتني 77 و78(.

38- وخام�س���ًا, يوؤخذ بنهج مماث���ل اإزاء التناف�ض على الأولوية ب�ساأن املوجودات املنقولة املرهونة 
امللحق���ة مبمتلكات غري منقول���ة. اإذ يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة ب���اأن ُتعطى حقوق م�سرتي اأو 
لة يف �سجل املمتلكات غري املنقولة اأولويًة على حقوق  م�ستاأج���ر املمتلكات غري املنقولة املعنية امل�سجَّ
ل اإ�سعارًا بحق���ه ال�سماين يف امللحقات يف �سج���ل احلقوق ال�سمانية  الدائ���ن امل�سمون ال���ذي ُي�سجِّ
���ق الدائن امل�سم���ون نفاذ حقه ال�سم���اين جتاه الأط���راف الثالثة  الع���ام فق���ط؛ ولك���ن يف حال حقَّ
ر الأولوية  بالت�سجي���ل يف �سج���ل املمتلكات غري املنقولة, يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة ب���اأن ُتقرَّ
 بح�س���ب ترتي���ب الت�سجي���ل يف �سجل املمتل���كات غ���ري املنقولة )انظر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, 

التو�سيتني 87 و88(.

)ج(   الدائنون بحكم الق�ساء

39- م���ن اأه���مِّ مزايا اأخذ احل���ق ال�سماين اأنَّه يعطي حل���ق الدائن امل�سم���ون يف املطالبة بقيمة 
املوج���ودات املرهون���ة اأف�سلي���ة عل���ى مطالب���ات دائني املان���ح غري امل�سمون���ني. وبن���اًء على ذلك, 
يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة مبن���ح احلق ال�سماين اأولوية على حق���وق الدائن غري امل�سمون, 
�سريط���ة اأن يجع���ل احلق ال�سم���اين نافذًا جت���اه الأط���راف الثالث���ة بالت�سجي���ل اأو بطريقة اأخرى 
ت من املحكم���ة �سد املانح  قب���ل اأن يح�س���ل الدائ���ن غري امل�سمون عل���ى حكم ق�سائي اأو اأم���ر موؤقَّ
ويتخ���ذ مبقت�سى قان���ون اآخر للدولة امل�سرتعة ما يلزم من خط���وات لكت�ساب حقوق يف املوجودات 
���ن الدائنني غري  املرهون���ة )انظ���ر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 84(. وه���ذا النهج ميكِّ
روا م���ا اإذا كان يجدر  امل�سمون���ني م���ن ا�ستبان���ة موج���ودات مدينيهم التي يج���وز رهنها لكي يق���رِّ
به���م ا�ست�سدار حكم ق�سائ���ي وا�ستهلل اإجراءات لإنف���اذه. غري اأنَّ قاع���دة الأولوية هذه تخ�سع 
ملح���ذور ُمه���م, هو اأنَّه حت���ى اإذا ُجِعل احل���ق ال�سماين نافذًا جت���اه الأطراف الثالث���ة بعد اكت�ساب 
الدائ���ن غ���ري امل�سمون حقوق���ا يف موج���ودات َمديِن���ِه املرهونة, يكون للح���ق ال�سم���اين اأولوية يف 
م �سلفًا قب���ل اأن ي�سبح الدائن امل�سمون على علم ب���اأنَّ الدائن غري امل�سمون  ح���دود الئتم���ان املقدَّ
م مبقت�سى الت���زام �سابق ل رج���وع فيه بتقدمي  اكت�س���ب حقوق���ًا يف املوج���ودات املرهون���ة اأو املق���دَّ
 الئتم���ان للمان���ح )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�س���ل اخلام�ض, الفق���رات 94 اإىل 106, 

والتو�سية 84(.

40-  ويناق����ض دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, دون تق���دمي اأيِّ تو�سي���ة بهذا ال�ساأن, م���ا يجب على 
الدائ���ن بحك���م الق�ساء اتخاذه م���ن خطوات لكت�س���اب حقوق يف موج���ودات َمديِنِه, ك���ي تتاح له 
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ق نفاذ حقه ال�سماين جتاه  اإمكاني���ة احل�س���ول على الأولوية مقابل الدائن امل�سمون ال���ذي مل يحقِّ
الأطراف الثالثة على الإطلق اأو مل يجعله نافذًاً جتاهها يف الوقت املنا�سب )انظر دليل املعاملت 
امل�سمونة, الف�سل اخلام�ض, الفقرات 94 اإىل 106(. وقد ُترك هذا الأمر لقانون الدولة امل�سرتعة 
املتعل���ق باإنف���اذ الأح���كام الق�سائية. ففي بع����ض الدول, ل يكت�س���ب الدائن غري امل�سم���ون حقوقًا 
يف موج���ودات َمديِن���ِه اإلَّ بع���د النتهاء من اإج���راءات اإنفاذ احلكم الق�سائي ع���ن طريق م�سادرة 
املوج���ودات وبيعها وجعل حقوق الدائن بحك���م الق�ساء �ساريًة على عائدات البيع. ويف دول اأخرى, 
ا  ميكن للدائن غري امل�سمون اأن يح�سل عند �سدور احلكم الق�سائي �سد املدين على ما يعادل حقًّ
د ت�سجيل اإ�سعار باحلكم الق�سائي  ا يف موجودات املدين املنقولة احلالية والآجلة مبجرَّ �سمانيًّا عامًّ
, �س���وف يتعنيَّ على الدول التي ت�س���رتع تو�سيات دليل  يف �سج���ل احلق���وق ال�سمانية العام. ومن ثمَّ
ر ما هو النهج   املعام���لت امل�سمون���ة اأن تاأخذ بعني العتبار قوانينها املوجودة به���ذا ال�ساأن واأن تقرِّ

الأن�سب لها.

)د(   ممثِّل الإع�سار

41- ع���ادًة ما تراعي قوان���ني الإع�سار الع�سرية ما تعطيه القوانني الأخ���رى من اأولوية للدائنني 
امل�سمون���ني يف ح���ال بدء اإجراءات اإع�س���ار فيما يتعلق باملانح. وهذا هو النه���ج املو�سى به يف دليل 
املعاملت امل�سمونة )انظر التو�سية 239( متا�سيًا مع دليل الأون�سيرتال الت�سريعي لقانون الإع�سار 
)"دلي���ل الإع�س���ار"(. ويرتتَّب على ذلك اأنَّ الدائن امل�سمون عادة ما تكون له اأولوية على مطالبات 
دائن���ي املانح املع�سر غ���ري امل�سمونني, �سريطة اأن يك���ون الدائن امل�سمون قد �سج���ل اإ�سعارًا بحقه 
ال�سم���اين اأو اأَوفى على نحو اآخر, قبل بدء اإج���راءات الإع�سار, مبا ي�سرتطه "القانون" جلعل ذلك 
احل���ق نافذًا جتاه الأطراف الثالث���ة )لكن يجوز للدائن امل�سمون مبقت�سى قانون الإع�سار اأن يتخذ 
تداب���ري للحفاظ على نفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة حتى بعد بدء اإجراءات الإع�سار؛ 
ي عدم ت�سجي���ل الدائن امل�سمون اإ�سعارًا بحقه  انظ���ر الفقرة 43 اأدن���اه(. ويف املقابل, عادًة ما يوؤدِّ
ال�سم���اين اأو عدم جعله هذا احلق بطريقة اأخرى نافذًا جت���اه الأطراف الثالثة قبل بدء اإجراءات 

ا اإىل مرتبة دائٍن غري م�سمون. الإع�سار اإىل خف�ض مرتبة الدائن امل�سمون فعليًّ

42- غ���ري اأنَّ المتث���ال يف الوق���ت املنا�سب ملتطلبات "القان���ون" املتعلقة بالنف���اذ جتاه الأطراف 
الثالث���ة ل يحم���ي الدائن امل�سمون من الطعون امل�ستندة اإىل �سيا�س���ات قانون الإع�سار العامة, مثل 
القواعد املُبِطلة لعمليات النقل التف�سيلية اأو الحتيالية والقواعد التي تعطي الأولوية لبع�ض الفئات 
 املحمي���ة م���ن الدائنني )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الثاين ع�س���ر, والتو�سية 239؛ 

وانظر اأي�سًا دليل الإع�سار, التو�سيتني 88 و188(.

43- كم���ا اأنَّ احلق ال�سماين الذي كان نافذًا جت���اه الأطراف الثالثة وقت بدء اإجراءات الإع�سار 
ميك���ن اأن ينق�س���ي بعد ذلك, لأ�سب���اب منها مثًل اأنَّه ُجعل نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة عن طريق 
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ة نف���اذ الت�سجيل. وملعاجلة هذا الحتمال, يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة  الت�سجي���ل وانتهت مدَّ
باأن يكون من حق الدائن امل�سمون اأن يتخذ ما يلزم من تدابري مبقت�سى القانون لكي يحافظ على 
نفاذ حقه ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة حتى بعد بدء اإجراءات الإع�سار )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سية 238(. والهدف من هذه التو�سية هو كفالة عدم حرمان الدائن امل�سمون من 
اإمكانية احلفاظ على مرتبة الأولوية التي َي�سَغلها نتيجة ملا يفر�سه الدائنون عادة من وقف تلقائي 

لتدابري الإنفاذ عند بدء اإجراءات الإع�سار.

44- وعندم���ا تتَّخ���ذ اإج���راءات الإع�س���ار �س���كل اإعادِة تنظي���ٍم, عادة م���ا تاأذن قوان���ني الإع�سار 
الع�سري���ة للمان���ح املع�سر باإن�ساء حق �سم���اين يف موجودات حوزة الإع�س���ار للح�سول على متويل 
لح���ق لبدء الإجراءات )انظر دلي���ل الإع�سار, التو�سية 65(. وين�ضُّ دلي���ل الإع�سار على اأنَّه لي�ض 
لهذا احلق ال�سماين اأولوية على حقوق اأي من الدائنني امل�سمونني احلاليني ما مل يوافق الدائنون 
امل�سمون���ون على ذلك اأو ت���اأذن به املحكمة مع توفري احلماية املنا�سبة له���م )انظر دليل الإع�سار, 

التو�سيتني 66 و67(.

 )ه(   املطالبات ذات الأف�سلية

45-  يف بع����ض الأحي���ان, مينح قانون الدول���ة اأو قانونها املتعلق بالإع�س���ار, اأو كلهما, ملطالبات 
فئ���ات معيَّنة من الدائنني غري امل�سمونني, ولأ�سباب �ستى تتعلق بال�سيا�سة العامة, اأولوية تف�سيلية 
عل���ى مطالبات الدائنني امل�سمونني. ومن الأمثل���ة النموذجية على ذلك مطالبات الدولة امل�سرتعة 
املتعلق���ة بال�سرائب ومطالبات العاملني املتعلقة مب���ا مل ُيدفع لهم من اأجور اأو ا�ستحقاقات اأخرى. 
نًا من  ����ض بع�ض الدول, يف �سياق الإع�س���ار, جزءًا معيَّ واإىل جان���ب ذل���ك, اأو بدًل من ذلك, تخ�سِّ
قيمة املوجودات املرهونة, ل �سيما املوجودات التجارية, ل�سالح الدائنني غري امل�سمونني كاأف�سلية 
لهم على الدائنني امل�سمونني. ويناق�ض دليل املعاملت امل�سمونة املطالبات ذات الأف�سلية ويو�سي 
ب���اأن تكون حمدودة من حيث النوع واملق���دار اإذا ما قّررت الدولة امل�سرتعة ا�ستبقاء اأي منها, وباأن 
تو�س���ف يف قانون املعاملت امل�سمونة اأو يف قانون الإع�سار, ح�سب احلالة, و�سفا وا�سحا وحمددا 
)انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل اخلام����ض, الفقرات 90 اإىل 93, والف�سل الثاين ع�سر, 
الفق���رات 59 اإىل 63, والتو�سيت���ني 83 و239(. ويعزى ذلك ل�سببني: اأولهما هو اأنَّ دليل املعاملت 
باعه م���ن �سيا�س���ات اجتماعية من خلل  امل�سمون���ة ي�س���ع يف اعتباره م���ا تود الدول���ة امل�سرتعة اتِّ
املطالبات ذات الأف�سلية؛ وثانيهما هو اإقرار دليل املعاملت امل�سمونة مبا قد يكون لتلك املطالبات 

ذات الأف�سلية من تاأثري �سلبي على تكلفة الئتمانات ومدى توافرها.
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46- ويناق�ض دليل املعاملت امل�سمونة ما اإذا كان يجوز اأو يتعنيَّ ت�سجيل اإ�سعارات ب�ساأن املطالبات 
ذات الأف�سلي���ة والآث���ار املرتتبة على ه���ذا الت�سجيل فيما يتعلق بالأولوية, لكن���ه ل يقدم اأي تو�سية 
به���ذا ال�ساأن )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل اخلام�ض, الفقرة 90؛ والفقرة 51 اأدناه(. 
و�سيك���ون على ال���دول امل�سرتعة حتديد �سيا�ساته���ا بهذا ال�ساأن. فهناك بع����ض الدول التي ت�سرتط 
ت�سجي���ل الإ�سعارات ب�ساأن املطالبات ذات الأف�سلي���ة يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام واإخ�ساعها 
لقاعدة الأولوية تبعا للأ�سبقية يف الت�سجيل بنف�ض القدر الذي تخ�سع له احلقوق ال�سمانية املن�ساأة 
بالتف���اق. وجتي���ز دول اأخرى ت�سجي���ل املطالب���ات ذات الأف�سلية اأو ت�سرتطه, غ���ري اأنَّ للمطالبات 
ل���ة ذات الأف�سلية الأولويُة على احلق���وق ال�سمانية املن�ساأة مبوجب اتفاق وال�سابق ت�سجيلها.  امل�سجَّ
وجت���در الإ�س���ارة اإىل اأنَّ الفائدة من اإجازة اأو ا�سرتاط ت�سجي���ل املطالبات ذات الأف�سلية حمدودٌة 
يف ال���دول التي تّتبع النهج الأخري, مبا اأنَّه ينبغي افرتا�ض اإدراك الباحثني من الأطراف الثالثة اأنَّ 
ل لحقا على اأي حق ق���د يكت�سبونه يف املوجودات  الأولوي���ة تكون للحق���وق ذات الأف�سلية التي ت�سجَّ
املعنية قبل الت�سجيل اللحق. وي�سعى دليل املعاملت امل�سمونة, كما ُذِكر �سابقًا, اإىل التخفيف ما 
اأمك���ن م���ن درجة عدم اليقني لدى الأطراف الثالثة ب�سبب ع���دم الت�سجيل عن طريق الإي�ساء باأن 
ا وكيفًا واأن ي�سفه���ا و�سفًا وا�سحًا  يح���ّد قانون ال���دول امل�سرتعة من املطالب���ات ذات الأف�سلية كمًّ

دًا )انظر الفقرة 45 اأعله(. وحمدَّ

6-  تو�سيع نطاق ال�سجل

)اأ(  الإحالت التامة

ى يف دليل املعام���لت امل�سمونة, ح�سبما اأُو�س���ح �سابقًا )انظر  47- اإنَّ النظ���ام القان���وين املتوخَّ
ي من  الفق���رات 12 اإىل 14 اأعله(, ذو نطاق �سامل, اإذ يتناول جميع املعاملت التوافقية التي توؤدِّ
حيث اجلوهر وظيفة �سمانية للتزاٍم ما, بغ�ض النظر عن الطابع الر�سمي حلق امللكية الذي يتمتع 
ب���ه الدائن امل�سم���ون اأو نوع املوجودات املرهون���ة اأو طبيعة اللتزام امل�سم���ون اأو و�سعية الأطراف 

ل, الفقرات 101 اإىل 112, والتو�سيتني 2 و10(. )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ

48- ويو�س���ي دليل املعام���لت امل�سمونة باأن ينطبق النظ���ام القانوين )با�ستثن���اء القواعد التي 
حتك���م الإنفاذ يف حال التق�سري( عل���ى الإحالت التامة للم�ستحقات. غري اأنَّ اإدراج تلك الإحالت 
التام���ة �سمن نطاق النظام القانوين ل يعني اإعادة تو�سيف الإحالت التامة كمعاملت م�سمونة, 
د منه اأن يكفل خ�سوع ال�سخ����ض الذي حتال اإليه تلك امل�ستحقات لنف�ض القواعد املتعلقة  ب���ل ُيق�سَ
بالإن�س���اء والنفاذ جت���اه الأطراف الثالثة والأولوية التي يخ�سع لها الدائن امل�سمون الذي لديه حق 
�سم���اين يف امل�ستحق���ات. وهو َيكفل اأي�سًا اأن تكون للمحال اإلي���ه جتاه املدين بامل�ستَحق نف�ض حقوق 
ل, الفقرات 25 اإىل 31,  وواجب���ات الدائن امل�سمون )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الأوَّ

والتو�سيتني 3 و167(.
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ل اإ�سع���ارًا بحقه يف  49- ومبقت�س���ى ه���ذا النه���ج, �سوف يتعنيَّ ع���ادًة على املح���ال اإلي���ه اأن ي�سجِّ
�سج���ل احلقوق ال�سمانية كي تكون الإحالة نافذة جت���اه الأطراف الثالثة التي لديها مطالبات �سد 
املحي���ل؛ اأم���ا الأولوية فيما ب���ني حقوق املحال اإليه���م اأو الدائنني امل�سمون���ني املتناف�سني املتعاقبني 
د ح�سب ترتيب  الذين اكت�سبوا حقوقا يف امل�ستحقات نف�سها من املحيل/املانح نف�سه فعادًة ما َتَتحدَّ
الت�سجي���ل )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الثالث, الفق���رة 43(. وهذا النهج ُي�سلِّم باأنَّ 
ي دورًا متويليًّا فح�سب, بل تت�سّبب اأي�سًا يف نف�ض م�سكلة نق�ض  الإح���الت التامة للم�ستحقات ل توؤدِّ
ل  املعلومات لدى الأطراف الثالثة التي تت�سّبب فيها احلقوق ال�سمانية يف امل�ستحقات. فاإذا مل ي�سجَّ
اإ�سعار يف �سجل احلقوق ال�سمانية, ل تكون لدى الدائن امل�سمون املحتمل اأو املحال اإليه املحتمل اأو 
غريهما من الأطراف الثالثة و�سيلة ناجعة للتحقُّق مما اإذا كانت م�ستحقات من�ساأة ما قد اأُخ�سعت 
ي عن املدينني بتلك امل�ستحقات, فاإنَّ هذا غري جمد  حل���ق �سماين اأم لإحالة. ومع اأنَّه ميكن التحرِّ
���ا اإذا مل يكونوا ق���د اأُبلغوا بالإحال���ة, اأو اإذا كانت املعاملة ت�سمل امل�ستحّق���ات الآجلة اأو جميع  عمليًّ

امل�ستحقات احلالية وامل�ستحقات الآجلة عموما.

)ب( املعامالت غري ال�سمانية الأخرى

50- لي����ض من �ساأن معاملت التاأج���ري التمويلي وبيع الإر�ساليات التجاري���ة احلقيقية اأن َت�سُلح 
ل�سم���ان ثمن احتياز املوج���ودات ذات ال�سلة, ومن ثم فهي غري موؤهلة لتك���ون حقوقًا �سمانية كي 
ه���ا تثري لدى الأطراف  تن���درج �سم���ن نطاق القانون املتوخى يف دلي���ل املعاملت امل�سمونة. غري اأنَّ
الثالث���ة نف�ض ال�سواغ���ل املتعلقة بال�سفافي���ة التي تثريها احلق���وق ال�سمانية غ���ري احليازية, لأنَّها 
تنط���وي بال�سرورة على ف�سل بني حق امللكية )ملكية املوؤجر التمويلي اأو املر�ِسل( واحليازة الفعلية 
عت بع�ض الدول نطاق نظامها  )م���ن جانب امل�ستاأِجر اأو املر�َسل اإليه(. وملعاجلة هذا ال�ساغ���ل, و�سَّ
املتعل���ق باملعاملت امل�سمون���ة )با�ستثناء القواع���د اخلا�سة بالإنفاذ( ال���ذي ينطبق على احلقوق 
ال�سماني���ة الحتيازية لي�سمل هذي���ن النوعني من املعاملت. وهذا النهج, اإىل جانب كفالته تزويد 
الأطراف الثالثة با�سم املوؤجر التمويلي اأو املر�ِسل, يقلل اأي�سًا احتمال التقا�سي ب�ساأن ما اإذا كانت 
املعاملة التي تتخذ �سكل تاأجري متويلي اأو بيع لإر�ساليات جتارية هي, من الناحية الوظيفية, معاملة 
م�سمون���ة. ومبقت�سى هذا النهج, تكون معاملة التاأجري التمويلي اأو بيع الإر�ساليات الطويلة الأمد: 
)اأ( غ���رَي نافذٍة جتاه الأط���راف الثالثة اإذا مل ي�سجل اإ�سعاٌر ب�ساأنها؛ اأو )ب( اأدنى مرتبًة من حيث 
د مبتطلبات احل�سول على الأولوية اخلا�سة  الأولوي���ة اإذا مل َيِف املوؤّجر اأو املر�سل يف الوقت املح���دَّ
التي مُتَنح للحقوق ال�سمانية الحتيازية. ويناق�ض دليل املعاملت امل�سمونة هذه امل�ساألة دون تقدمي 
تو�سي���ات ب�ساأنها )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�س���ل الثالث, الفقرة 44(. ويف الدول التي 
تاأخذ بخيار عدم تو�سيع نطاق القانون لي�سمل معاملت التاأجري التمويلي اأو بيع الإر�ساليات الطويلة 
الأمد, جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ املوؤّجر التمويلي اأو املر�ِسل قد يود مع ذلك اأن يحتاط للأمر بالمتثال 
ملتطلبات حتقيق الأولوية اخلا�سة امل�سندة اإىل الدائنني امل�سمونني بحق �سماين احتيازي اإذا كانت 
لديه �سواغل ب�ساأن احتمال اإعادة تو�سيف حق ملكيته كحق �سماين مبقت�سى النهج العملي املو�سى 

به يف دليل املعاملت امل�سمونة.
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)ج(  املطالبات ذات الأف�سلية

51- يناق����ض دليل املعاملت امل�سمونة, ح�سبما اأو�س���ح �سابقًا, ما اإذا كان يجوز اأو يجب ت�سجيل 
الإ�سعارات املتعلقة باملطالبات ذات الأولوية يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام وتبعات هذا الت�سجيل 

م تو�سيات يف هذا ال�سدد )انظر الفقرة 46 اأعله(. على الأولوية, لكنه ل يقدِّ

7-  ت�سجيل احلقوق ال�سمانية واإنفاذها

52- ُتل���زم بع�ض النظم القانونية الدائن امل�سمون ب���اأن ي�سجل يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام 
���ه يعتزم اتخ���اذ اإجراء انت�س���اف اإنفاذي خا����ض. ويف الدول التي تعتم���د هذا النهج,  اإ�سع���ارًا باأنَّ
يتع���نيَّ على �سجل احلقوق ال�سمانية يف هذه احلال���ة اأن يبلغ الدائنني امل�سمونني املتناف�سني الذين 
�سجل���وا اإ�سعارًا ب�س���اأن املوجودات املرهونة نف�سها باإجراءات الإنف���اذ قيد النظر. ودليل املعاملت 
امل�سمون���ة ل يو�سي به���ذا النهج, بل يو�س���ي باإلزام الدائ���ن امل�سمون القائم بالإنف���اذ باأن يبحث 
يف ال�سج���ل واأن ير�س���ل اإىل الدائن���ني امل�سمونني امل�سجلني م���ن قبل وكذلك اإىل الأط���راف الثالثة 
املهتم���ة الت���ي لديها حقوق يف املوج���ودات املرهونة التي يكون ل���ه علم بها اأو و�سل���ه اإ�سعار ب�ساأنها 
)مثل الطرف الثالث املدين باللتزام ال�سماين اأو ال�سخ�ض امل�سارك يف ملكية املوجودات املرهونة 
اأو الدائ���ن امل�سمون احلائز للموج���ودات املرهونة( ما يلزم من اإ�سع���ارات )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سي���ة 151(. والغر����ض م���ن هذا التبلي���غ امل�سبق ه���و اإعطاء الدائن���ني امل�سمونني 
املناف�س���ني و�سائ���ر الأطراف الثالثة املهتم���ة فر�سة لتخاذ اإجراءات حلماية م���ا قد يكون لهم من 
اأولوي���ة اإزاء الدائن القائم بالإنف���اذ, اأو اإعطاء الأطراف الثالثة ذات مرتبة الأولوية الأدنى فر�سة 
 ملراقب���ة اإجراءات الإنفاذ ولتقدمي عر����ض يف اأي عملية بيع اأو ملعاجلة التق�سري الذي كان �سببًا يف

اإجراءات الإنفاذ.

8-  العتبارات املتعلقة بتنازع القوانني

53- عندما تكون للمعاملة امل�سمونة �سلة باأطراف تقع يف اأكرث من دولة واحدة, يحتاج الدائنون 
امل�سمونون والأطراف الثالثة اإىل اإر�سادات وا�سحة ب�ساأن الدولة التي ينطبق قانونها على املعاملة 
املعني���ة. وتق�س���ي تو�سيات دليل املعام���لت امل�سمونة ب�ساأن تن���ازع القوانني ب���اأنَّ القانون املنطبق 
عل���ى اإن�س���اء حق �سماين يف موجودات ملمو�س���ة ونفاذ ذلك احلق جتاه الأط���راف الثالثة واأولويته 
ه���و, كقاعدة عامة, قانوُن الدولة التي يقع فيها م���كان املوجودات املرهونة )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سي���ة 203(. وهذا يعني اأنَّه يجب على الدائ���ن امل�سمون الذي يرغب يف جعل حقه 
ال�سماين يف موجودات ملمو�سة نافذًا جتاه الأطراف الثالثة عن طريق الت�سجيل اأن ي�سجل اإ�سعارًا 
بحق���ه ال�سم���اين يف �سج���ل الدولة التي يقع فيها م���كان املوجودات املرهونة. ومن ث���م, فاإذا كانت 
اأماكن املوجودات امللمو�سة املرهونة واقعة يف دول متعددة, �سيكون من ال�سروري اإجراء ت�سجيلت 
يف �سج���لت جميع تلك الدول. وفيما يتعل���ق باإن�ساء احلقوق ال�سمانية يف املوجودات غري امللمو�سة 
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واملوجودات املنقولة, التي ُت�ستخَدم عادة يف وليات ق�سائية متعددة, ونفاذ تلك احلقوق واأولويتها 
جت���اه الأطراف الثالثة, يكون القانون املنطبق, كقاعدة عامة, هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر 
املان���ح )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 208(. ومن ثم, يجب عل���ى الدائن امل�سمون, 
الذي يود حتقيق نفاذ حقه ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة عن طريق الت�سجيل, اأن ي�سجل اإ�سعارًا 

بحقه ال�سماين يف �سجل الدولة التي يقع فيها مقر املانح.

54- والقواع���د املبّين���ة اأعله هي القواع���د الأ�سا�سية العامة. ويو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
بقواع���د متخ�س�سة خمتلف���ة لتنازع القوانني فيم���ا يتعلق باحلقوق ال�سماني���ة يف اأنواع معينة من 
�ض؛ و)ب( امل�ستحقات  املوجودات, مب���ا فيها: )اأ( املوجودات التي تخ�سع لنظام ت�سجي���ل متخ�سِّ
النا�سئ���ة ع���ن معامل���ة تتعلق مبمتلكات غ���ري منقولة؛ و)ج( احلق���وق يف تقا�سي اأم���وال مودعة يف 
د م�ستقل؛ و)ه( حقوق امللكية  ح�ساب���ات م�سرفية؛ و)د( احلقوق يف تلقي العائ���دات مبقت�سى تعهُّ
الفكري���ة )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ات 204 اإىل 207, و209 اإىل 215, وامللحق 
املتعل���ق باملمتل���كات الفكرية, التو�سية 248(. فعندما تكون املوج���ودات املرهونة عبارة عن حق يف 
ل هو قانون الدول���ة التي تتمتع فيها  ممتل���كات فكرية, مث���ل, يكون القانون املنطبق يف املق���ام الأوَّ
املمتلكات الفكرية باحلماية, مع اأنَّ احلق ال�سماين الذي ُين�ساأ وُيجعل نافذًا جتاه الأطراف الثالثة 
مبقت�س���ى قانون الدولة الت���ي يقع فيها مقر املانح فح�سب قد يظل ناف���ذًا جتاه ممثل اإع�سار املانح 

والدائنني بحكم الق�ساء.

9- ت�سجيل الإ�سعارات

55- اأن�ساأت معظم الدول �سجلت لتدوين حقوق امللكية اخلا�سة باملمتلكات غري املنقولة والرهون 
عل���ى تل���ك املمتلكات. كم���ا اأنَّ دول عديدة قد اأن�س���اأت �سجلت مماثلة تخ�ض ع���ددًا حمدودًا من 
املوج���ودات املنقولة العالية القيمة, كال�سفن والطائرات. ولكي ينجح اإن�ساء وت�سغيل �سجل احلقوق 
ال�سماني���ة العام املتوخى يف دليل املعاملت امل�سمون���ة, يلزم اأن تكون ال�سمات املتميزة لهذا النوع 

من ال�سجلت مفهومًة جيدًا.

56- ف���اأوًل, وخلفًا لل�سج���لت النمطية اخلا�س���ة بالأرا�سي اأو ال�سف���ن اأو الطائرات, ل يهدف 
�سجل احلقوق ال�سمانية العام املتوخى يف دليل املعاملت امل�سمونة اإىل تدوين وجود اأو نقل احلق 
ى مانحا  يف ملكي���ة املوجودات املرهونة املو�سوفة يف الإ�سعار, اأو اإىل كفالة اأن يكون ال�سخ�ض امل�سمَّ
يف الإ�سع���ار ه���و املالك احلقيقي. فهو جمّرد قيد للحقوق ال�سماني���ة التي يحتمل اأن تكون موجودة 
يف م���ا يكون ل���دى املانح, اأو ما ميكن اأن يكت�سبه املانح, من حق امتلك يف املوجودات املو�سوفة يف 
الإ�سع���ار نتيجة ملعاملت اأو اأحداث غري م�سّجلة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, 

الفقرات 10 اإىل 14(.

57- وثاني���ًا, ع���ادة م���ا ت�س���رتط �سجلت حق���وق امللكي���ة عل���ى اأ�سح���اب الت�سجي���ل اأن يقدموا 
الوثائ���ق الأ�سلي���ة اأو َيعِر�سوه���ا للفح�ض. وال�سبب يف ذلك ه���و اأنَّ الت�سجيل عادًة م���ا ُيعتر, على 
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الأق���ل, قرين���ة افرتا�سية حل���ق امللكية ولأي حقوق امت���لك توؤثر يف ذلك احلق. وم���ع اأنَّ �سجلت 
احلق���وق ال�سماني���ة يف بع�ض الدول ت�س���رتط اأي�سًا تق���دمي الوثائق الأ�سلية, ف���اإنَّ دليل املعاملت 
امل�سمون���ة يو�س���ي ب���اأن تعتمد الدول نظام���ا لت�سجيل الإ�سع���ارات بدل من نظ���ام لت�سجيل الوثائق 
)انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سية 54, الفق���رة الفرعي���ة )ب(, والتو�سي���ة 57(. ول 
ي�س���رتط نظام ت�سجيل الإ�سع���ارات ت�سجيل الوثائق الأ�سلية اأو حتى عر�سه���ا على موظفي ال�سجل 
لفح�سه���ا. ف���كل م���ا يل���زم ت�سجيله ه���و اإ�سعار يت�سم���ن املعلوم���ات الأ�سا�سي���ة ال�سروري���ة لتنبيه 
الباح���ث اإىل احتم���ال وج���ود ح���ق �سم���اين يف املوج���ودات املو�سوف���ة يف الإ�سع���ار. ويرتّت���ب على 
ذل���ك اأنَّ الت�سجي���ل ل يعن���ي اأنَّ احلق ال�سم���اين الذي ي�سري اإلي���ه الإ�سعار موج���ود بال�سرورة؛ بل 
د احتمال وج���ود حق من هذا القبي���ل وقت الت�سجي���ل اأو احتمال ن�س���وء ذلك احلق يف  يعن���ي جم���رَّ

وقت لحق.

58- وثالث���ًا, يف ال���دول التي تاأخذ بنظام ت�سجي���ل الوثائق, ُيعاَمل الت�سجي���ل اأحيانا ك�سرط لزم 
لإن�س���اء احلق ال�سم���اين. وقد اأُو�سح �سابقًا )انظر الفقرتني 16 و20 اأعله( اأنَّ ت�سجيل الإ�سعار ل 
�سل���ة له باإن�س���اء احلق ال�سماين؛ فاحلق ال�سماين ُين�ساأ باتفاق خا����ض بني الأطراف ويكون نافذًا 
بينه���ا حال اإن�سائه. ووظيفة الت�سجيل هي جع���ل اأي حق �سماين اأُن�سئ مبقت�سى اتفاق �سماين بني 
الطرف���ني غري م���دوٍن يف القيود نافذًا جت���اه الأطراف الثالث���ة )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, 

التو�سيتني 32 و33(.

59- ويت�س���م نظام ت�سجيل الإ�سعارات املو�سى به يف  دليل املعاملت امل�سمونة,  مقارنة بت�سجيل 
الوثائق, باملزايا التالية:

)اأ( خف����ض تكالي���ف املعام���لت الت���ي يتكبده���ا اأ�سح���اب الت�سجي���ل )اإذ اإنَّ ت�سجي���ل 
الإ�سع���ارات ل يتطلب منهم تقدمي اأدلة على وجود اتفاقه���م ال�سماين غري املدون( والباحثون من 
ا هائًل من وثائق ال�سمان لكي  الأط���راف الثالثة )اإذ ل يتعنيَّ عليه���م اأن يتفح�سوا ما قد يكون كمًّ
يعرفوا ما اإذا كان هناك اتفاق �سماين نافذ مرم بني الأطراف ونطاق املوجودات امل�سمولة به يف 

حال وجوده(؛

لي نظم ال�سجلت؛ )ب(  التقليل من عبء الإدارة وتعهد املحفوظات الواقع على م�سغِّ

���ه كلَّما قلَّ���ت املعلومات الواجب  )ج(   التقلي���ل م���ن احتم���ال وقوع خط���اأ يف الت�سجيل )لأنَّ
تقدميها قلَّ احتمال اخلطاأ(؛

)د(    تعزي���ز اخل�سو�سي���ة وال�سّرية فيم���ا يخ�ض الدائنني امل�سمون���ني واملانحني )اإذ اإنَّ 
املعلوم���ات الوحيدة املتاح���ة لعامة النا�ض عن املعامل���ة امل�سمونة هي املعلوم���ات ال�سرورية لتنبيه 

الباحث اإىل احتمال وجود حق �سماين يف املوجودات املو�سوفة يف الإ�سعار امل�سجل(.

60- ومبا اأنَّ الت�سجيل يف نظام لت�سجيل الإ�سعارات ل يعني بال�سرورة اأنَّ احلق ال�سماين موجود 
فعل, فاإنَّ الأطراف الثالثة التي لديها حق امتلك مناف�ض يف املوجودات املرهونة �ستكون يف العادة 
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راغب���ة يف احل�سول على دليل يثبت وجود اتفاق �سماين نافذ بني الطرفني ويبنيِّ نطاق املوجودات 
الت���ي ي�سمله���ا ذلك التفاق. وي�سح ه���ذا القول اأي�سًا يف حال جعل احل���ق ال�سماين املزعوم نافذًا 
جت���اه الأطراف الثالثة بطريقة اأخرى, مثل نق���ل احليازة, لأنَّ احليازة من جانب الدائن امل�سمون 

املفرت�ض قد ل تكون بغر�ض ال�سمان.

61- ول���دى بع����ض ال���دول قاع���دة اإجرائي���ة جتي���ز للط���رف الثال���ث ال���ذي لديه ح���ق ملكية يف 
موج���ودات مرهون���ة اأن يطلب احل�سول على ه���ذه املعلومة مبا�س���رة من ال�سخ����ض امل�سّمى دائنا 
عي على نح���و اآخر اأنَّه يحمل ه���ذه ال�سفة. ويعطى هذا  ���ل اأو ممن يدَّ م�سمون���ا يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
احل���ق نف�س���ه لدائن���ي املانح غ���ري امل�سمونني القائم���ني كي يت�سنى له���م, يف حال تق�س���ري املانح, 
تقري���ر م���ا اإذا كان ينبغ���ي له���م اأن يقدم���وا ائتمانًا غ���ري م�سمون وم���ا اإذا كان الأم���ر ي�ستحق اأن 
يتنكب���وا ع���بء ا�ست�سدار حكم ق�سائ���ي جتاه موجودات املان���ح وال�سعي اإىل اإنف���اذه. ومع اأنَّ دليل 
املعام���لت امل�سمونة ل يت�سمن تو�سي���ة بهذا ال�ساأن, فاإن باإمكان املانح دائمًا اأن يطلب من الدائن 
امل�سم���ون اإر�س���ال املعلوم���ة ذات ال�سل���ة مبا�سرة اإىل الط���رف الثالث. غ���ري اأنَّ املان���ح اأو الدائن 
 امل�سم���ون قد ل يبدي تعاونًا, فيحتاج الطرف الثال���ث عندئذ اإىل ا�ست�سدار اأمر ق�سائي مبقت�سى 

قانون اآخر.

62- وال���دول التي ت�سم���ح للأطراف الثالثة باأن ُتطال���ب الدائن امل�سمون مبا�س���رة بالتحّقق من 
وج���ود احل���ق ال�سماين ونطاق���ه ل جتيز عادة اأن ين�سح���ب هذا احلق على امل�سرتي���ن املحتملني اأو 
د اأن يرف�سوا ال�سراء اأو تقدمي  الدائن���ني امل�سمونني املحتملني. وميكن لهوؤلء حماية اأنف�سهم مبجرَّ
الئتم���ان امل�سمون ما مل ُيلغ الت�سجيل اخلا�ض باحل���ق ال�سماين اأو َيُكن الدائن امل�سمون املفرت�ض 
د لهم باأل يقوم حا�سرًا اأو اآجًل بتثبيت حق �سماين يف املوجودات التي هي مو�سع  ا لأن يتعهَّ م�ستعدًّ

اهتمامهم.

63- ورمب���ا يحت���اج املان���ح اأي�س���ًا اإىل احل�س���ول يف وقت م���ا على اأح���دث املعلومات ع���ن نطاق 
احل���ق ال�سم���اين ال���ذي يطال���ب ب���ه الدائ���ن امل�سم���ون وقيمة ذل���ك احل���ق يف ذلك الوق���ت. ويف 
بع����ض ال���دول, يح���ّق للمان���ح اأن يطال���ب باحل�س���ول عل���ى ه���ذه املعلوم���ات دون مقاب���ل, واإن 
كان���ت ُتفَر����ض ع���ادًة ح���دود لتواتر تل���ك الطلب���ات, بغية اإبق���اء التكالي���ف التي يتكبده���ا الدائن 
 امل�سم���ون عن���د م�ست���وى معقول وتثبي���ط الطلبات الت���ي ل م�سّوغ له���ا اأو التي يراد منه���ا امل�سايقة 

فح�سب.

�سة للممتلكات املنقولة 10-  التن�سيق مع ال�سجلت املتخ�سِّ

64- ت���رد يف دلي���ل املعاملت امل�سمونة ويف امللح���ق املتعلق باملمتلكات الفكري���ة مناق�سة مف�سلة 
لها الدول  مل�ساأل���ة تن�سيق الت�سجيلت يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام ويف اأي �سجلت اأخرى ت�سغِّ
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امل�سرتع���ة لت�سجي���ل احلق���وق ال�سمانية اأو �سائر احلق���وق يف اأنواع معيَّنة من املوج���ودات املنقولة, 
مث���ل ال�سفن واملركبات والطائرات اأو املمتلكات الفكرية )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل 
الثال���ث, الفقرات 75 اإىل 82, والف�سل الرابع, الفقرة 117؛ وامللح���ق املتعلق باملمتلكات الفكرية, 

الفقرات 135 اإىل 140(.

65- وينبغ���ي للدول���ة امل�سرتع���ة كح���د اأدن���ى اأن تكف���ل تن�سي���ق القواع���د املنطبق���ة فيم���ا يتعلق 
بالنف���اذ جت���اه الأط���راف الثالث���ة وبالأولوي���ة. وح�سبم���ا ُذك���ر اآنف���ًا, يو�س���ي دلي���ل املعام���لت 
����ض يج���وز اأن ُيجَعل نافذًا  امل�سمون���ة ب���اأنَّ احلق ال�سم���اين يف موجودات خا�سع���ة ل�سجل متخ�سِّ
جت���اه الأط���راف الثالث���ة بالت�سجي���ل يف �سج���ل احلق���وق ال�سمانية الع���ام, لكن ذل���ك احلق يكون 
ذا مرتب���ة اأدن���ى م���ن ح���ق �سم���اين اأو ح���ق اآخ���ر ُيجعل ناف���ذًا جت���اه الأط���راف الثالث���ة بوا�سطة 
����ض ذي ال�سل���ة, ب�س���رف النظر ع���ن الرتتيب الزمن���ي للت�سجيل  الت�سجي���ل يف ال�سج���ل املتخ�سِّ
 )انظ���ر الفقرت���ني 23 و30 اأع���له؛ ودلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سيت���ني 43 و77, الفق���رة

الفرعية )اأ((.

66- وُيناق�ض دليل املعام���لت امل�سمونة اأي�سًا �ُسبًل اأخرى للتن�سيق بني �سجل احلقوق ال�سمانية 
العام وال�سجلت الأخرى املتعلقة بالنوع نف�سه من املوجودات املرهونة, مبا ي�سمل اإر�سال املعلومات 
امل�سّجل���ة يف اأح���د ال�سج���لت تلقائي���ا اإىل �سجل اآخ���ر, واإن�ساء وت�سغي���ل بواب���ات م�سرتكة ملختلف 
ال�سج���لت ذات ال�سل���ة للتمكني من الت�سجي���ل يف هذين النوعني من ال�سج���لت يف الوقت نف�سه. 
غري اأنَّ دليل املعاملت امل�سمونة ل يقدم تو�سية ر�سمية ب�ساأن الكيفية التي تكفل بها الدول تن�سيق 
�سة عادًة ما  ال�سج���لت على اأجنع نح���و. وهذا النهج ياأخذ بع���ني العتبار اأنَّ ال�سج���لت املتخ�سِّ
تكون خا�سعة لقانون اآخر, كما اأنَّ اأغرا�سها وكيفية تنظيمها واإدارتها تختلف من دولة اإىل اأخرى, 
دة, منها مثل  ب���ل وم���ن �سجل اإىل اآخر يف كثري من الأحي���ان. ويثري تن�سيق ال�سجلت م�سائ���ل معقَّ
����ض ُينّظم الت�سجي���لت بالإ�سارة اإىل املوجودات, بينم���ا ي�ستخدم �سجل  اإذا كان ال�سج���ل املتخ�سّ
احلق���وق ال�سماني���ة الع���ام املو�سى به يف دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة نظاَم الفهر�س���ة القائم على 
هوي���ة املانح )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الثال���ث, الفقرات 77 اإىل 81؛ وانظر اأي�سًا 
الفق���رات 131 اإىل 134 اأدن���اه(. وم���ع ذلك, ي�سري دليل املعاملت امل�سمون���ة اإىل اأنَّه ميكن للدولة 
امل�سرتعة اأن تقرر اغتنام فر�سة اأي اإ�سلح لقانون املعاملت امل�سمونة واإن�ساء �سجل عام للحقوق 
ال�سماني���ة لك���ي جُت���ري اإ�سلحا لنظ���م ال�سجلت املتخ�س�س���ة ل�سمان قدر متكاف���ئ من حداثة 
الت�سغي���ل وجناعت���ه. فيمكن للدولة امل�سرتعة مثل اأن تنظر يف اعتم���اد ت�سجيل الإ�سعارات املتعلقة 
�سة, اأو اإن�ساء فهار�ض تكميلي���ة تقوم على هوية املدين,  باحلق���وق ال�سمانية يف �سجلته���ا املتخ�سِّ
 لأغرا����ض الت�سجيل والبحث يف �سجلت متعددة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, 

الفقرة 117(.
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11-  التن�سيق مع �سجلت املمتلكات غري املنقولة

67- توج���د �سج���لت للممتلكات غ���ري املنقولة يف معظم ال���دول, اإن مل يك���ن يف جميعها. وعادة 
م���ا يكون �سجل احلقوق ال�سماني���ة العام منف�سل عن �سجل املمتلكات غ���ري املنقولة ب�سبب وجود 
اختلف���ات تتعلق مبا يل���ي: )اأ( طبيعة املعاملت الواجب ت�سجيلها )ف�سجل املمتلكات غري املنقولة 
ي�سمل عادة حقوق امللكية واأي رهن على امللكية يف حني ي�سمل �سجل احلقوق ال�سمانية تلك احلقوق 
فح�س���ب(؛ و)ب( طرائ���ق الت�سجيل )فيجب تقدمي الوثائق التي تن�س���ئ احلقوق امل�سجلة عادة اإىل 
�سج���ل املمتلكات غري املنقولة خلفًا لنهج ت�سجيل الإ�سع���ار امل�ستخدم يف �سجل احلقوق ال�سمانية 
الع���ام؛ انظر الفق���رات 55 اإىل 63 اأعله(؛ )ج( متطلبات تقدمي و�سف كاف للموجودات املرهونة 
د للجزء ذي ال�سلة  )فالت�سجي���ل يف �سجل املمتلكات غري املنقول���ة ي�ستلزم عادة تقدمي و�سف حمدَّ
من قطعة الأر�ض املعنية يف حني ميكن الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام بتقدمي اأو�ساف 
دة اأو عام���ة؛ انظر الفق���رات 190 اإىل 198 اأدناه(؛ )د( معايري التنظي���م )فالت�سجيلت يف  حم���دَّ
د من قطعة الأر�ض  �سجل املمتلكات غري املنقولة عادة ما ترتب وُت�سَتخرج بالإ�سارة اإىل اجلزء املحدَّ
د هوية املانح؛ انظر  يف ح���ني تفهر�ض الت�سجيلت يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام عادة تبعًا ملحدِّ
الفق���رات 128 اإىل 134 اأدناه(؛ )ه( التبعات القانونية للت�سجيل اأو عدم الت�سجيل )فالت�سجيل يف 
�سجل احلقوق ال�سمانية العام ل يخدم �سوى غر�ض نفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة يف 
حني اأنَّ الت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة ميكن اأن يخدم اأي�سًا غر�ض اإن�ساء حق �سماين؛ 

انظر الفقرتني 15 و20 اأعله(.

68- ورغ���م اأنَّ احلقوق ال�سماني���ة يف املوجودات املنقولة وغري املنقولة تكون عادة خا�سعة لنظم 
ت�سجيل منف�سلة ومتمايزة, ف�سوف يتعنّي على الدولة التي تقوم باإن�ساء وت�سغيل �سجل عام للحقوق 
م اإر�سادات ب�ساأن القواعد الناظمة للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة واأولوية احلقوق  ال�سمانية اأن تقدِّ
ال�سمانية يف املوجودات املنقولة التي تعد ملحقات ملمتلكات غري منقولة وقت اإن�ساء احلق ال�سماين, 
اأو ت�سب���ح بعد ذلك ملحق���ات ملمتلكات غري منقولة. وح�سبما ُذكر �سابق���ًا, يو�سي دليل املعاملت 
���ه اإذا كان الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�سمانية العام اأو يف �سجل ملحقات املمتلكات  امل�سمون���ة باأنَّ
غري املنقولة يكفي لتحقيق نفاذ حق �سماين يف ملحق ملمتلكات غري منقولة جتاه الأطراف الثالثة, 
ف���اإنَّ اأولوي���ة ذل���ك احلق ال�سماين �ستك���ون اأدنى من اأولوي���ة احلق يف مرهون���ات م�سجلة يف �سجل 
املمتل���كات غري املنقولة )انظر الفقرتني 25 و32 اأعله؛ ودليل املعاملت امل�سمونة, التو�سيات 43 

و87 و88(.

69- كم���ا اأنَّ املتطلبات اخلا�سة بو�سف املوجودات فيما يتعل���ق مبلحقات املمتلكات غري املنقولة 
ل يف �سجل احلقوق ال�سمانية اأم يف �سجل املمتلكات غري  قد تختلف تبعا ملا اإذا كان الإ�سعار �سي�سجَّ
املنقولة. ويو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة باأن تو�سف ملحقات املمتلكات غري املنقولة, لأغرا�ض 
الت�سجي���ل يف �سج���ل احلقوق ال�سماني���ة, �ساأنها �ساأن اأي موجودات مرهون���ة اأخرى, على نحو يتيح 
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 التعرف عليها بدرجة معقولة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )ب((. 
ومن ثم, فاإنَّ و�سف املوجودات املنقولة التي هي ملحقة مبمتلكات غري منقولة, اأو �سوف ُتلَحق بها, 
د للممتلكات غري املنقولة  م للت�سجيل و�سف حمدَّ ق���د يكون كافيًا حتى اإذا مل يرد يف الإ�سعار املق���دَّ
املعنية. وعلى النقي�ض, عادة ما ي�ستلزم الت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة اأن يقوم �ساحب 
دة عن قطع���ة الأر�ض املعنية بالنظ���ر اإىل اأنَّ تنظيم الت�سجيلت  الت�سجي���ل بتق���دمي معلومات حمدَّ

ان عادة يف ذلك النظام با�ستخدام ذلك املعيار. واإمكانية ا�ستخراجها يتمَّ

 12-  التن�سيق الدويل بني �سجلت احلقوق 
ال�سمانية الوطنية

70- كم���ا �سبقت الإ�سارة اإلي���ه اأعله, عندما تكون املوجودات املرهونة موجودة يف اأكرث من دولة 
واح���دة اأو عندما يكون املانح يف بلد واملوج���ودات املرهونة يف بلد اآخر, ميكن اأن ُيطلب من الدائن 
امل�سم���ون اأن ي�سج���ل يف �سجلت احلق���وق ال�سمانية لدول متع���ددة لتحقيق نف���اذ حقه ال�سماين 
جت���اه الأطراف الثالث���ة. )للطلع على مناق�سة ب�ساأن العتب���ارات املتعلقة بتنازع القوانني, انظر 
الفقرت���ني 53 و54 اأع���له.( وم���ن املفي���د اأن تقوم ال���دول بالتن�سي���ق واملواءمة ق���در امل�ستطاع بني 
القواعد والإجراءات املعمول بها يف �سجلتها من اأجل تقلي�ض تكاليف املعاملت لفائدة اأ�سحاب 
الت�سجي���لت والباحثني يف قي���ود ال�سجلت يف اإطار هذا ال�سيناريو. وبناء على ذلك, ُتو�سى الدول 
التي تود ت�سغيل �سجل عام للحقوق ال�سمانية بالت�ساور مع الدول التي ت�سغل بالفعل �سجًل من هذا 

القبيل وو�سع القواعد والإجراءات املعمول بها يف �سجلت تلك الدول بعني العتبار.

 13- العتبارات املتعلقة بالفرتة النتقالية: انطباق القانون اجلديد
على احلقوق ال�سمانية القائمة قبل ا�سرتاعه

71- يو�س���ي دليل املعام���لت امل�سمونة ب���اأن تطبق الدول���ة امل�سرتعة نظامه���ا القانوين اجلديد 
املتعلق باملعاملت امل�سمونة على جميع احلقوق ال�سمانية املندرجة يف نطاقه, مبا يف ذلك احلقوق 
 ال�سماني���ة التي كان���ت قائمة عندما بداأ نفاذه )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 228(. 
غري اأنَّه يقر بوجود عدد من التحفُّظات على هذه القاعدة العامة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, 
التو�سيات 229 اإىل 233(. ومن اأبرزها اأنَّ احلق ال�سماين ال�سابق الذي حتقق نفاذه جتاه الأطراف 
الثالث���ة مبقت�سى قان���ون �سابق وقت بدء نفاذ النظام القانوين اجلدي���د يظل نافذًا جتاه الأطراف 
الثالث���ة, �سريط���ة اأن ي�سجل الدائن امل�سمون حقه ال�سماين اأو يحق���ق نفاذه جتاه الأطراف الثالثة 
د يف النظام  وفق���ا للنظ���ام القانوين اجلديد قبل انق�ساء ف���رتة انتقالية )�سنة واحدة مث���ل( حُتدَّ
القان���وين اجلديد )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 231(. والن����ضُّ على فرتة انتقالية 
يقوم اأثناءها الدائنون امل�سمونون بت�سجيل حقوقهم يف �سجل احلقوق ال�سمانية اجلديد اأو يتخذون 
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تدابري للحفاظ على نفاذ حقوقهم ال�سمانية ال�سابقة جتاه الأطراف الثالثة وفقا للنظام القانوين 
اجلديد يرفع عن الدولة امل�سرتعة عبء نقل املعلومات الواردة يف قيود اأي �سجلت قائمة مبقت�سى 
القان���ون ال�سابق اإىل �سجل احلقوق ال�سمانية املن�ساأ ليحّل حم���ّل تلك ال�سجلت مبقت�سى القانون 
اجلديد. وقد تكلل هذا النهج بنجاح كبري يف عدد من الدول )ول �سّيما عندما كانت "الت�سجيلت 
النتقالي���ة" جماني���ة(. ومبا اأنَّ اأولوية احلق ال�سماين ال�سابق ال���ذي يحيل اإليه الت�سجيل النتقايل 
ترق���ى ع���ادة اإىل الوقت الذي اأ�سب���ح فيه نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة مبقت�س���ى القانون ال�سابق 
)انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 232(, ف���اإنَّ ال�ستمارة الإلزامية لإ�سع���ار الت�سجيل 
الت���ي تق���رر الدولة امل�سرتعة ا�ستخدامه���ا ينبغي اأن ت�سمم لتمكني �ساح���ب الت�سجيل من الإ�سارة 
اإىل اأنَّ الت�سجي���ل يت�سل بحق �سماين كان نافذًا جت���اه الأطراف الثالثة مبقت�سى القانون ال�سابق. 
)للطلع على مناق�سة اأكرث تف�سيًل للم�سائل النتقالية, انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل 

احلادي ع�سر(. 

14-  العتبارات املتعلقة ب�سياغة الت�سريعات

72- �س���وف يتع���نّي على الدول التي تنّفذ تو�سي���ات هذا الدليل اأن تنظ���ر يف اإدراج �ستى القواعد 
يف تو�سي���ات يف القان���ون اأو يف لئح���ة تنظيمي���ة فرعي���ة اأو توجيه���ات اإدارية اأو يف اأك���رث من واحد 
 م���ن تل���ك الن�سو�ض. وه���ذه م�ساألة ترتك للدول���ة امل�سرتعة لتقرره���ا وفقا لقواعده���ا ال�سياغية 

الت�سريعية.
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 اأوًل- اإن�ساء �سجل احلقوق 
ال�سمانية ووظائفه

األف- مالحظات عامة

1-  اإن�ساء ال�سجل

73- تن�ّض الأح���كام ال�ستهللية للئحة التنظيمية على كيفية اإن�ساء ال�سجل وتوؤكد باإيجاز على 
اأنَّ الغر�ض من ال�سجل, كما هو مبني يف القانون, هو تلّقي املعلومات املتعلقة باحلقوق ال�سمانية يف 

املوجودات املنقولة وخزن تلك املعلومات واإتاحتها لعامة النا�ض )انظر التو�سية 1 اأدناه(.

2-  تعيني اأمني ال�سجل

د اللئحة التنظيمية, اإما مبا�س���رة واإما بالإحال���ة اإىل القانون ذي ال�سلة,  74- ينبغ���ي اأن حت���دِّ
ل���ة بتعيني �سخ�ض طبيعي اأو اعتب���اري اأمينا لل�سجل وحتديد مهام���ه وتويل الإ�سراف  الهيئ���َة املخوَّ
العام على اأدائه لتلك املهام )انظر التو�سية 2 اأدناه(. و�سمانًا للمرونة يف اإدارة ال�سجل, ينبغي اأن 
ُيفهم تعبري "اأمني ال�سجل" على اأنَّه ي�سري اإىل �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري وي�سم جمموعة اأ�سخا�ض 

معيَّنني لأداء مهامه حتت اإ�سرافه.

3-  وظائف ال�سجل

���ن الأح���كام ال�ستهللية للئح���ة التنظيمية كذلك حكم���ا يت�سمن قائمة  75- ينبغ���ي اأن تت�سمَّ
مبختل���ف وظائ���ف ال�سج���ل, م���ع اإح���الت مرجعي���ة اإىل اأحكامه���ا ذات ال�سل���ة التي تتن���اول تلك 
الوظائ���ف بالتف�سي���ل )انظر التو�سية 3 اأدن���اه(. ومزية هذا النهج هي الو�س���وح وال�سفافية فيما 
يتعل���ق بطبيع���ة ونط���اق امل�سائ���ل املتناَولة بالتف�سي���ل يف موا�سع لحق���ة من اللئح���ة التنظيمية. 
ه���ا تنطوي  ل على اأنَّ والعي���ب ال���ذي رمب���ا ي�سوب���ه ه���و اأنَّ القائم���ة ق���د ل تكون �سامل���ة اأو ق���د ت���وؤوَّ
�سمن���ًا عل���ى تقييدات غ���ري مق�سودة لأح���كام اللئح���ة التنظيمي���ة التف�سيلية التي ت�س���ري اإليها 
 الإح���الت املرجعي���ة. وم���ن ث���م, يتطل���ب تطبي���ق ه���ذا النه���ج عناي���ة خا�س���ة لتف���ادي اأي اإغفال 

اأو ت�سارب.
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4-  اعتبارات اأخرى متعلقة باإن�ساء وت�سغيل ال�سجل

76- م���ن الأهمية مب���كان اأن يكون الأ�سخا����ض امل�سوؤولون عن ت�سميم ال�سج���ل واإن�سائه وت�سغيله 
مم ال�سجل للعمل فيه وبالحتياجات العملية ملوظفي ال�سجل  على معرفة بال�سياق القانوين الذي �سُ
ومل�ستعملي���ه املحتمل���ني. وم���ن ثم, يل���زم منذ بداية عملي���ة الت�سمي���م والإن�ساء والت�سغي���ل ت�سكيُل 
 فري���ق تتواف���ر لدى اأع�سائه خ���رات تكنولوجي���ة وقانونية واإداري���ة وياأخذ يف العتب���ار منظورات

امل�ستعملني.

77- و�سيك���ون من ال�سروري اأي�سا, يف مرحلة مبكرة, تقرير ما اإذا كانت �ستتوىل ت�سغيل ال�سجل 
ل بالت�سارك مع �سركة تابعة للقطاع اخلا�ض م�سهود لها باخلرة التقنية  هيئة حكومية اأم اأنَّه �سُي�سغَّ
وب���دوام المتث���ال لل�سوابط املالية. وينبغي للدول���ة امل�سرتعة اأن حتتفظ مب�سوؤولي���ة �سمان ت�سغيل 
ال�سجل وفقا للقانون, واإن كان يجوز تكليف �سركة من القطاع اخلا�ض بت�سغيله اليومي )انظر دليل 
املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرة 47, والتو�سية 55, الفقرة الفرعية )اأ((. واإىل جانب 
ذلك, ينبغي اأن حتتفظ الدولة امل�سرتعة مبلكية قيود ال�سجل, وكذلك مبلكية َمرافقه عند اللزوم, 
بغية تر�سيخ ثقة النا�ض فيه ومنع ال�ستغلل التجاري للمعلومات الواردة يف قيوده اأو ا�ستعمالها يف 

اأغرا�ض احتيالية.

78- و�س���وف يتع���نّي على فري���ق اإن�ساء وت�سغيل ال�سج���ل اأن يقرر �سعة التخزي���ن يف قيود ال�سجل. 
ويتوّق���ف ه���ذا التقيي���م جزئيا على م���ا اإذا كان ي���راد من ال�سج���ل اأن ي�سمل املعام���لت امل�سمونة 
املتعلق���ة بامل�ستهلكني وباملن�ساآت التجارية اأي�س���ًا, وما اإذا كان نطاقه �سي�سمل املطالبات التف�سيلية 
اأو املعام���لت غ���ري امل�سمونة, مثل التاأج���ري التمويلي احلقيقي )يو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
م  ب���اأن ي�سم���ل القانون املعاملت املتعلق���ة بامل�ستهلكني, رهنا بقانون حماي���ة امل�ستهلك, لكنه ل يقدِّ
اأي تو�سي���ة ب�س���اأن �سمول املعاملت غ���ري ال�سمانية اأو املطالب���ات التف�سيلي���ة اإل يف حالة اإمكانية 
تناف����ض ه���ذه الأخرية مع حقوق �سمانية؛ انظ���ر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 2, الفقرتني 
الفرعيت���ني )اأ( و)ب(, والتو�سي���ة 81؛ والفق���رات 46 و50 و51 اأع���له(. ف���اإذا كان الأمر كذلك, 
ميك���ن توّقع حجم ت�سجيلت اأك���ر بكثري, وينبغي من ثم زيادة �سعة التخزين. وينبغي اأن يوؤخذ يف 
احل�سب���ان اأي�سًا لدى تخطيط ال�سع���ة احتمال اإ�سافة تطبيقات و�سمات اأخ���رى اإىل النظام. فعلى 
�سبي���ل املث���ال, رمبا يود امل�سّممون اأن يوف���روا �سعة كافية ت�سمح بتو�سيع قاع���دة بيانات ال�سجل يف 
وق���ت لحق ل�ستيع���اب ت�سجيل الأحكام الق�سائي���ة اأو احلقوق ال�سمانية غ���ري التوافقية اأو اإ�سافة 
و�س���لت ب�سجلت حكومية اأخرى, مثل �سجل ال�سركات احلكومي اأو ال�سجلت احلكومية الأخرى 
للممتل���كات املنقول���ة اأو غ���ري املنقولة. كم���ا يتوقف تخطي���ط ال�سعة على م���ا اإذا كان���ت املعلومات 
ل���ة خمزن���ة يف قاعدة بيان���ات حا�سوبية اأم يف قي���ود ورقية. فاإذا كانت القي���ود اإلكرتونية, ل  امل�سجَّ
يك���ون ل�سم���ان �سعة تخزي���ن كافية نف�ض القدر من الأهمي���ة, لأنَّ التط���ورات التكنولوجية الأخرية 
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ق���د قلَّل���ت كث���ريا م���ن تكالي���ف التخزي���ن. )يو�سي دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة باأن يك���ون نظام 
���ا "اإن اأمكن ذلك" )انظ���ر التو�سية 54, الفقرة الفرعي���ة )ي(, والفقرات 91   الت�سجي���ل اإلكرتونيًّ

اإىل 98 اأدناه((.

79- و�س���وف يتع���نّي على ال���دول امل�سرتعة اأي�سًا اأن تنظ���ر يف امل�سائل املتعلق���ة بالتثقيف اللحق 
لل�س���رتاع, وخ�سو�سا اإع���داد برنامج يرمي اإىل تعريف م�ستعملي ال�سج���ل املحتملني بكيفية عمل 
ال�سج���ل ومبا يرتتب على الت�سجيل من نتائج قانونية واقت�سادية. وعلى الأخ�ض, يتعنّي على الدول 
امل�سرتع���ة, �سمانا ل�سل�س���ة اإن�ساء وت�سغيل ال�سج���ل واإقبال امل�ستعملني املحتمل���ني عليه, اأن تنظر 
يف تكلي���ف فريق معني باإن�ساء وت�سغي���ل ال�سجل باإعداد برامج لتثقيف اجلمه���ور وتوعيته, وتعميم 
لة ب�ساأن ملء اإ�سعارات  م���واد ترويجية واإي�ساحية, وتنظيم دورات تدريبية واإعداد تعليم���ات مف�سَّ

الت�سجيل وتقدميها والبحث يف قيود ال�سجل. 

5-  اأحكام و�سروط ا�ستعمال ال�سجل

80- ت���رد القواعد املتعلقة با�ستخدام خدمات ال�سجل عادًة اإما يف القانون اأو اللئحة التنظيمية 
اأو كليهم���ا. وميك���ن اأن ُتعاَل���ج اأي�س���ًا يف اإط���ار "اأحكام و�س���روط ال�ستعمال" الت���ي ي�سعها ال�سجل 
يف اتفاق���ات منوذجية يواف���ق عليها م�ستعملو ال�سج���ل. فعلى �سبيل املثال, ميك���ن ل�سروط واأحكام 
ا�ستعمال خدمات ال�سجل اأن ت�سمل متكني امل�ستعملني من فتح ح�ساب لدى ال�سجل لت�سريع النتفاع 
باخلدم���ات وت�سديد اأي ر�سوم ذات �سلة. وينبغي اأي�سًا لأحكام و�سروط ا�ستعمال ال�سجل اأن تعالج 
�سواغ���ل امل�ستعملني املتعلق���ة باأمن و�سرية بياناتهم املالية وغريه���ا وباإمكانية اإدخال تغيريات على 
معلوم���ات الت�سجيل اخلا�سة به���م دون اإذن الدائن امل�سمون )مثل من خ���لل تزويد كل م�ستعمل 

با�سم وكلمة �سر فريدين اأو ا�ستعمال غري ذلك من التقنيات الأمنية احلديثة(.

81- وتتي���ح بع�ض ال�سج���لت خدمات اإ�سافية للم�ستعملني بناًء على طلبه���م, ومنها ما يلي: )اأ( 
ع���وا معاملتهم امل�سجلة يف ال�سجل  احل�س���ول على تقاري���ر عن املعاملت تتيح للم�ستعملني اأن يتتبَّ
عل���ى م���دى فرتة زمنية معين���ة؛ و)ب( احل�سول عل���ى م�ستن�َسخ���ات للإ�سع���ارات امل�سجلة ونتائج 
مي ال�سجل  د م�سمِّ البح���ث؛ و)ج( احل�س���ول على تقاري���ر اإح�سائية تتعلق بت�سغي���ل ال�سجل وُت���زوِّ
ري ال�سيا�سات والباحثني الأكادمييني ببيانات مفيدة )تتعلق, مثًل, بحجم عمليات الت�سجيل  ومقرِّ

لة على مدى فرتة زمنية معيَّنة(. والبحث ونفقات الت�سغيل اأو ر�سوم الت�سجيل والبحث املح�سَّ

6-   �سجل اإلكرتوين اأم ورقي

ه���ا املعلومات  فة على اأنَّ 82- يو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمونة ب���اأن تكون قي���ود ال�سج���ل )املعرَّ
ال���واردة يف جميع الإ�سعارات امل�سجل���ة؛ انظر الفقرة 9 اأعله(, اإلكرتوني���ة اإن اأمكن ذلك, مبعنى 
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ن املعلوم���ات ال���واردة يف الإ�سع���ارات يف �سكل اإلك���رتوين, اأي يف قاعدة بيان���ات حا�سوبية  اأن تخ���زَّ
)انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 38 اإىل 41 و43؛ والتو�سية 54, الفقرة 
الفرعي���ة )ي( ‘1’(. وتعّد قيود ال�سجل الإلكرتونية اأجن���ع الو�سائل واأجداها عمليًّا لتمكني الدول 
امل�سرتع���ة من تنفيذ تو�سي���ة دليل املعاملت امل�سمون���ة باأن تكون قيود ال�سج���ل مركزية ومدجَمة 
 )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة, الف�سل الراب���ع, الفق���رات 21 اإىل 24, والتو�سية 54, الفقرة 

الفرعية )ه((.

83- ويو�س���ي دليل املعاملت امل�سمون���ة كذلك باأن يتمكن م�ستعمل ال�سجل من النتفاع بخدماته 
اإلكرتونيا اإن اأمكن ذلك, مبعنى اأن َي�سمح للم�ستعملني بتقدمي الإ�سعارات وطلبات البحث اإلكرتونيًّا 
ب�س���ورة مبا�س���رة ع���ر الإنرتن���ت اأو نظم التوا�س���ل ال�سبك���ي املبا�سر ب���دل من تق���دمي اإ�سعارات 
وطلب���ات بح���ث ورقية )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة, الف�س���ل الرابع, الفق���رات 23 اإىل 26, 
و43؛ والتو�سي���ة 54, الفق���رة الفرعي���ة )ي( ‘2’(. وهذا النهج هو اأجن���ع الو�سائل لتنفيذ تو�سية 
م النظام على نح���و يقلِّل من احتمال وق���وع خطاأ ب�سري اإىل  دلي���ل املعام���لت امل�سمونة ب���اأن ُي�سمَّ
اأدن���ى حد )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, الف�س���ل الرابع, التو�سي���ة 54, الفقرتني الفرعيتني 
)ي( ‘3’ و‘4’(, لأنَّ ه���ذا النه���ج ينف���ي احلاج���ة اإىل قيام موظف���ي ال�سجل باإدخ���ال املعلومات 
 ال���واردة يف الإ�سع���ار اأو طل���ب البح���ث الورق���ي يف قي���ود ال�سج���ل ويزي���ل احتمال اخلط���اأ املرتبط 

مبهمة التدوين.

84- كما ي�ساعد الت�سجيل والبحث الإلكرتونيان املبا�سران على ت�سريع عملية الت�سجيل والبحث. 
اإذ يتع���نّي على �ساح���ب الت�سجيل, عند تقدمي معلومات اإىل ال�سجل يف �س���كل ورقي, اأن يرتّيث اإىل 
ح���ني قيام اأح���د موظفي ال�سجل باإدخ���ال املعلومات يف ال�سج���ل واإتاحتها للباحث���ني من الأطراف 
ا اأو  الثالث���ة قبل اأن ي�سبح الت�سجيل نافذًا من الناحية القانونية. كما اأنَّ تقدمي طلبات البحث ورقيًّ
بالفاك�ض اأو بالهاتف يت�سّبب يف تاأخري, لأنَّ الباحث ُي�سطر للنتظار اإىل حني قيام موظفي ال�سجل 

بالبحث نيابة عنه وبتزويده بالنتائج.

85- وللنظ���م الإلكرتوني���ة للت�سجيل والبحث املبا�سرين مزايا اأخ���رى, اإىل جانب تفادي التاأخري 
وتقليل احتمال وقوع خطاأ ب�سري, هي:

)اأ( تخفي�ض �سديد لتكاليف املوظفني وغريها من تكاليف ت�سغيل ال�سجل اليومية؛
)ب(   تقلي�ض فر�سة اإتيان موظفي ال�سجل �سلوكا احتياليا اأو فا�سدا؛

)ج(    تقلي����ض مقاب���ل يف الّتبع���ات التي قد يتحّمله���ا ال�سجل جت���اه امل�ستعملني الذين قد 
يتكّب���دون خ�س���ارة نتيجة عدم قيام موظف���ي ال�سجل باإدخال معلومات الت�سجي���ل اأو معايري البحث 

بتاتًا اأو عدم اإدخالها على نحو �سحيح؛
)د(    متكني امل�ستعملني من احل�سول على خدمات الت�سجيل والبحث خارج اأوقات العمل 

املعتادة.
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86- ويف ح���ال اّتباع هذا النهج, ينبغي ت�سمي���م ال�سجل بحيث يت�سّنى للم�ستعملني تقدمي طلبات 
الت�سجيل واإجراء عمليات البحث با�ستخدام اأي حا�سوب خا�ض وكذلك اأي مرافق حا�سوبية متاحة 
للعم���وم يف مكات���ب ال�سجل الفرعية اأو اأماكن اأخرى. وبغية زيادة تي�سري النتفاع بخدمات ال�سجل, 
مي اخلدمات من الأطراف الثالثة التابعة للقطاع اخلا�ض  ن مقدِّ ينبغي ل�سروط ال�ستعمال اأن مُتكِّ

من اإجراء عمليات الت�سجيل والبحث نيابة عن زبائنهم.

ات والراجميات متينة  87- واإذا كان���ت قيود ال�سجل حمو�سب���ة, وجب اأن تكون موا�سفات املع���دَّ
وذات �سمات تقلِّل اإىل اأدنى حد ممكن من احتمال تلف البيانات اأو ارتكاب اأخطاء تقنية اأو حدوث 
خروقات اأمنية. وينبغي اتخاذ تدابري ل�سمان اأمن قيود ال�سجل و�سلمتها حتى يف حالة ال�سجلت 
الورقي���ة, لك���ن هذا يتحقق ب�س���ورة اأجنع واأ�سه���ل اإذا كانت قيود ال�سجل اإلكرتوني���ة. واإ�سافة اإىل 
برام���ج مراقب���ة قواعد البيانات, يل���زم اأي�سًا ا�ستح���داث براجميات لإدارة ات�س���الت امل�ستعملني 
وح�ساباته���م, و�سداد الر�سوم واإج���راء املحا�سبة املالية, والت�سالت فيم���ا بني احلوا�سيب, وجمع 

البيانات الإح�سائية.

88- و�س���وف يحت���اج الفري���ق املعني باإن�س���اء وت�سغيل ال�سج���ل اإىل تقييم احتياج���ات ال�سجل من 
ات والراجميات  ات والراجمي���ات واتخاذ قرار ب�س���اأن ما اإذا كان يج���در ا�ستحداث املع���دَّ املع���دَّ
دين تابع���ني للقطاع اخلا�ض. ويتعنّي عل���ى الفريق اأن يتحقق  اللزم���ة داخلي���ا اأم �سراوؤها من مورِّ
قب���ل اتخ���اذ قراره مم���ا اإذا كان يف ال�س���وق منَتج جاه���ز ميكن مواءمت���ه ب�سهولة م���ع احتياجات 
ات  الدول���ة الراغب���ة يف اإن�ساء ال�سجل وت�سغيل���ه. وحيثما ُي�ستعان مبوردين خمتلف���ني من اأجل املعدَّ
والراجمي���ات, م���ن املهم اأن تكون اجلهة التي ت�ستحدث/توف���ر الراجميات على علم مبوا�سفات 

ات املتوخى توريدها والعك�ض بالعك�ض.  املعدَّ

89- وينبغ���ي اأي�س���ًا النظ���ر فيم���ا اإذا كان يلزم ت�سمي���م ال�سجل بحي���ث يوّفر و�سل���ة اإلكرتونية 
�سة الأخرى يف الدولة امل�سرتعة )انظر الفقرة 66 اأعله( اأو ب�سائر ال�سجلت  بال�سجلت املتخ�سِّ
احلكومية. فعلى �سبيل املثال, ميكن ل�ساحب الت�سجيل يف بع�ض الدول اأن يبحث يف �سجل ال�سركات 
د هوية املانح  اأو ال�سج���ل التج���اري اأثناء اإجراء الت�سجيل لكي يتحّقق م���ن املعلومات اخلا�سة مبحدِّ
اأو الدائ���ن امل�سمون وُيدخلها اآليًّا. )للطلع عل���ى مناق�سة حول مطابقة الأ�سماء اإلكرتونيا, انظر 

الفقرة 166 اأدناه(.

باء-  التو�سيات 1 اإىل 3

التو�سية 1- اإن�ساء ال�سجل

ي املعلومات الواردة يف  ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ الغر�ض من اإن�ساء ال�سجل هو تلقِّ
لة فيما يتعلق باحلق���وق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة وتخزين تلك املعلومات  الإ�سع���ارات امل�سجَّ

واإتاحتها لعامة النا�ض.
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التو�سية 2- تعيني اأمني ال�سجل

ل���ه م���ن جان���ب الدول���ة  ]ال�سخ����ض امل���اأذون  اأنَّ  اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمي���ة عل���ى  ينبغ���ي 
د واجباته   امل�سرتع���ة, اأو مبقت�س���ى قان���ون الدول���ة امل�سرتعة[ هو ال���ذي ُيعنيِّ اأم���ني ال�سجل ويح���دِّ

ويراقب اأداءه.

التو�سية 3- وظائف ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ وظائف ال�سجل تت�سّمن:

)اأ( توف���ري اإمكانية احل�سول على خدمات ال�سجل وبيان اأ�سباب رف�سه يف حال رف�سه, 
وفقًا للتو�سيات 4 و6 و7 و9؛

)ب(  الإعلن عن و�سائل احل�سول على خدمات ال�سجل واأيام واأوقات عمل اأيٍّ من مكاتب 
ال�سجل, وفقًا للتو�سية 5؛

)ج(   بيان اأ�سباب رف�ض ت�سجيل اأيِّ اإ�سعار اأو اإجراء اأيِّ بحث, وفقًا للتو�سيتني 8 و10؛

م اإىل ال�سجل يف قي���ود ال�سجل, واإدراج  )د(    تدوي���ن املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار املقدَّ
تاريخ كل ت�سجيل ووقته, وفقًا للتو�سية 11؛

)ه�(  تخ�سي�ض رقم ت�سجيل للإ�سعار الأوَّيل, وفقًا للتو�سية 15؛

)و(     فهر�س���ة املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل اأو تنظيمها على نحو اآخر, جلعلها قابلة 
للبحث, وفقًا للتو�سية 16؛

)ز(    �سون �سلمة املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل, وفقًا للتو�سية 17؛

د يف الإ�سع���ار باأنَّه الدائ���ن امل�سمون بن�سخة م���ن الإ�سعار  )ح(   تزوي���د ال�سخ����ض املح���دَّ
ل, وفقًا للتو�سية 18؛ امل�سجَّ

)ط(  تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار بالتعديل يف قيود ال�سجل, وفقًا للتو�سية 19؛

ل من قيود ال�سجل العمومية عند انق�ساء  )ي(  اإزال���ة املعلومات الواردة يف الإ�سعار امل�سجَّ
ة نفاذه اأو ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء, وفقًا للتو�سية 20؛ مدَّ

)ك(  حفظ املعلومات التي ُتزال من قيود ال�سجل العمومية, وفقًا للتو�سية 21.
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ر احل�سول على خدمات ال�سجل ثانياً- تي�سُّ
األف- مالحظات عامة

ر ح�سول عامة النا�ض على خدمات ال�سجل 1- تي�سُّ

90- يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة باأن ُتتاح لأيِّ �سخ�ض اإمكانية ت�سجيل اإ�سعار بحق �سماين 
موج���ود اأو حمتمل, اأو اإمكانية البحث يف قي���ود ال�سجل العمومية )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, 
الف�س���ل الراب���ع, الفقرات 25 اإىل 30, والتو�سية 54, الفقرت���ني الفرعيتني )و( و)ز((. ويتما�سى 
ر ح�سول عامة النا�ض على خدمات ال�سجل مع اأحد الأهداف الرئي�سية لدليل املعاملت  �سمان تي�سُّ
ن وال�سفافية فيم���ا يتعلق باحلقوق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة  امل�سمون���ة, األ وهو تعزيز التيقُّ
)انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرة 25؛ والتو�سية 1, الفقرة الفرعية )و((. 
وبالنظ���ر اإىل م���ا يكت�سيه هذا املب���داأ من اأهمية, ينبغي الن�ض علي���ه يف اللئحة التنظيمية )انظر 

التو�سية 4 اأدناه(.

ن  ما بحيث ميكِّ ر ح�سول عامة النا�ض على خدمات ال�سجل اأن يكون ال�سجل م�سمَّ 91- ومما يي�سِّ
امل�ستعمل���ني م���ن تقدمي الإ�سعارات واإجراء عمليات البحث اإلكرتوني���ا دومنا حاجة اإىل م�ساعدة اأو 
تدّخل من موظف���ي ال�سجل. فا�ستخدام ال�ستمارات الورقية لتق���دمي الإ�سعارات واإجراء البحوث, 
يرتب���ط, ح�سبم���ا نوق�ض اآنفًا )انظ���ر الفق���رات 82 اإىل 85 اأع���له(, بارتفاع التكالي���ف والتاأخري 

واحتمال اخلطاأ وَترتُّب تبعات على ال�سجل.

2- اأيام واأوقات عمل ال�سجل

مًا  ���ف النه���ج املتعلق بتحديد اأيام واأوق���ات عمل ال�سجل على م���ا اإذا كان ال�سجل م�سمَّ 92- يتوقَّ
بحيث ي�سم���ح مل�ستعمليه بالت�سجيل والبحث الإلكرتونيني املبا�سري���ن اأم ي�سرتط ح�سورهم الفعلي 
اإىل مكت���ب تاب���ع لل�سجل. ففي احلال���ة الأوىل, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة ب���اأن يتاح الو�سول 
اإىل خدم���ات ال�سجل اإلكرتونيًّا على نحو م�ستمر, با�ستثناء فرتات ق�سرية للقيام باأعمال ال�سيانة 
ل عليها وتنا�سب  ا يف احلالة الثانية, فينبغي اأن تعمل مكاتب ال�سجل يف اأوقات منتظمة يعوِّ رة؛ اأمَّ املقرَّ
 احتياج���ات م�ستعمليه املحتمل���ني )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, الف�سل الراب���ع, الفقرة 42؛ 
ر ح�س���ول م�ستعملي ال�سجل  والتو�سي���ة 54, الفق���رة الفرعية )ل((. ونظ���رًا لأهمية �سم���ان تي�سُّ
عل���ى خدماته, ينبغي اإدراج م�سمون ه���ذه التو�سيات يف اللئحة التنظيمية اأو يف توجيهات اإدارية 
مه���ا ال�سج���ل, وينبغي لل�سجل اأن يكفل الإعلن على نطاق وا�س���ع عن اأيام واأوقات عمله )انظر  يعمِّ

التو�سية 5 اأدناه(.
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م خدماته من خلل مكتب قائم, فينبغي اأن تكون اأيام واأوقات العمل  93- واإذا كان ال�سج���ل يق���دِّ
ا اإذا كان ال�سج���ل ي�سرتط ت�سجيل  مطابق���ة لأي���ام واأوقات العم���ل العادية يف الدولة امل�سرتع���ة. اأمَّ
اإ�سع���ارات ورقي���ة اأو ي�سمح بذلك, فينبغي له اأن ي�سعى اإىل �سمان تدوين ما يرد يف الإ�سعار الورقي 
ى في���ه الإ�سعار  م���ن معلوم���ات يف قيود ال�سج���ل واإتاحتها للباحث���ني يف نف�ض يوم العم���ل الذي يتلقَّ
يها. ولتحقيق  مة يف �سكل ورقي ينبغي اأن ُتعاَلج اأي�سًا يف يوم تلقِّ الورقي. كما اأنَّ طلبات البحث املقدَّ
ه���ذه الغاية, ميكن حتديد املواعيد الق�سوى لتقدمي الإ�سع���ارات الورقية اأو طلبات البحث الورقية 
مبع���زل ع���ن اأوقات العمل. فعلى �سبيل املثال, ميكن اأن تن�ضَّ لئحة ال�سجل التنظيمية اأو توجيهاته 
الإداري���ة عل���ى اأنَّه بالرغ���م من فتح اأب���واب مكت���ب ال�سجل مثل ما ب���ني ال�ساع���ة 9/00 وال�ساعة 
17/00, فينبغ���ي ا�ست���لم جميع الإ�سعارات وطلبات البحث يف وقت اأبك���ر من نهاية الدوام )عند 
ال�ساع���ة 16/00, مث���ل( بحيث يتاح ملوظفي ال�سج���ل متَّ�سع من الوقت لتدوي���ن املعلومات الواردة 
يف الإ�سع���ارات يف قي���ود ال�سج���ل اأو لإجراء عمليات البح���ث. وكبديل لذلك, ميك���ن ملكتب ال�سجل 
اأي�س���ًا اأن يوا�س���ل تلقي الإ�سعارات الورقي���ة وطلبات البحث طوال اأوقات العم���ل, ولكن مع حتديد 
اة يف قيود ال�سجل اأو اإجراء  موعد اأخري ل يجوز بعده اإدخال املعلومات الواردة يف الإ�سعارات املتلقَّ
د ال�سجل باإدخال املعلومات يف  عملي���ات البحث اإل يف يوم العمل التايل. وثمة نهج ثالث هو اأن يتعهَّ
ي الإ�سعار  قي���ود ال�سجل وباأن يت���اح اإجراء البحث يف غ�سون عدد معنيَّ من �ساع���ات العمل بعد تلقِّ

اأو طلب البحث.

���ن لئحة ال�سجل التنظيمية اأو توجيهات���ه الإدارية قائمة ح�سرية اأو  94- وميك���ن اأي�سًا اأن تت�سمَّ
ا�سرت�سادي���ة باحل���الت التي يجوز اأن توقف فيه���ا موؤقتًا اإمكانية احل�سول عل���ى خدمات ال�سجل. 
ا  وم���ع اأنَّ القائم���ة احل�سرية توّف���ر مزيدًا من التيّقن, فق���د ل ت�سمل جميع احل���الت املحتملة. اأمَّ
ن اأدنى. وقد ت�سمل احلالت  ر مرونًة اأكر مع درج���ة تيقُّ القائم���ة ال�سرت�سادي���ة فمن �ساأنها اأن توفِّ
غ وقف خدمات ال�سج���ل اأي حدث يجعل م���ن امل�ستحيل اأو من املتع���ّذر عمليًّا توفري تلك  الت���ي ت�س���وِّ
اخلدم���ات )مثل ظ���رف قاهر نا�سئ, مث���ل, عن حريق اأو في�س���ان اأو زلزال اأو ح���رب, اأو انقطاع 
 الت�س���ال بالإنرتنت اأو التوا�سل ال�سبكي يف حال تويلِّ ال�سج���ل تزويد م�ستعمليه باإمكانية الو�سول 

الإلكرتوين املبا�سر(.

ر احل�سول على خدمات الت�سجيل 3- تي�سُّ

95- يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة بوجوب اأن يقبل ال�سجل الإ�سعار الأوَّيل املتعلق بحق �سماين 
مًا بوا�سطة ات�سال ماأذون به���ا )اأي بال�سكل الورقي  م اإليه للت�سجي���ل اإذا كان: )اأ( مقدَّ ال���ذي ُيق���دَّ
د  نًا ملحدِّ اأو الإلك���رتوين املطل���وب(؛ و)ب( م�سحوب���ا بالر�سوم املطلوبة, اإن وج���دت؛ و)ج( مت�سمِّ
هوي���ة املانح وغريه م���ن املعلومات املطلوب اإدراجها يف الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, 
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التو�سي���ة 54, الفقرة الفرعي���ة )ج( والفقرتني 157 و158 اأدناه(. ويخ�س���ع التزام ال�سجل بقبول 
م اإليه للت�سجيل لنف�ض املتطلب���ات, ولكن تكون هناك اعتبارات اإ�سافية  اإ�سع���ار تعديل اأو اإلغاء مقدِّ

ذات �سلة )انظر الفقرات 249 اإىل 259 اأدناه(. 

96- ويو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمونة اأي�سًا بوج���وب اأن يطلب ال�سجل م���ن �ساحب الت�سجيل 
تبي���ان هويت���ه واأن يحتف���ظ بقيد عنه���ا )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 55, الفقرة 
د  الفرعي���ة )ب(؛ والفق���رة 100 اأدناه(. وقد اأُدرج ه���ذا ال�سرط بهدف م�ساع���دة ال�سخ�ض املحدَّ
ل اأنَّه هو املانح, يف حال عدم احل�س���ول على اإذنه بالت�سجيل, على حتديد هوية  يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
د ا�سمه يف الإ�سعار  �ساحب الت�سجيل )انظر الفقرة 100 اأدناه ب�ساأن ا�سرتاط اأن ياأذن املانح املحدَّ
بالت�سجي���ل(. ويجب اإيج���اد توازن بني هذا العتب���ار واحلاجة اإىل كفالة جناع���ة عملية الت�سجيل 
, ينبغي اأن يك���ون اإثبات الهوي���ة املطلوب م���ن �ساحب الت�سجيل ه���و الإثبات  و�سرعته���ا. وم���ن ث���مَّ
املتع���ارف عل���ى كونه كافي���ًا يف التعام���لت التجاري���ة اليومية يف الدول���ة امل�سرتع���ة )مثل رخ�سة 
القي���ادة اأو وثيق���ة ر�سمية اأخرى �س���ادرة عن الدولة(. وينبغ���ي اأي�سًا األ يكون من ح���ق ال�سجل اأو 
مه �ساحب الت�سجي���ل )انظر الفقرة 101  م���ن واجب���ه اأن يتحقق من �سحة اإثبات الهوي���ة الذي قدَّ
اأدن���اه(. ولتي�سري المتث���ال على نحو ناجع لهذا ال�س���رط امل�سبق للت�سجيل, ينبغ���ي اإعطاء �ساحب 
ر ل���ه �سفرة دخ���ول ماأمونة  الت�سجي���ل املحتم���ل خي���ار اإن�س���اء ح�س���اب م�ستعِمل ل���دى ال�سج���ل يوفِّ
���ل الدخول عل���ى امل�ستعملني  خا�س���ة لك���ي ير�س���ل الإ�سع���ار اإىل ال�سجل. وهذا م���ن �ساأن���ه اأن ي�سهِّ
ار ال�سي���ارات واملحامني  املتكرري���ن خلدم���ات الت�سجيل يف ال�سج���ل )مث���ل املوؤ�س�سات املالي���ة وجتَّ
 و�سائ���ر الو�سط���اء(, لأنَّهم بذلك لن يحتاج���وا اإىل تقدمي ما يثبت هويتهم �س���وى مرة واحدة عند

اإن�ساء احل�ساب.

97- ولتنفي���ذ هذه التو�سيات, ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمي���ة على اأنَّه يحقُّ لأيِّ �سخ�ض اأن 
���ر ل���ه اإمكانية احل�سول على خدم���ات ال�سجل اإذا كان ذلك ال�سخ����ض: )اأ( ي�ستعمل ا�ستمارة  ُتي�سَّ
د اأيِّ  ره ال�سج���ل؛ و)ج( قد �سدَّ م اإثباتًا للهوية على النح���و الذي يقرِّ رة؛ و)ب( يق���دِّ الإ�سع���ار املق���رَّ
رة اأو اتخذ ترتيبات ل�سداده���ا )انظر التو�سية 6, الفقرة الفرعي���ة )اأ(, اأدناه(. واإذا  ر�س���وم مق���رَّ
ُرف����ض احل�سول على خدمات الت�سجيل لأنَّ �ساحب الت�سجيل ل ي�ستويف هذه املتطلبات, وجب على 
رة يف  ال�سج���ل حتديد �سبب الرف�ض )مثل ع���دم ا�ستعمال �ساحب الت�سجيل ل�ستمارة الإ�سعار املقرَّ
رة  ال�سج���ل اأو ع���دم اإدراجه لرقم بطاقة هوية �سالح يف تلك ال�ستمارة, اأو عدم دفعه للر�سوم املقرَّ
مث���ًل ب�سبب جتاوز احلد الأق�سى املعتم���د لبطاقة الئتمان( من اأجل متكني �ساحب الت�سجيل من 
معاجلة امل�سكلة بحيث ي�سبح باإمكانه احل�سول على اخلدمات. )قد ُيرَف�ض احل�سول على خدمات 
ال�سجل اأي�سًا ب�سبب قانون متعلق باحل�سول على اخلدمات العمومية مثل.( وينبغي لل�سجل حتديد 
الأ�سباب "باأ�سرع ما ميكن عمليًّا" )انظر التو�سية 6, الفقرة الفرعية )اأ( اأدناه(. ويف حالة تقدمي 
�ساح���ب الت�سجيل اإ�سع���ارًا يف �سكل اإلكرتوين مبا�س���رة اإىل ال�سجل, فاإنَّ عب���ارة "باأ�سرع ما ميكن 
���ا" تعن���ي يف املمار�سة العملي���ة فورًا لأنَّه ميكن برجم���ة النظام بحيث يبل���غ �ساحب الت�سجيل  عمليًّ
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تلقائيا بال�سبب. ويف حال تقدمي الإ�سعار يف �سكل ورقي, تعني عبارة "باأ�سرع ما ميكن عمليًّا" فرتة 
زمنية معقولة مقدارها ب�سع �ساعات مثل. 

98- كم���ا ينبغي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز لل�سج���ل اأن يرف�ض ت�سجيل الإ�سعار 
اإذا مل يك���ن حمتويا على املعلومات املطلوب���ة يف خانة اأو اأكرث من اخلانات املحّددة لذلك النوع من 
املعلوم���ات املطلوب���ة اأو اإذا كان���ت املعلومات املدخلة غري مق���روءة )انظر التو�سي���ة 8 اأدناه؛ وفيما 
يخ����ض املعلومات املطل���وب توافرها يف الإ�سع���ار الأوَّيل ويف الإ�سع���ار بالتعدي���ل اأو بالإلغاء, انظر 

الفقرات 157 و224 و244, والتو�سيات 23 و30 و32 اأدناه(. 

 99- ويجب اأن يعلل ال�سجل �سبب رف�ض ت�سجيل الإ�سعار باأ�سرع ما ميكن عمليًّا )انظر التو�سية 8 
اأدن���اه(. ويف ح���ال تقدمي اإ�سع���ارات ناق�سة اأو غري مق���روءة يف �سكل ورقي, ل ب���دَّ اأن يكون هناك 
فا�س���ل زمني ما بني وق���ت تلّقي ال�سجل لل�ستم���ارة املعنية ووقت اإبلغ �ساح���ب الت�سجيل برف�ض 
الإ�سع���ار وباأ�سب���اب رف�س���ه. اأما يف نظم ال�سج���لت التي تتي���ح لأ�سحاب الت�سجي���ل والباحثني اأن 
يقدم���وا اإ�سع���ارات اأو طلب���ات بحث اإىل ال�سجل مبا�س���رة فينبغي اأن يكون النظ���ام م�سّمما بحيث 
يرف�ض تلقائيا ت�سجيل الإ�سعارات الناق�سة اأو غري املقروءة ويبنّي اأ�سباب ذلك الرف�ض على �سا�سة 

�ساحب الت�سجيل.

4-  عدم لزوم التحّقق من هوية �ساحب الت�سجيل 
اأو وجود دليل على اإذن املانح بالت�سجيل 

اأو اإجراء متحي�ض ملحتويات الإ�سعار

100- يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمون���ة, ح�سبما ُذكر اآنفا )انظر الفقرة 96 اأعله(, باأن يطلب 
ال�سجل من �ساحب الت�سجيل تبيان هويته واأن يحتفظ بقيد عنها )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, 
الف�سل الرابع, الفقرة 48؛ والتو�سية 55, الفقرة الفرعية )ب((. ولكن ت�سهيل لعملية الت�سجيل, 
يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة كذلك بعدم جواز قيام ال�سج���ل بالتحّقق من اإثبات الهوية الذي 
يقّدم���ه �ساحب الت�سجيل )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 54, الفقرة الفرعية )د((. 
وينبغي اإدماج هذه التو�سية يف اللئحة التنظيمية )انظر التو�سية 7, الفقرة الفرعية )اأ( اأدناه(. 
و�ساح���ب الت�سجي���ل هو ال�سخ�ض الذي يقدم ا�ستمارة الإ�سع���ار املقررة يف ال�سجل اإىل هذا الأخري 
)ل ال�سخ����ض الذي ميلوؤها, لأن ال�سجل ل ي�ستطيع, ما مل مت���لأ ال�ستمارة بح�سور اأحد موظفيه, 
احل�س���ول على معلومات عن هوية ال�سخ�ض الذي م���لأ ال�ستمارة فعل, ولأن املهم يف كل الأحوال 
هو هوية ال�سخ�ض امل�سوؤول عن الت�سجيل(. وي�سرتط ال�سجل احل�سول على هوية �ساحب الت�سجيل 
)بغ�ض النظر عما اإذا كان �ساحب الت�سجيل هو الدائن امل�سمون اأم ال�سخ�ض الذي يت�سرف نيابة 

عنه( حتّوطا من الت�سجيلت التي قد ل ياأذن بها املانح.
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101- واإ�سافة اإىل ذلك, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باأل يكون ت�سجيل الإ�سعار نافذًا اإل اإذا 
كان ماأذون���ا به كتابيا من ِقبل املانح. وبغية تف���ادي التاأخري وحتميل اأ�سحاب الت�سجيل تكاليف, ل 
ميثل اإثبات وجود اإذن من املانح �سرطا م�سبقا للح�سول على خدمات ت�سجيل الإ�سعارات. بل ميكن 
للمان���ح اأن يعط���ي ذلك الإذن قب���ل الت�سجيل اأو بعده, كما اأنَّ اإبرام اتف���اق �سماين كتابي مع املانح 
املب���نيَّ ا�سمه يف الإ�سعار يعد تلقائيا مبثاب���ة اإذن )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, 
الفق���رة 106, والتو�سية 71؛ وفيما يتعلق باأنواع الإ�سعارات بالتعديل التي ت�ستلزم اإذنا غري ر�سمي 
م���ن املانح, انظر الفق���رة 223 اأدناه(. وينبغي اإدماج هذه التو�سي���ة يف اللئحة التنظيمية )انظر 

التو�سية 7, الفقرة الفرعية )ب( اأدناه(.

نة اأعله للح�سول على خدمات ال�سجل, ل يحق  102- ومتى اأوفى �ساحب الت�سجيل بال�سروط املبيَّ
لل�سج���ل اأن يرف�ض الإ�سع���ار. والتمحي�ض الوحيد الذي ميكن اأن يجريه ال�سجل )اآليا يف ال�سجلت 
الإلكرتوني���ة(, وفق���ًا للتو�سيتني 8 و10 اأدن���اه, هو التاأكد من تدوين معلوم���ات مقروءة )واإن كانت 
نة لتدوين معلومات الت�سجيل املطلوبة يف الإ�سعار.  غ���ري مكتملة اأو غري �سحيحة( يف اخلانات املعيَّ
د اأنَّه ل يجوز لل�سجل اأن يجري اأي متحي�ض اآخر ملحتوى  , ينبغي للئحة التنظيمية اأن توؤكِّ وم���ن ثمَّ
الإ�سع���ار )انظ���ر التو�سية 7, الفقرة الفرعية )ج( اأدناه(. ول يعن���ي الت�سجيل اأنَّ الإ�سعار امل�سجل 
���ل �ساحب الت�سجيل م�سوؤولية اأي اأخطاء اأو  �سيك���ون بال�سرورة نافذًا من الناحية القانونية. ويتحمَّ
مها اإىل ال�سجل )فيما يخ�ض اأنواع الأخطاء اأو الإغفالت  اإغف���الت يف معلومات الت�سجيل الت���ي قدَّ
الت���ي ميك���ن اأن جتعل الإ�سعار امل�سجل غ���ري نافذ, انظر الفق���رات 205 اإىل 220 اأدناه(. فاإذا كان 
���د نفاذه, ف�س���وف يف�سي ه���ذا اإىل تاأخري وتكاليف  ����ض الإ�سعار ويوؤكِّ يتع���نيَّ عل���ى ال�سجل اأن ميحِّ
واحتم���ال ارتكاب اأخطاء, وهذه نتيجة تتعار�ض مع م���ا يرتئيه دليل املعاملت امل�سمونة من �سجل 
د اأنَّه لي����ض من م�سوؤولية ال�سجل  يت�س���م بالكفاءة. ومن ثم, ينبغي للئح���ة التنظيمية اأي�سًا اأن توؤكِّ
�س���ة لهذا النوع من  ���ل ب���اأن تكون املعلوم���ات الواردة يف الإ�سع���ار ُمدخلًة يف اخلانة املخ�سّ اأن يتكفَّ
 املعلومات وكاملًة و�سحيحًة اأو كافيًة من الناحية القانونية )انظر التو�سية 7, الفقرة الفرعية )ج(, 

اأدناه(.

ر احل�سول على خدمات البحث 5- تي�سُّ

موا اأ�سبابا  103- فيم���ا يخ�ضُّ �سواغ���ل اخل�سو�سية, ت�سرتط بع�ض الدول على الباحث���ني اأن يقدِّ
غ���ة لإج���راء البحث. وت�سهيل حل�س���ول عامة النا�ض عل���ى خدمات ال�سج���ل البحثية وتفادي  م�سوِّ
تاأخ���ري املعام���لت املحتملة, يو�س���ي دليل املعام���لت امل�سمونة ب���األ ُي�سرَتط عل���ى الباحث اإبداء 
اأ�سب���اب للبحث )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 54, الفقرة الفرعي���ة )ز((. فاإلزام 
�ض جناعة عملية البح���ث, لأنَّه �سيتعنيَّ على  غات للبحث من �ساأن���ه اأن يقوِّ الباحث���ني بتق���دمي م�سوِّ
�ض ما ُيبدى من اأ�سب���اب ويبتَّ فيما  ال�سج���ل اأن ي���درب موظفيه عل���ى اأداء هذه الوظيف���ة واأن ميحِّ
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ي  غات املطلوبة لترير طل���ب البحث, قد يوؤدِّ اإذا كان���ت كافية لت�سوي���غ البحث. وتبعًا ملاهي���ة امل�سوِّ
ه���ذا ال�س���رتاط اإىل اإعاقة متتُّع النا����ض بامل�ساواة يف اإمكانية الطلع عل���ى املعلومات املوجودة يف 
ال�سج���ل, لأنَّ بع����ض الباحث���ني املحتملني ق���د ل تتوافر لديه���م املعلومات املتاحة لآخري���ن. وُتعاَلج 
�سواغ���ل اخل�سو�سي���ة املتعلقة باملانح عل���ى نحو اأجنع با�س���رتاط وجود اإذن من املان���ح بالت�سجيل 
)انظ���ر الفق���رة 101 اأع���له(, وبا�ستحداث اإج���راءات ق�سائية اأو اإدارية وجي���زة لتمكني املانحني 
م���ن اإلغ���اء اأو تعدي���ل الإ�سع���ارات غ���ري املاأذون به���ا اأو اخلاطئ���ة ب�سرع���ة وبتكلفة زهي���دة )انظر 
الفق���رات 260 اإىل 263 اأدن���اه(. اأما �سواغل اخل�سو�سية املتعلق���ة بهوية الدائن امل�سمون, فيمكن 
معاجلته���ا باإتاحة اإجراء الت�سجيلت من جان���ب ممثِّل الدائن امل�سمون اأو با�سمه. وعلى اأية حال, 
ت�سب���ح اخل�سو�سي���ة �ساغل اأقل �ساأنا يف نه���ج ت�سجيل الإ�سعارات املو�سى ب���ه يف دليل املعاملت 
ن �سوى احل���د الأدنى من املعلوم���ات اللزمة لتنبيه  امل�سمون���ة, لأنَّ الإ�سع���ارات امل�سّجل���ة ل تت�سمَّ
���ل )انظر   الباح���ث اإىل احتم���ال وج���ود ح���ق �سم���اين يف املوج���ودات املو�سوف���ة يف الإ�سعار امل�سجَّ

الفقرة 57 اأعله(.

104- وبناًء على ذلك, ينبغي للئحة التنظيمية اأن تن�ضَّ على اأنَّه يحق لأي �سخ�ض اأن يبحث يف 
م ذلك ال�سخ�ض طلب البحث بال�سكل املقّرر واأن يكون قد  قي���ود ال�سجل العمومي���ة, �سريطة اأن يقدِّ
د الر�سوم املقّررة اأو اتخذ ترتيبات ل�سدادها )انظر التو�سية 9 اأدناه(. ويف حال عدم ا�ستعمال  �سدَّ
الباح���ث ا�ستم���ارة الإ�سعار املقّررة يف ال�سجل اأو عدم �سداده الر�س���وم املطلوبة اأو اتخاذه ترتيبات 
ل�سدادها, قد ُيرف�ض ح�سوله على خدمات البحث يف ال�سجل, مبعنى اأنَّ ال�سجل ل ي�ستجيب لطلب 
مه. وعل���ى غرار رف�ض احل�سول عل���ى خدمات الت�سجيل, ينبغ���ي اإلزام ال�سجل  البح���ث الذي يقدِّ
���ا حتى يت�سنى للباحث  بتحدي���د �سب���ب رف�ض احل�سول على خدم���ات البحث باأ�سرع ما ميكن عمليًّ

معاجلة امل�سكلة )انظر التو�سية 9, الفقرة الفرعية )ب(, اأدناه(. 

105- وخلف���ًا للنهج املتَّبع ب�ساأن اأ�سحاب الت�سجيل )انظر الفقرات 95 اإىل 99 اأعله(, ل ُيلِزم 
دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة ال�سجل باأن يطل���ب اإثباتا لهوي���ة الباحث ك�سرط م�سب���ق لتقدمي طلب 
البح���ث )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 55, الفقرة الفرعي���ة )ب((. ونظرا لأن ما 
د ا�ستخ���راج املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار امل�سجل من قي���ود ال�سجل,  يق���وم به الباحث هو جم���رَّ
فلي����ض هن���اك �ساغل يعادل ال�ساغل املتعل���ق بحماية املانح من الت�سجيلت غ���ري املاأذون بها. ومن 
 ث���م, ف���ل ينبغ���ي اأن ُيطَلب اإثب���ات الهوي���ة اإل اإذا كان �سروري���ا لأغرا�ض حت�سيل ر�س���وم البحث, 

اإن ُوجدت.

���ه يجوز لل�سجل اأن يرف�ض طلب البحث  106- وينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية اأي�سًا على اأنَّ
�س���ة لذلك, ويجب عليه  اإذا مل ُيدخ���ل الباح���ث معيارا للبحث على نحو مق���روء يف اخلانة املخ�سَّ
���ا )انظر التو�سي���ة 10 اأدناه(. اأما يف  اأن يب���دي اأ�سب���اب ذلك الرف����ض يف اأقرب وقت ممكن عمليًّ
موا طلبات البح���ث اإىل ال�سجل بطريقة  نظ���م ال�سجلت الت���ي ت�سمح لأ�سحاب الت�سجيل ب���اأن يقدِّ
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م���ة بحيث متنع تلقائي���ا تقدمي طلبات  اإلكرتوني���ة, فينبغ���ي اأن تك���ون الراجمية احلا�سوبية م�سمَّ
�سة لذلك وتعر�ض اأ�سباب ذلك  البح���ث التي ل حتتوي على معيار مقروء للبحث يف اخلانة املخ�سَّ

املنع على ال�سا�سة الإلكرتونية.

باء-  التو�سيات 4 اإىل 10

ر ح�سول عامة النا�ض على خدمات ال�سجل التو�سية 4- تي�سُّ

م اإىل ال�سجل اإ�سعارًا  ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ
للت�سجيل اأو طلبًا للبحث وفقًا للتو�سيتني 6 و9.

التو�سية 5- اأيام واأوقات عمل ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ر من خلل مكتب يف مبنى: )اأ( اإذا كانت خدمات ال�سجل ُتوفَّ

‘1’  ُيفت���ح كل مكتب من مكاتب ال�سج���ل اأمام عامة النا�ض اأثناء ]الأيام والأوقات 
التي حتددها الدولة امل�سرتعة[؛

‘2’  ُتن�س���ر معلومات عن اأماك���ن مكاتب ال�سج���ل واأيام واأوق���ات عملها يف املوقع 
ف بها بطريقة اأخرى على نطاق وا�سع,  ال�سبكي لل�سجل, اإن وج���د, واإّل فيعرَّ

وُتن�سر اأيام واأوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛

ر بو�سائل ات�سال اإلكرتونية, فيجب اأن يكون احل�سول  )ب(   اإذا كانت خدمات ال�سجل ُتوفَّ
على اخلدمات التي يوفرها ال�سجل متاحا يف جميع الأوقات؛

)ج(    ب�سرف النظر عن اأحكام الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�سية:

ا اأو جزئيًّا لأق�سر  ‘1’  يجوز لل�سجل اأن يوقف اإمكانية احل�سول على خدماته كليًّ
ة ممكنة عمليًّا؛ مدَّ

‘2’  ُين�َس���ر تبليغ بوقف اإمكاني���ة احل�سول على خدمات ال�سج���ل ومبّدته املتوّقعة 
م�سبق���ا اإن كان ذلك ممكنا, واإّل ففي اأقرب وقت معقول بعد ذلك, يف املوقع 
ال�سبكي لل�سجل, اإن وجد, اأو ُيعَلن على امللأ بطريقة اأخرى, واإذا كان ال�سجل 

ر خدماته من خلل مكاتب يف مباٍن, فين�سر التبليغ يف كل مكتب. يوفِّ
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ر احل�سول على خدمات الت�سجيل التو�سية 6- تي�سُّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي: 
م اإ�سعارًا للت�سجيل اإذا: )اأ( يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ

رة يف ال�سجل؛ ‘1’ ا�ستخدم ذلك ال�سخ�ض ال�ستمارة املقرَّ
رة يف ال�سجل؛ ‘2’ عّرف ذلك ال�سخ�ض بنف�سه بالطريقة املقرَّ

رة يف ال�سجل اأو اتخذ ترتيبات ل�سدادها  د ذلك ال�سخ�ض اأيَّ ر�سوم مقرَّ ‘3’  �س���دَّ
مبا يفي مبتطلَّبات ال�سجل.

)ب(   يف ح���ال رف����ض احل�سول على خدمات الت�سجيل, يب���نيِّ ال�سجل اأ�سباب الرف�ض يف 
اأقرب وقت ممكن عمليًّا.

التو�سية 7-  عدم لزوم التحقق من هوية �ساحب الت�سجيل
اأو وجود دليل على اإذن املانح بالت�سجيل 

اأو اإجراء متحي�ض ملحتويات الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ( يحتف���ظ ال�سجل مبعلومات عن هوي���ة �ساحب الت�سجيل, ولكن���ه ل ي�سرتط التحّقق 

منها؛
)ب(  ل ي�سرتط ال�سجل تقدمي دليل على وجود اإذن من املانح بت�سجيل الإ�سعار؛

)ج(    فيم���ا ع���دا ما تن�ض عليه الفقرة الفرعية )اأ( من التو�سية 8 والفقرة الفرعية )اأ( 
م���ن التو�سي���ة 10, ل يج���ري ال�سجل اأي متحي�ض اآخ���ر ملحتويات الإ�سعار وعل���ى وجه اخل�سو�ض, 
مة يف الإ�سع���ار مدرجة يف اخلانة  ل باأن تك���ون املعلومات املقدَّ لي����ض م���ن م�سوؤولية ال�سج���ل اأن يتكفَّ

�سة للنوع املعني من املعلومات اأو كاملة اأو �سحيحة اأو كافية قانونيًّا. املخ�سَّ

التو�سية 8- رف�ض ت�سجيل الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
ن املعلومات يف واحدة اأو اأكرث  م اإليه اإذا مل تدوَّ )اأ( يرف�ض ال�سجل ت�سجيل الإ�سعار املقدَّ

نة غري مقروءة؛ �سة لها, اأو اإذا كانت املعلومات املدوَّ من اخلانات املخ�سَّ
م  )ب(  يب���نيِّ ال�سجل, يف اأقرب وقت ممك���ن عمليًّا, اأ�سباب رف�ض ت�سجي���ل الإ�سعار املقدَّ

اإليه.
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ر احل�سول على خدمات البحث التو�سية 9- تي�سُّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

م طلبًا للبحث اإذا: )اأ( يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ
رة يف ال�سجل؛ ‘1’ ا�ستخدم ذلك ال�سخ�ض ا�ستمارة طلب البحث املقرَّ

رة يف ال�سجل اأو اتخذ ترتيبات ل�سدادها  د ذل���ك ال�سخ�ض اأيَّ ر�سوم مقرَّ ‘2’  �سدَّ
مبا يفي مبتطلبات ال�سجل؛

)ب(  يف حال رف�ض احل�سول على خدمات البحث, يبنّي ال�سجل اأ�سباب الرف�ض يف اأقرب 
وقت ممكن عمليًّا.

التو�سية 10- رف�ض طلب البحث

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

م فيه معيار بحث مقروء؛ )اأ( يرف�ض ال�سجل طلب البحث اإذا مل يقدَّ

)ب(  يبنيِّ ال�سجل اأ�سباب رف�ض طلب البحث يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا.
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ثالثاً-  الت�سجيل

األف- مالحظات عامة

1-  وقت نفاذ ت�سجيل الإ�سعار

107- يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة باألَّ ي�سبح ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل 
ن املعلومات الت���ي يت�سّمنه���ا الإ�سعار يف قي���ود ال�سجل بحيث تك���ون متاحة  ناف���ذًا اإّل عندم���ا ُت���دوَّ
ى ال�سجل املعلومات الواردة يف الإ�سعار )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  للباحث���ني, ل عندما يتلقَّ

الف�سل الرابع, الفقرات 102 اإىل 105, والتو�سية 70(.

108- وع���ادة ما ترد ه���ذه القاعدة يف "القانون". غري اأنَّه يجوز للدولة امل�سرتعة, رهنا باأ�سلوبها 
ر ذكر القاعدة اأو تكرارها يف اللئحة التنظيمية )انظر التو�سية 11,  الت�سريع���ي اخلا����ض, اأن تقرِّ
الفق���رة الفرعي���ة )اأ(, اأدناه(. واإىل جانب ذلك, ينبغي للئحة التنظيمي���ة اأن تن�ّض على اأن ُيبنيَّ 
الوق���ت الفعلي لت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل )اأي التاريخ والوق���ت اللذين ت�سبح 
فيهم���ا املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار متاح���ًة للباحثني( يف قي���ود ال�سجل املتعلق���ة بذلك الإ�سعار 

)انظر التو�سية 11, الفقرة الفرعية )ب(, اأدناه(.

109- ويو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة, ح�سبما ُذكر اآنفا, باأن تكون قيود ال�سجل حمو�سبة, اإن 
موا اإليه معلومات  ن م�ستعمليه م���ن اأن يقدِّ مًا بحيث ميكِّ اأمك���ن ذلك. وعندما يكون ال�سج���ل م�سمَّ
ل موظفي ال�سجل, ينبغي اأن تك���ون براجمية ال�سجل  يف اإ�سع���ار اأوَّيل اأو اإ�سع���ار بالتعدي���ل دون تدخُّ
م���ة بطريقة تكفل اأن ت�سبح املعلومات متاحة للبحث اأمام عامة النا�ض بعد اإر�سالها مبا�سرة  م�سمَّ
اأو ُبعي���د اإر�سالها. ولن ي�سعب حتقيق ذلك بالنظر اإىل التطوُّرات احلديثة يف التكنولوجيا. وبذلك 
�سي���زول تقريبًا اأي فا�سل زمني بني وق���ت اإر�سال املعلومات الواردة يف الإ�سع���ار اإلكرتونيًّا والوقت 

الفعلي للت�سجيل. 

110- ويف نظ���م ال�سج���لت الت���ي ت�سمح بتق���دمي معلوم���ات الت�سجي���ل اإىل ال�سج���ل, اأو ت�سرتط 
تق���دمي تل���ك املعلومات اإلي���ه, با�ستخدام ا�ستم���ارة ورقية, يجب عل���ى موظفي ال�سج���ل اأن ُيدِخلوا 
نه���ا ال�ستمارة الورقية يف قي���ود ال�سجل, نيابًة عن اأ�سح���اب الت�سجيل. ويف  املعلوم���ات التي تت�سمَّ
تل���ك النظ���م, ل مفر من اأن يك���ون هناك بع�ض التاأخ���ري بني وقت تلقي مكت���ب ال�سجل لل�ستمارة 
الورقي���ة والوقت الذي ُتدخل في���ه املعلومات التي تت�سمنها تلك ال�ستم���ارة يف قيود ال�سجل بحيث 
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ت�سب���ح متاح���ة للبح���ث اأم���ام عامة النا����ض. ونظ���رًا ملا يكت�سي���ه التوقي���ت وترتي���ب الت�سجيل من 
اأهمي���ة يف نف���اذ احلق ال�سماين جت���اه الأطراف الثالثة وم���دى اأولويته, ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة 
التنظيمي���ة على وج���وب قيام ال�سجل باإدخ���ال املعلومات ال���واردة يف الإ�سع���ارات الورقية يف قيود 
مت ب���ه اإىل ال�سج���ل )انظر التو�سي���ة 11, الفقرة   ال�سج���ل باأ�س���رع م���ا ميكن وبالرتتيب ال���ذي ُقدِّ

الفرعية )ج(, اأدناه(.

���ا يف نظ���ام ال�سج���ل املختل���ط, ال���ذي ي�سم���ح بتق���دمي الإ�سع���ارات بال�سكل���ني الورق���ي  111- اأمَّ
والإلك���رتوين, فلي����ض من �ساأن ه���ذه التو�سي���ة اأن تكفل بال�س���رورة اأولوية الدائ���ن امل�سمون الذي 
���ا اإىل ال�سج���ل قب���ل قيام دائ���ن م�سم���ون مناف�ض بتق���دمي اإ�سع���اره اإلكرتونيًّا.  م اإ�سع���ارًا ورقيًّ ق���دَّ
م الإ�سعار الورق���ي يف ال�ساع���ة 8/00, ويقوم موظف���و ال�سجل  فعل���ى �سبي���ل املثال, ميك���ن اأن ُيق���دَّ
باإدخال���ه يف قي���ود ال�سج���ل وي�سب���ح متاح���ًا للبح���ث يف ال�ساع���ة 12/30, بينم���ا ميك���ن اأن يكون 
دائ���ن م�سم���ون مناف�ض ق���د اأدخل معلوم���ات الت�سجي���ل اخلا�سة ب���ه اإلكرتوني���ا يف ال�ساعة 8/05 
ر ح�س���ب القاعدة العامة  فت�سب���ح متاح���ة للبحث يف ال�ساع���ة 8/10. وبافرتا����ض اأنَّ الأولوية تتقرَّ
املتمثل���ة يف اأ�سبقي���ة الت�سجيل, �ستك���ون الأولوية للدائن امل�سم���ون املناف�ض, لأنَّ اإ�سع���اره هو الذي 
���ل اأول. وينبغ���ي لأ�سح���اب الت�سجيل  اأ�سب���ح متاح���ا للبح���ث قبل الآخ���ر, ومن ثم فه���و الذي �ُسجِّ
ه���وا اإىل هذا   الذي���ن يخت���ارون ا�ستخ���دام اإ�سع���ارات ورقي���ة يف نظم تاأخ���ذ بنهج خمتل���ط اأن يتنبَّ

الغنب املحتمل.

112- ولئ���ن كان دليل املعام���لت امل�سمونة يتناول وقت نفاذ ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار 
���ه ل يتناول على وجه التحديد وقت نفاذ ت�سجيل الإ�سع���ار بالإلغاء. غري اأنَّه يو�سي,  بالتعدي���ل, فاأنَّ
فور ت�سجيل الإ�سعار بالإلغاء, باأن تو�سع املعلوماُت الواردة يف الإ�سعارات التي �سبق ت�سجيلها والتي 
يتعل���ق به���ا الإ�سعار بالإلغاء يف حمفوظات ال�سجل حتى تنتفي اإمكاني���ة الّطلع عليها للباحثني يف 
ا  قي���ود ال�سجل العمومية )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 74(. ويرتتب على ذلك عمليًّ
م اإليه هو اإزالة املعلومات الواردة يف  ل خط���وة يتخذها ال�سجل عند قبوله اإ�سع���ارًا بالإلغاء ُقدِّ اأنَّ اأوَّ
الإ�سع���ارات ذات ال�سل���ة من قيود ال�سجل العمومي���ة. وبناء على ذلك, ينبغ���ي اأن يكون وقت نفاذ 
ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالإلغاء ه���و الوقت الذي تنتف���ي فيه اإمكاني���ة اّطلع الباحث���ني يف قيود ال�سجل 
العمومية على املعلومات الواردة يف الإ�سعارات التي �سبق ت�سجيلها والتي يتعلق بها الإ�سعار بالإلغاء 
)انظ���ر التو�سي���ة 11, الفقرة الفرعية )د(, اأدناه(. وكما هو احل���ال يف الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار 
ن اأي�سًا يف قيد ال�سجل املتعل���ق بذلك الإ�سعار التاري���خ والوقت الفعليان  بالتعدي���ل, ينبغ���ي اأن ُي���دوَّ
لت�سجي���ل الإ�سع���ار بالإلغ���اء )انظر التو�سي���ة 11, الفقرة الفرعي���ة )ه(, اأدن���اه(. وعندما ُير�سل 
الإ�سعار بالإلغ���اء اإلكرتونيًّا, تكون الفرتة الفا�سلة بني تلقي الإ�سعار بالإلغاء وحذف املعلومات من 
ا مقارنة بالفرتة الأط���ول الفا�سلة بينهما يف حالة تقدمي اإ�سعار  قي���د ال�سجل العمومي ق�سرية جدًّ

اإلغاء ورقي. 
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ة نفاذ ت�سجيل الإ�سعار 2- مدَّ

113- يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة بجواز اأن تعتمد الدولة امل�سرتعة اأحد نهجني فيما يتعلق 
ة( ت�سجيل الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات  ة نفاذ )اأو مدَّ مب���دَّ

87 اإىل 91, والتو�سية 69(.

ل )انظر اخليار األف يف التو�سية 12 اأدناه(, تخ�سع جميع الإ�سعارات  114- ففي اإطار النهج الأوَّ
د ممار�س���ات مالية اعتيادية يف الدول���ة امل�سرتعة. ومن  ة نف���اذ قانونية موّحدة, جت�سِّ ل���ة ملدَّ امل�سجَّ
ة نف���اذ اأطول, وجب على  ل مدَّ ث���م, فعندما يك���ون للمعاملة امل�سمونة التي ترتب���ط بالإ�سعار امل�سجَّ
ة القانونية. وهذا النهج  دت قبل انتهاء امل���دَّ ة النفاذ قد ُجدِّ د م���ن اأنَّ مدَّ الدائ���ن امل�سمون اأن يتاأكَّ
ة يف الإ�سعار الأوَّيل,  ل, ويغني عن احلاجة اإىل حتديد مدَّ ة نفاذ الإ�سعار امل�سجَّ ن من مدَّ يتيح التيقُّ
���ط عملية اإدخال البيان���ات باأمتتة حتديد تاريخ النتهاء من جان���ب ال�سجل, ويتيح التحديث  ويب�سِّ
م فيها الطرف امل�سم���ون اإ�سع���ارًا بالإلغاء عندما  الذات���ي لقي���ود ال�سج���ل يف احلالت التي ل يق���دِّ
ف عن العمل مثًل. ولكن هذا النهج  ر التوا�سل معه لأنَّه توقَّ يك���ون ملزمًا بالقيام بذلك ولكن يتع���ذَّ
ة  ل متطابقة مع املدَّ ة نفاذ الإ�سعار امل�سجَّ يح���دُّ م���ن املرونة املتاحة ل�ساحب الت�سجيل كي يجعل مدَّ
د الر�سوم ذات ال�سل���ة )التي ميكن اأن تكون م�ستندة اإىل  املحتمل���ة لعلقة التمويل امل�سمون وي�سدِّ

ة النفاذ التي يختارها �ساحب الت�سجيل(. جة ترتبط مبدَّ قائمة ر�سوم متدرِّ

115- ويف اإطار النهج الثاين )انظر اخليار باء من التو�سية 12 اأدناه(, ُي�سمح ل�ساحب الت�سجيل 
ة لفرتة اإ�سافية يختاره���ا بت�سجيل اإ�سعار  ة النفاذ املرغوب���ة, مع خيار جتديد امل���دَّ ب���اأن يخت���ار مدَّ
بالتعدي���ل. ويف النظ���م القانونية الت���ي تاأخذ بهذا النهج, ق���د يكون من امل�ستح�س���ن ح�ساب ر�سوم 
ة التي يختارها �ساحب الت�سجيل, تنفريًا من  ة تبع���ًا للمدَّ الت�سجي���ل على اأ�سا�ض قائمة ر�سوم متغريِّ
ة املتوقعة للتفاق ال�سماين الأ�سلي )مع اإتاحة وقت  اختي���ار ُمدد مفرطة الطول ل تتطابق مع املدَّ

ر متفاو�ض ب�ساأنه يف �سداد اللتزام امل�سمون(. اإ�سافي حت�سبا حلدوث تاأخُّ

116- وينبغ���ي لل���دول امل�سرتع���ة اأن ت���درج اأح���د هذي���ن اخلياري���ن يف القان���ون, ويف "اللئحة 
التنظيمي���ة", تبعًا لأ�سلوبها الت�سريعي اخلا�ض )انظر اخليارين األف وباء من التو�سية 12 اأدناه(. 
وبدل من ذلك, ميكن للدول امل�سرتعة اأن تاأخذ بنهج ثالث, ميثل بديل للخيار باء. ومبقت�سى هذا 
ا  ل, على األَّ تتجاوز حدًّ ة نفاذ الإ�سع���ار امل�سجَّ النه���ج الثال���ث, يحق ل�ساحب الت�سجيل اأن يختار مدَّ
ة مفرطة الطول )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع,  اأق�س���ى, تنفريًا من اختيار مدَّ

الفقرة 88؛ واخليار جيم من التو�سية 12 اأدناه(.

م نظام ال�سجل  ل, لي�ض من ال�س���روري اأن ُي�سمَّ 117- واإذا اأخ���ذت الدولة امل�سرتع���ة بالنهج الأوَّ
ة القانوني���ة للنفاذ. وال�سبب يف ذل���ك هو اأنَّ �ساحب  بحي���ث ي�سمح للدائن امل�سم���ون بتقلي�ض املدَّ
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الت�سجي���ل ملَزم, عل���ى اأي حال, بت�سجيل الإ�سع���ار بالإلغاء اإذا مل يكن قد اأب���رم اأي اتفاق �سماين 
اأو انق�س���ى احلق ال�سماين بال�س���داد الكامل اأو بطريقة اأخرى اأو مل ي���اأذن املانح بت�سجيل الإ�سعار 

)انظر الفقرات 260 اإىل 263 اأدناه(.

ة نف���اذ الإ�سعار  118- ويف الدول���ة امل�سرتع���ة الت���ي تاأخذ بالنهج���ني الثاين اأو الثال���ث, تكون مدَّ
���ل عن�س���را اإلزاميا يف املعلوم���ات التي يلزم اإدراجه���ا يف الإ�سعار, وه���ذا يف�سي اإىل رف�ض  امل�سجَّ
�سة لذلك )انظ���ر الفقرت���ني 98 و99 اأعله  ة نف���اذه يف اخلان���ة املخ�سَّ  الإ�سع���ار اإذا مل ُتب���نيَّ م���دَّ

والفقرة 199 اأدناه(.

م  119- واإذا اأخذت الدولة امل�سرتعة بالنهجني الثاين اأو الثالث, قد يكون من امل�ستح�سن اأن ُت�سمَّ
ة املرغوبة دون املخاطرة  رة بحيث َي�سُهل على �ساحب الت�سجيل اأن ُيبنيِّ املدَّ ا�ستمارة الإ�سعار املقرَّ
بارت���كاب خطاأ غري مق�سود, باأن ُيح�سر الختيار, مثًل, يف فرتة يعر عنها ب�سنوات كاملة ابتداء 

من تاريخ الت�سجيل.

120- وب�س���رف النظ���ر ع���ن النه���ج ال���ذي ميك���ن اأن تاأخ���ذ ب���ه الدول���ة امل�سرتع���ة لتحدي���د 
ة نف���اذ الت�سجي���ل, �سيك���ون قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة الع���ام املتعل���ق بح�س���اب املُ���دد ه���و  م���دَّ
"القان���ون" عل���ى خ���لف ذل���ك. فعل���ى  ة النف���اذ, م���ا مل ين����ض  املنطب���ق عل���ى ح�س���اب م���دَّ
ة املعني���ة  ���ه اإذا كان���ت امل���دَّ �سبي���ل املث���ال, ق���د ين����ض قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة الع���ام عل���ى اأنَّ
ًا عنه���ا ب�سن���وات كامل���ة من���ذ ي���وم الت�سجي���ل, حتت�س���ب ال�سن���وات املنق�سي���ة من���ذ بداية   مع���رَّ

ذلك اليوم.

ة نفاذ  121- ويفق���د احل���ق ال�سم���اين نف���اذه جت���اه الأط���راف الثالثة ع���ادة حامل���ا تنق�سي م���دَّ
ة نفاذه  الت�سجي���ل, م���ا مل: )اأ( ُيجعل احلق ال�سماين نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة قبل انق�ساء مدَّ
بطريق���ة اأخ���رى م�سموح بها ب�س���اأن ذلك النوع م���ن املوج���ودات املرهونة )انظر دلي���ل املعاملت 
ة  د مدَّ ل قب���ل انق�ساء تاريخ النفاذ اإ�سع���ار بالتعديل ميدِّ امل�سمون���ة, التو�سي���ة 46(؛ اأو )ب( ُي�سجَّ
���ه ميكن جتديد نفاذ ذلك احل���ق ال�سماين جتاه الأطراف الثالث���ة بت�سجيل اإ�سعار  النف���اذ. ومع اأنَّ
اأويل جدي���د, ف���اإنَّ نفاذ ذلك احلق جت���اه تلك الأطراف لن يب���داأ اإلَّ من وق���ت الت�سجيل اجلديد. 
وم���ن ث���مَّ يكون ذل���ك احلق ال�سم���اين, كقاعدة عام���ة, اأدنى مرتبة م���ن احلق���وق ال�سمانية التي 
ُجعل���ت نافذة جت���اه الأط���راف الثالثة قب���ل ذلك الت�سجي���ل اجلدي���د, ويتاأثر ب�سلحي���ة الإبطال 
���ل الإع�سار ا�ستن���ادًا اإىل الفرتات املنطبق���ة قبل بدء اإج���راءات الإع�سار, اأي  الت���ي يتمت���ع بها ممثِّ
 ف���رتات ال�ستباه املنطبقة )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سيت���ني 47 و96؛ والفقرات 254 

اإىل 256 اأدناه(.
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3- الوقت الذي ميكن فيه ت�سجيل الإ�سعار

122- يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة باأن ُي�سمح بت�سجيل الإ�سع���ار قبل اإن�ساء احلق ال�سماين 
اأو اإب���رام التف���اق ال�سماين ال���ذي يتعلق به الإ�سعار؛ وكث���ريا ما ي�سار اإىل ه���ذا ب�تعبري "الت�سجيل 
امل�سب���ق" )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 98 اإىل 101, والتو�سية 67(. 
واملق�س���ود ه���و اأن ل تنطبق هذه التو�سية اإلَّ على الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل اللحق ذي 
ل ا�ستباقًا لإن�ساء حق  ال�سلة, لأنَّ الإ�سعار بالإلغاء عادة ما يفرت�ض م�سبقًا وجود اإ�سعار اأوَّيل م�سجَّ
�سماين م�ستقبًل وانتهاء مفاو�سات الأطراف دون جناح. وعادة ما ترد هذه القاعدة يف القانون. 
غري اأنَّه ميكن اإدراجها اأو تكرارها يف اللئحة التنظيمية, تبعًا للأ�سلوب الت�سريعي اخلا�ض للدولة 

امل�سرتعة )انظر التو�سية 13 اأدناه(.

123- والت�سجي���ل, ح�سبما اأُو�سح اآنفا )انظر الفقرة 20 اأعله(, ل ين�سئ احلق ال�سماين ولي�ض 
, فاإىل اأن ُيرم  ���ا لإن�سائه )انظ���ر اأي�سًا دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سي���ة 33(. ومن ثمَّ �سروريًّ
التف���اق ال�سماين بالفع���ل وتلبَّى �سائر متطلَّبات اإن�ساء احلق ال�سماين )كاأن يكون املانح قد احتاز 
ف فيها؛ انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سيتني 13  حقوق���ًا يف املوجودات اأو �سلحية الت�سرُّ
و14(, ق���د ل يك���ون احلق ال�سماين نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة فيكون بذلك اأدنى مرتبة من حق 
مطال���ب مناف�ض, كامل�سرتي ال���ذي يحتاز حقوقا يف املوجودات املرهونة اأثن���اء الفرتة الفا�سلة بني 
الت�سجي���ل امل�سبق واإن�ساء احلق ال�سماين )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 79(. غري اأنَّ 
الت�سجيل عادة ما يكفل اأن يكون للحق ال�سماين, حاملا ُين�ساأ, اأولوية على حقوق دائن م�سمون اآخر 
ي�سّجل اإ�سعاره يف وقت لحق, ب�سرف النظر عن ترتيب اإن�ساء احلقوق ال�سمانية املتناف�سة )انظر 

الفقرة 26 اأعله(.

124- واإذا انقطع���ت املفاو�س���ات بع���د ت�سجي���ل اإ�سع���ار, اأو اإذا مل ُي���رم اتف���اق �سم���اين ب���ني 
���ى مانح���ًا يف الت�سجيل قد  الطرف���ني لأي �سب���ب اآخ���ر, ف���اإنَّ اجل���دارة الئتمانية لل�سخ����ض امل�سمَّ
���ل اإ�سعار بالإلغ���اء. وملعاجلة هذا ال�ساغ���ل, يو�سي دليل  تتاأّث���ر �سلب���ًا بوج���ود الت�سجيل ما مل ي�سجَّ
املعام���لت امل�سمون���ة ب���اأن ت�س���ع الدولة امل�سرتع���ة اإج���راءات ق�سائي���ة اأو اإدارية وجي���زة لتمكني 
���ل اإىل اإلغ���اء الت�سجي���ل يف حال عدم قي���ام �ساح���ب الت�سجيل بذل���ك اأو رف�سه  املان���ح م���ن التو�سّ
 فع���ل ذل���ك )انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 72؛ والتو�سي���ة 33 والفق���رات 260 

اإىل 263 اأدناه(.
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4-  كفاية ت�سجيل اإ�سعار وحيد

125- يف نظ���ام ت�سجيل للإ�سعارات من النوع املتوّخ���ى يف دليل املعاملت امل�سمونة )انظر دليل 
املعام���لت امل�سمونة, الف�س���ل الرابع, الفقرات 10 اإىل 14, والتو�سي���ة 57؛ والفقرات 55 اإىل 63 
اأع���له(, لي����ض هناك �سبب يح���ول دون كفاية اإ�سعار وحي���د جلعل احلقوق ال�سماني���ة, احلالية اأو 
الآجل���ة, النا�سئة عن اتفاق���ات �سمانية متعّددة ب���ني الأطراف ذاتها ت�سمل املوج���ودات املو�سوفة 
يف الإ�سع���ار, نافذًة جتاه الأط���راف الثالثة )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 68(. فمن 
�س���اأن ا�س���رتاط اأن يكون لكل اتفاق �سم���اين اإ�سعار خا�ض ب���ه اأن ُيف�سي اإىل تكالي���ف ل داعَي لها 
����ض قدرة الدائن امل�سمون على ال�ستجابة مبرونة لحتياجات املانح املتغرية اإىل التمويل دون  وُيقوِّ
خ�سي���ة من فقدان مرتبة الأولوية التي َي�سَغُلها مبقت�س���ى الت�سجيل الأوَّيل. وبناء على ذلك, يو�سي 
دلي���ل املعام���لت امل�سمونة باأن يك���ون ت�سجيل اإ�سعار وحي���د كافيًا لتحقيق نفاٍذ واح���ٍد اأو اأكرث من 
احلق���وق ال�سمانية جت���اه الأطراف الثالثة, �س���واء اأكانت تلك احلقوق موجودة وق���ت الت�سجيل اأم 
اأن�سئ���ت بع���ده, و�سواء ن�ساأت عن واحد اأم اأكرث من التفاقات ال�سمانية بني الأطراف ذاتها )انظر 
دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 68(. وعادة ما ترد ه���ذه القاعدة يف "القانون". ولكن ميكن 
اإدراجه���ا اأو تكراره���ا يف اللئحة التنظيمية, تبع���ا للأ�سلوب الت�سريعي اخلا����ض للدولة امل�سرتعة 

)انظر التو�سية 14 اأدناه(.

126- وينبغ���ي التاأكي���د عل���ى اأنَّه ما من ت�سجيل يحّق���ق نفاذ حقوق �سماني���ة نا�سئة عن اتفاقات 
�سماني���ة متع���ّددة جت���اه الأط���راف الثالث���ة اإل اإذا كان و�س���ف املوج���ودات املرهون���ة يف الإ�سع���ار 
ل )انظ���ر دلي���ل املعام���لت  ي�سم���ل املوج���ودات املو�سوف���ة يف اأي اتف���اق �سم���اين جدي���د اأو مع���دَّ
ي وظيفة تنبي���ه الباحثني م���ن الأطراف  امل�سمون���ة, التو�سي���ة 63(, واإل ف���اإنَّ الت�سجي���ل ل���ن ي���وؤدِّ
الثالث���ة اإىل احتم���ال وج���ود احل���ق ال�سماين. وم���ن ث���ّم, ف���اإذا كان اأي اتفاق �سم���اين مرم بني 
���ف يف الإ�سع���ار الأوَّيل, ف�س���وف يل���زم ت�سجي���ل  الأط���راف ي�سم���ل موج���ودات اإ�سافي���ة مل ُتو�سَ
اإ�سع���ار اأويل جدي���د اأو اإ�سعار تعدي���ل, كما اأنَّ نفاذ احل���ق ال�سماين يف تلك املوج���ودات الإ�سافية 
 جت���اه الأط���راف الثالث���ة واأولويت���ه ل���ن ُيحت�سب���ا اإل من���ذ وق���ت ت�سجي���ل الإ�سع���ار الأوَّيل اجلديد

اأو الإ�سعار بالتعديل.

لية 5-  تخ�سي�ض رقم ت�سجيل فريد للإ�سعارات الأوَّ

127- ينبغ���ي للئحة التنظيمية اأن ُتلزم ال�سجل بتخ�سي�ض رق���م ت�سجيل فريد للإ�سعار الأوَّيل 
)انظ���ر التو�سي���ة 15 اأدناه(. وهذا �سروري ل�سمان اأن يكون اأي اإ�سع���ار لحق بالتعديل اأو بالإلغاء 
يتعل���ق بالإ�سع���ار الأوَّيل مقرتنًا بذل���ك الإ�سع���ار الأوَّيل يف قيود ال�سجل, بحيث ميك���ن ا�ستخراجه 
واإدراج���ه يف نتيجة البحث التي ُي�ستخرج بها الإ�سعار الأوَّيل )للطلع على مناق�سة ب�ساأن �سرورة 
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قي���ام �ساح���ب الت�سجيل بتقدمي رقم ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل الذي يت�سل ب���ه الإ�سعار بالتعديل اأو 
بالإلغاء, انظر الفقرتني 224 و244 اأدناه(.

لة وا�ستخراجها   6-  تنظيم الإ�سعارات امل�سجَّ
بال�ستناد اإىل هوية املانح

د  128- عادة ما ُتنظم الت�سجيلت يف �سجل املمتلكات غري املنقولة وُت�ستخرج بالإ�سارة اإىل حمدِّ
د م�سابه لهويتها )مثل  نة التي يت�سل بها الت�سجيل, اأو حمدِّ اأبجدي-رقمي لهوية قطعة الأر�ض املعيَّ
عنوانه���ا(. وعادة م���ا ُيتَّبع النهج نف�سه يف �سج���لت املمتلكات املنقولة اخلا�س���ة باأنواع معينة من 
املوج���ودات, مثل �سجلت ال�سفن اأو الطائرات. فعلى �سبي���ل املثال, َي�ستخدم ال�سجل الدويل الذي 
ات املنقول���ة وبروتوكولها ب�ساأن امل�سائل التي  اأن�س���ئ مبقت�سى اتفاقية ال�سمانات الدولية على املعدَّ
�سه �سانع الطائرة كمعيار رئي�سي للفهر�سة  ات الطائرات الرقم الت�سل�سلي الذي يخ�سِّ تخ�ض معدَّ

والبحث.

د هوية املانح  129- وعل���ى نقي����ض هذا النهج, يو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة باأن يكون حم���دِّ
لة وا�ستخراجها )انظر دليل  ه���و معيار الفهر�سة الرئي�سي لأغرا�ض البحث عن الإ�سع���ارات امل�سجَّ
املعام���لت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 31 اإىل 36؛ والتو�سية 54, الفقرة الفرعية )ح((. 
د هوية  وت�ستند هذه التو�سية اإىل اعتبارين. اأولهما اأنَّ معظم فئات املوجودات املنقولة لي�ض لها حمدِّ
فري���ٌد مبا فيه الكفاية لكي يت�سنى اإجراء فهر�سة مفي���دة بال�ستناد اإىل هوية املوجودات. وثانيهما 
ن م���ن جعل احلق ال�سماين يف موجودات املانح الآجلة ويف  ه���و اأنَّ الفهر�سة ح�سب هوية املانح متكِّ
جمموعات متداولة من موجوداته الدّوارة, مثل املخزون وامل�ستحقات, نافذًا جتاه الأطراف الثالثة 
باإجراء ت�سجيل وحيد )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 68(. وللدولة امل�سرتعة اأن تختار 
اإدراج هذه القاعدة يف "القانون" اأو يف اللئحة التنظيمية ذات ال�سلة اأو يف كليهما, وفقًا لأ�سلوبها 

الت�سريعي اخلا�ض )انظر التو�سية 16 اأدناه(.

130- وم���ع اأنَّ دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة ي�س���ري اإىل فهر�سة املعلوم���ات يف قي���ود ال�سجل, فاإن 
الفهر�سة, من الناحية التقنية, لي�ست هي الن�سق الوحيد لتنظيم املعلومات يف قاعدة بيانات بحيث 
ت�سبح قابلة للبحث. ومن ثم, ينبغي اأن ت�ساغ اللئحة التنظيمية على نحو يتيح مرونة يف ت�سميم 

ال�سجل )انظر التو�سية 16 اأدناه(.

لة وا�ستخراجها بال�ستناد   7-   تنظيم الإ�سعارات امل�سجَّ
اإىل الرقم الت�سل�سلي

د هوية املانح ي�سوبه عيب يف �سياق تعاُملي  131- اإنَّ نه���ج الفهر�سة والبحث امل�ستندين اإىل حم���دِّ
, كثريا ما ُي�سار اإليه ب� "م�سكلة األف-باء-جيم-دال". فعلى �سبيل املثال, بافرتا�ض اأن "باء",  معنيَّ
ا �سمانيًّا يف �سيارته ل�سالح "األف", باع ال�سي���ارة اإىل "جيم", الذي يعتزم بدوره  بع���د اأن من���ح حقًّ
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بيعه���ا اإىل "دال" اأو منح���ه حقا �سمانيا فيها. وبافرتا�ض اأن "دال" لي����ض على علم باأن "جيم" قد 
د  احت���از ذل���ك املوجود من املانح الأ�سلي "ب���اء", ف�سوف يبحث "دال" يف ال�سج���ل م�ستخِدمًا حمدِّ
ل  هوي���ة املانح "جيم" كمعيار للبح���ث. ولكن البحث الذي يجريه دال لن يك�سف عن الإ�سعار امل�سجَّ
ل "األ���ف" ت�سجيله, باإ�سافة  املتعل���ق باحل���ق ال�سماين الذي منحه "باء" ل�سال���ح "األف" اإّل اإذا عدَّ
ل اإ�سعارًا جديدا يكون فيه "جيم" ه���و املانح )وب�ساأن م�ساألة ما اإذا  "جي���م" كمان���ح اإ�سايف, اأو �سجَّ
كان ينبغ���ي اإلزام الدائ���ن امل�سمون بتعديل ت�سجيله لكي ي�سيف مانح���ا جديدا هو ال�سخ�ض الذي 
نقل���ت اإليه املوجودات م���ن املانح الأ�سلي, انظ���ر الفقرات 229 اإىل 232 اأدن���اه(. ومع ذلك, يظل 
احلق ال�سماين الذي منحه "باء", وفقًا ل�"القانون" املو�سى به يف دليل املعاملت امل�سمونة, يتتبع 

عموما ال�سيارة حتى و�سولها اإىل اأيدي "دال" )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 79(.

132- وبغي���ة التغّلب على م�سكلة "األف-باء-جيم-دال", ين�ّض بع�ض قوانني املعاملت امل�سمونة 
عل���ى قواعد فهر�س���ة وبحث تكميلية ت�ستن���د اإىل املوجودات. وهذا النهج, م���ن الناحية العملية, ل 
دات  َي�سُل���ح اإل لأن���واع معينة من املوج���ودات, تتوافر لها اأرق���ام ت�سل�سلية فريدة وموثوق���ة اأو حمدِّ
د  �ض �سناعة ال�سي���ارات لكل �سيارة حمدِّ هوي���ة اأبجدية-رقمية معادلة. فعل���ى �سبيل املثال, تخ�سِّ
هوي���ة اأبجديًّا-رقميًّا فريدًا, ي�سار اإليه عموما ب� "رق���م التعريف باملركبة", وفقا لنظام ي�ستند اإىل 
ن  معاي���ري �سادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد القيا�س���ي )الإي�سو(. ويف النظم القانونية التي مُتكِّ
ل���ة با�ستخدام رقم اأبجدي-رقمي فريد من هذا القبيل,  الباحث���ني من ا�ستخراج الإ�سعارات امل�سجَّ
���ا, لأنَّ البحث بوا�سطة ذلك الرقم  يك���ون املنقول اإليه املرتَق���ب, الذي هو يف و�سعية "دال", حمميًّ
�سوف يك�سف عن جميع ما منحه كل املالكني يف �سل�سلة حقوق امللكية من حقوق �سمانية يف ال�سيارة 

املعينة.

133- ويناق����ض دليل املعاملت امل�سمونة م�ساأل���ة ا�ستخدام الأرقام الت�سل�سلية, اأو ما يعادلها من 
دات اأبجدية-رقمية لهوية املوجودات, كمعيار للفهر�سة والبحث, ولكنه ل يقّدم تو�سية يف هذا  حمدِّ
ال�ساأن )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 34 اإىل 36(. وعيوب هذا النهج 
هي اأنَّه قد يحّد من قدرة الأطراف على اإن�ساء حق �سماين نافذ يف املوجودات الآجلة, لأنَّه �سيتعنيَّ 
عل���ى الدائن امل�سمون حينئذ اأن ي�سجل با�ستمرار اإ�سعارات بالتعدي���ل لإ�سافة الرقم الت�سل�سلي اأو 
د الآخر لهوية املوجودات التي احتازها املانح بعد ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل. ومن ثم, فاإنَّ هذا  املح���دِّ
د الهوية  النه���ج, يف الدول التي تاأخذ به, يكون مقت�س���را على املوجودات التي لها, اإىل جانب حمدِّ
الفريد, قيمة عالية عند اإعادة بيعها و�سوق اإعادة بيع رائجة )مثل ال�سيارات واملقطورات والبيوت 
ات الدارجة على ال�سكك احلديدية وال�سفن والقوارب  املتنّقلة وهياكل الطائرات وحمّركاتها واملعدَّ

وحمّركاتها(.

134- واإىل جان���ب ذل���ك, يق�س���ي القان���ون يف ال���دول الت���ي اعتمدت ه���ذا النهج ب���اأن الت�سجيل 
با�ستخ���دام الرقم الت�سل�سلي لي�ض لزما اإل لأغرا�ض النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية مقابل 
�سا لل�سرر ب�سبب ما ي�سّمى  فئ���ات معينة من املطالبني املناف�سني الذين ميكن اأن يكونوا الأكرَث تعرُّ
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ب� "م�سكل���ة األف-باء-جي���م-دال" )خا�سة الأ�سخا����ض الذين تنقل اإليهم املوج���ودات املرهونة(. 
اأم���ا يف مقاب���ل فئات اأخرى م���ن املطالبني املناف�سني, مث���ل دائني املانح بحك���م الق�ساء اأو مديري 
�سة  ح���وزة الإع�س���ار, فاإنَّ ت�سجيل الإ�سعار الذي ل يحتوي على الرق���م الت�سل�سلي يف اخلانة املخ�سَّ
لذل���ك يظل كافيا لتحقيق نفاذ احل���ق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة ما دام ذلك الإ�سعار ي�سف 
املوج���ودات املرهون���ة و�سفًا كافيًا عل���ى اأي نحو اآخر. كم���ا اأنَّ اإدراج الرق���م الت�سل�سلي لي�ض لزما 
عل���ى الإط���لق عندما تكون املوجودات ذات ال�سلة يف حي���ازة املانح على �سكل خمزون. ففي حالة 
املخ���زون هذه, يكفي اإدخال و�س���ف عام يف اخلانة العامة املخ�س�سة لإدخ���ال و�سف للموجودات 
املرهون���ة. ويعزى هذا اإىل اأنَّ "م�سكل���ة األف-باء-جيم-دال" لي�س���ت واردة يف حالة املخزون, لأنَّ 
امل�سرتي���ن الذين يحتازون املخزون من املانح الأ�سل���ي يف ال�سياق املعتاد لعمل املانح ياأخذون ذلك 
 املخزون, على اأية حال, خال�سا من احلق ال�سماين )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 81, 

الفقرة الفرعية )اأ((.

8-  احلفاظ على �سلمة قيود ال�سجل واأمنها

135- ح�سبم���ا ُذك���ر اآنفا )انظر الفقرة 77 اأع���له(, ومن اأجل تر�سيخ ثق���ة النا�ض يف اأمن قيود 
ال�سج���ل, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باأن حتتفظ الدول���ة بامل�سوؤولية عن مراقبة عمل ال�سجل 
ومبلكي���ة قي���ود ال�سجل, وباأن حتتفظ اأي�سا, عند ال�سرورة, مبلكي���ة مرافق ال�سجل, واإن كان ميكن 
اإ�سن���اد مهمة ت�سغيله اليومي اإىل هيئة تابع���ة للقطاع اخلا�ض. وثمة خطوات اأخرى ل�سمان �سلمة 
واأمن قيود ال�سجل, منها: )اأ( اإلزام ال�سجل باأن يطلب هوية �ساحب الت�سجيل ويحتفظ بقيد عنها 
)انظ���ر الفقرتني 96 و97 اأعله(؛ و)ب( اإلزام ال�سجل ب���اأن ي�سارع اإىل اإر�سال ن�سخة من الإ�سعار 
���ل اإىل الدائن امل�سمون )انظر الفقرات 145 اإىل 147 اأدناه(؛ و)ج( اإلزام الدائن امل�سمون  امل�سجَّ
ل اإىل ال�سخ����ض املذكور يف الإ�سعار اأنَّه هو املانح  ب���اأن ي�س���ارع اإىل اإر�سال ن�سخة من الإ�سعار امل�سجَّ
)انظ���ر الفقرت���ني 148 و149 اأدن���اه(؛ و)د( جتريد موظفي ال�سجل م���ن اأي �سلحية تقديرية يف 
رف�ض متكني امل�ستعملني من احل�سول على خدمات ال�سجل )انظر الفقرات 103 اإىل 106 اأعله(. 
وتب���نيَّ التداب���ري الإ�سافية ل�سمان احلفاظ عل���ى �سلمة قيود ال�سجل يف الفق���رات 136 اإىل 140 

اأدناه.

136- فاأوًل, ينبغي اأن تو�سح اللئحة التنظيمية اأنَّه ل يجوز ملوظفي ال�سجل اأن يغرّيوا املعلومات 
ل���ة, با�ستثناء ما يحّدده القان���ون واللئحة التنظيمي���ة ذات ال�سلة  ال���واردة يف الإ�سع���ارات امل�سجَّ
)انظر التو�سية 17 اأدناه(, واأنَّه ل ميكن تغيري املعلومات اإل بت�سجيل اإ�سعار بالتعديل وفقًا للئحة 
التنظيمي���ة )انظ���ر التو�سية 19 اأدناه(. وم���ع ذلك, ميكن يف الدول امل�سرتع���ة, التي جتيز للدائن 
امل�سمون تقدمي معلومات الت�سجيل با�ستخدام ا�ستمارات اإ�سعار ورقية, النظر فيما اإذا كان ينبغي 
ال�سم���اح لل�سجل باأن ي�سحح الأخط���اء التي يرتكبها موظفو ال�سجل عند تدوين معلومات الت�سجيل 
الواردة يف �سكل ورقي يف قيود ال�سجل. ويف حال اعتماد هذا النهج, ينبغي اأن ُير�َسل اإىل ال�سخ�ض 
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د يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون على وجه ال�سرعة اإ�سعار بذلك الت�سحيح )وينبغي اإدراج  املحدَّ
ملحظ���ة ب�ساأن طبيعة الت�سويب وتاريخه يف قيد ال�سجل العام املرتبط بالإ�سعار املعني(. وكبديل 
د يف الإ�سع���ار باأنَّه الدائن  لذل���ك, ميكن للدول���ة امل�سرتعة اأن ُتلزم ال�سجل باإب���لغ ال�سخ�ض املحدَّ
امل�سم���ون مبا ارتكبه من خط���اأ, وميكن لذلك ال�سخ�ض عندئذ اأن يق���دم اإ�سعارًا بالتعديل جمانا. 
)للط���لع على مناق�س���ة مل�سوؤولية الدولة امل�سرتع���ة عن اخل�سارة اأو ال�س���رر املتاأتيني عن اأخطاء 

يرتكبها موظفو ال�سجل عند تدوين املعلومات, انظر الفقرات 141 اإىل 144 اأدناه(. 

137- وثاني���ًا, ينبغ���ي للدولة امل�سرتعة اأن حتتفظ بن�سخ احتياطية م���ن قيود ال�سجل, لكي حتمي 
تل���ك القيود من احتمال تعر�سها ل�سرر مادي اأو للتل���ف )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل 
الراب���ع, الفق���رة 54؛ والتو�سية 55, الفق���رة الفرعية )و((. وميكن اأن تنطب���ق يف هذا ال�سياق اأي 

قواعد تنظم اأمن �سائر القيود العمومية يف الدولة امل�سرتعة.

138- وثالث���ًا, ينبغ���ي احلّد من احتم���الت ف�ساد موظف���ي ال�سجل باتخاذ التداب���ري التالية: )اأ( 
ت�سميم نظام ال�سجل على نحو ي�ستحيل معه على موظفي ال�سجل اأن يغرّيوا وقت الت�سجيل اأو تاريخه 
اأو اأي معلوم���ات ت�سجيل اأدخلها الدائن امل�سمون؛ و)ب( و�سع �سوابط مالية تفر�ض رقابة �سارمة 
على اإمكانية ح�سول املوظفني على الر�سوم املدفوعة نقدا, وكذلك اطلعهم على املعلومات املالية 
التي يقدمها الزبائن الذين ي�ستخدمون و�سائط اأخرى لدفع الر�سوم؛ و)ج( ت�سميم نظام ال�سجل 
على نحو يكفل احتفاظ القيود املدرجة يف حمفوظات ال�سجل, والتي تتعلق بها الإ�سعارات بالإلغاء, 

لة التي تتعلق بها تلك الإ�سعارات بالإلغاء. باملعلومات الأ�سلية الواردة يف جميع الإ�سعارات امل�سجَّ

ح ملوظفي ال�سجل وم�ستعمليه, �سمن جملة اأمور, اأنَّه ل ي�سمح ملوظفي  139- ورابعًا, ينبغي اأن يو�سَّ
ال�سج���ل بتقدمي م�سورة قانونية ب�ساأن املتطلبات القانونية ل�سحة الت�سجيل والبحث اأو ب�ساأن الآثار 
القانوني���ة لعملي���ات الت�سجيل والبحث. غري اأنَّه ينبغي اأن يك���ون مبقدور موظفي ال�سجل اأن يقدموا 

م�سورة عملية ب�ساأن كيفية الت�سجيل والبحث )انظر الفقرات 141 اإىل 144 اأدناه(.

140- واأخ���ريًا, وح�سبم���ا نوق�ض اآنفا )انظر الفق���رات 95 اإىل 99 و103 اإىل 106 اأعله(, ينبغي 
ت�سمي���م ال�سجل, اإن اأمكن ذلك, بحيث يت�سنى للدائن���ني امل�سمونني اأن يقّدموا املعلومات مبا�سرة 
لت�سجيلها, وللباحثني اأن ُيجروا البحث مبا�سرة وبطريقة اإلكرتونية, بدل من ا�ستخدام ا�ستمارات 
ورقي���ة وقيام موظفي ال�سجل باإدخال معلوم���ات الت�سجيل اأو اإجراء بحوث نيابة عنهم )انظر دليل 
املعاملت امل�سمونة, التو�سية 54, الفقرة الفرعية )ي((. ومبقت�سى هذا النهج يتحمل امل�ستعملون 
وحده���م م�سوؤولي���ة اأي خطاأ اأو اإغف���ال يرتكبونه يف عملية الت�سجي���ل اأو البحث, كما يتحملون عبء 
اإج���راء الت�سحيحات اأو التعدي���لت اللزمة )انظر الفقرة 102 والتو�سية 7 اأعله(. وبذلك, يقل 
كث���ريا احتمال ف�ساد موظف���ي ال�سجل اأو �سوء ت�سرفهم, لأن واجباتهم تقت�س���ر اأ�سا�سا على اإدارة 
وت�سهيل ح�سول امل�ستعمل���ني على خدمات ال�سجل اإلكرتونيا, ومعاجلة ت�سديد الر�سوم, والإ�سراف 

على ت�سغيل نظام ال�سجل و�سيانته, وجمع البيانات الإح�سائية.
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9-  م�سوؤولية ال�سجل

141- يو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمونة باأن ين����ضّ "القانون" على حتديد اجله���ة التي تتحمل 
امل�سوؤولي���ة ع���ن اخل�سارة اأو ال�سرر النا�س���ئ عن خطاأ يف اإدارة نظام الت�سجي���ل والبحث اأو ت�سغيله 

)انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 56(.

���ل امل�ستعملون وحده���م امل�سوؤولية ع���ن اأي خط���اأ اأو اإغفال يف  142- وح�سبم���ا ُذك���ر اآنف���ا, يتحمَّ
املعلوم���ات الواردة يف الإ�سع���ارات اأو طلبات البحث التي يقدمونها اإىل ال�سجل, كما يتحّملون عبء 
اإج���راء الت�سحيح���ات اأو التعدي���لت اللزمة )انظ���ر التو�سية 7 والفق���رة 102 اأعله(. ويف حال 
ل موظفي ال�سجل,  قيام امل�ستعملني مبا�سرة بتقدمي الإ�سعارات وطلبات البحث اإلكرتونيا دون تدخُّ
ينبغ���ي اأن يكون احتمال وقوع م�سوؤولية على الدولة امل�سرتعة منح�سرا يف ق�سور اأداء النظام, لأنَّ 
اأي خط���اأ اآخ���ر �سيعزى اإىل الدائن امل�سمون )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 56(. اأما 
يف حال تقدمي الإ�سعارات اأو طلبات البحث با�ستخدام ا�ستمارات ورقية, ف�سوف يتعنيَّ على الدولة 
امل�سرتعة اأن تعالج م�ساألة وقوع, اأو مدى احتمال وقوع, م�سوؤولية عليها نتيجة لرف�ض ال�سجل اإدخال 
املعلومات الواردة يف الإ�سعارات يف قيود ال�سجل اأو عدم اإدخاله تلك املعلومات ب�سورة �سحيحة, اأو 

عدم قيامه بتنفيذ طلبات البحث تنفيذا �سحيحا.

���ه ل ُي�سمح ملوظفي ال�سجل بتقدمي م�س���ورة قانونية )انظر  143- واإىل جان���ب �س���رورة تو�سيح اأنَّ
الفق���رة 139 اأعله(, �سوف يتعنيَّ عل���ى الدولة امل�سرتعة اأن تعالج م�ساألة ما اإذا كان ينبغي اأن تقع 
عليها م�سوؤولية, وما هو نطاق تلك امل�سوؤولية, اإذا ما قدم موظفو ال�سجل معلومات خاطئة اأو م�سللة 

ب�ساأن متطلبات �سحة الت�سجيل والبحث اأو ب�ساأن الآثار القانونية لعمليات الت�سجيل والبحث.

���ل م�سوؤولية قانونية عن اخل�س���ارة اأو ال�سرر النا�سئ عن  144- ويف بع����ض ال���دول التي تقبل حتمُّ
�ض جزء من ر�سوم الت�سجيل  فهم, يخ�سَّ ق�س���ور اأداء النظام اأو خطاأ موظفي ال�سجل اأو �سوء ت�سرُّ
لها ال�سجل ل�سندوق تعوي�ض من اأجل تغطي���ة املطالبات املحتملة, اأما يف دول  والبح���ث التي يح�سِّ
ل م�سوؤولية  د بع�ض الدول التي تقب���ل حتمُّ اأخ���رى فتغط���ى املطالبات من الإي���رادات العامة. وحت���دِّ

ا اأعلى للتعوي�ض النقدي الذي ميكن دفعه فيما يتعلق بكل مطالبة. قانونية اأي�سًا حدًّ

ل  10-  واجب ال�سجل يف اإر�سال ن�سخة من الإ�سعار امل�سجَّ
اإىل الدائن امل�سمون

145- ح�سبما ُذكر اآنفًا, ي�سبح ت�سجيل الإ�سعار نافذًا عندما ُتدَخل املعلومات الواردة يف الإ�سعار 
يف قيود ال�سجل بحيث ت�سبح متاحة للباحثني. ونظرا ملا يكت�سيه الوقت الفعلي للت�سجيل من اأهمية 
يف نف���اذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة وحتديد اأولويت���ه, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة 
ى ن�سخ���ة من الإ�سعار  م اإ�سعارًا اإىل ال�سج���ل اأن يتلقَّ ب���اأن يك���ون بو�سع الدائ���ن امل�سمون الذي يق���دِّ
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���ل حاملا ُتدَخ���ل املعلومات الواردة يف الإ�سع���ار يف قيود ال�سجل بحيث ت�سب���ح متاحة للبحث  امل�سجَّ
)انظ���ر دلي���ل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفق���رات 49 اإىل 52؛ والتو�سية 55, الفقرتني 
الفرعيت���ني )د( و)ه((. ومن ثم, ينبغي, وفقًا للأ�سل���وب الت�سريعي اخلا�ض للدولة امل�سرتعة, اأن 
ين����ضّ القانون اأو "اللئحة التنظيمية" اأو كلهما على وج���وب م�سارعة ال�سجل اإىل اإر�سال ن�سخة 
ا اأم اإ�سعارًا بالتعديل اأم اإ�سعارًا بالإلغاء( اإىل الدائن  ل )�سواء اأكان اإ�سعارًا اأوليًّ من الإ�سعار امل�سجَّ
امل�سم���ون املب���نيَّ ا�سمه يف الإ�سعار, يبنيَّ فيه���ا التاريخ والوقت اللذان اأ�سب���ح فيهما الإ�سعار نافذًا 

)انظر التو�سية 18 اأدناه(.

ل اإىل الدائن امل�سمون  واإذا كان عل���ى ال�سجل اأن ير�سل ن�سخة ورقية م���ن الإ�سعار امل�سجَّ  -146
ل قدرة الدائن امل�سمون على الت�سرف بثقة فيما يخ�ض  عن طريق الريد العادي, فاإنَّ هذا �سيعطِّ
م ال�سجل,  نفاذ حقه ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة واأولوية ذلك احلق. ومن ثم, ينبغي اأن ُي�سمَّ
ل. اأم���ا اإذا كان النظام  اإن اأمك���ن ذلك, بحي���ث يولِّد تلقائيا ن�سخ���ة اإلكرتونية من الإ�سع���ار امل�سجَّ
م الإ�سعار اإلكرتوني���ا, فينبغي اأن يكون النظام م�سمما بحيث ير�سل  يتي���ح للدائن امل�سمون اأن يقدِّ
ل با�ستخ���دام َو�سلت النظام  اإىل الدائ���ن امل�سم���ون تلقائي���ا ن�سخة اإلكرتونية من الإ�سع���ار امل�سجَّ
الإلكرتوني���ة املعتادة. وحتى يف حال تقدمي الدائن امل�سم���ون اإ�سعارًا ورقيًّا, ينبغي اأن يكون النظام 
م���ًا بحي���ث يتيح اإر�سال الن�سخ���ة اإلكرتونيًّا, يف �سكل �سميمة ُمرفق���ة بر�سالة بريد اإلكرتوين  م�سمَّ

مثًل, اإىل الدائن امل�سمون.

ويك���ون للدائن امل�سم���ون, ح�سبما ُذكر اآنفًا )انظر الفق���رة 145 اأعله(, احلق يف تلقي   -147
لة, ولي�ض فقط الإ�سعار الأوَّيل. وعادة ما يريد الدائن امل�سمون  ن�سخ���ة من جميع الإ�سعارات امل�سجَّ
ران على نفاذ احلق ال�سماين  ل من اإ�سعار بالتعدي���ل اأو بالإلغاء لأنَّهما قد يوؤثِّ ���ي ن�سخ مما ي�سجَّ تلقِّ
ال���ذي يتعلق به الإ�سعار جت���اه الأطراف الثالثة اأو على اأولويته. وتتَّ�سم ن�سخ���ة الإ�سعار بالتعديل اأو 
ن  بالإلغ���اء باأهمي���ة خا�سة عندما يكون الت�سجيل منطويًا على اأخط���اء اأو غري ماأذون به, لأنَّها متكِّ
لع على مناق�سة ب�ساأن نتائج ارتكاب  الدائ���ن امل�سمون من اتخاذ تدابري حلماية و�سعيت���ه. )للطِّ
الدائن امل�سمون لأخطاء غري مق�سودة عند ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء, انظر الفقرات 245 اإىل 248 
لع عل���ى مناق�سة ب�ساأن نفاذ ت�سجيل الإ�سعارات بالتعديل اأو بالإلغاء التي مل ياأذن به  اأدن���اه؛ وللطِّ

الدائن امل�سمون, انظر الفقرات 249 اإىل 259 اأدناه(.

 11-  واجب الدائن امل�سمون يف اإر�سال ن�سخة 
ل اإىل املانح من الإ�سعار امل�سجَّ

يج���ب على الدائ���ن امل�سمون, ح�سبما ُذكر اآنفا )انظر الفق���رة 101 اأعله(, اأن يح�سل   -148
عل���ى اإذن كتابي من املانح, يف التفاق ال�سم���اين اأو يف اتفاق منف�سل, قبل الت�سجيل اأو بعده, لكي 
ل من معرفة اأنَّ  ى مانحًا يف الإ�سعار امل�سجَّ يكون ت�سجيل الإ�سعار نافذًا. وبغية متكني ال�سخ�ض امل�سمَّ
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ل باإيراد ا�سمه باعتباره املانح, واأنَّ معلومات الت�سجيل مطابقة لنطاق ذلك الإذن  الإ�سع���ار قد �ُسجِّ
الذي اأعطي اأو �سُيعطى, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة بوجوب اأن ير�سل الدائن امل�سمون ن�سخة من 
ل اإىل املانح )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 55, الفقرة الفرعية )ج((.   الإ�سعار امل�سجَّ
دين, يكفي اأن ير�سل اأحد الدائن���ني امل�سمونني ن�سخة من  ويف ح���ال وجود دائنني م�سمون���ني متعدِّ
ل اإىل املانح. وتبعًا للأ�سلوب الت�سريعي اخلا�ض للدولة امل�سرتعة, ميكن اإدراج هذه  الإ�سع���ار امل�سجَّ
التو�سي���ة يف القان���ون اأو اللئح���ة التنظيمية ذات ال�سل���ة اأو كليهما )انظر التو�سي���ة 18, الفقرة 

الفرعية )ب( اأدناه(.

149- والق�سد من اإلقاء واجب اإر�سال ن�سخة من الإ�سعار اإىل املانح على عاتق الدائن امل�سمون, 
ل ال�سج���ل, ه���و تفادي اإلقاء عبء اإ�سايف على عاتق ال�سجل, مما ميكن اأن يوؤثر �سلبا على كفاءته. 
وبافرتا�ض اأنَّ الت�سجيلت غالبا ما جُترى بح�سن نيَّة وتكون ماأذونا بها, لي�ض من �ساأن وفاء الدائن 
امل�سم���ون بهذا اللتزام اأن ُيَع���دَّ �سرطًا م�سبقًا لنفاذ الت�سجيل. وتنح�س���ر عواقب تق�سري الدائن 
ل م�سوؤولية تعوي����ض املانح عن اأيِّ �سرر فعلي  امل�سم���ون يف الوف���اء بالتزامه بجزاءات ا�سمية وحتمُّ
به ذلك التق�سري )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرة 51؛ والتو�سية 55,  ي�سبِّ

الفقرة الفرعية )ج((.

12-  تعديل املعلومات املوجودة يف قيود ال�سجل العمومية

ل املعلومات الواردة يف  150- يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة بال�سماح للدائن امل�سمون باأن يعدِّ
ل اإ�سعارًا بالتعديل يف اأيِّ وقت )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل  ل, باأن ي�سجِّ الإ�سعار امل�سجَّ
الرابع, الفقرات 110 اإىل 116, والتو�سية 73(. وتبعًا للأ�سلوب الت�سريعي اخلا�ض والقواعد ال�سياغية 
اخلا�سة للدولة امل�سرتعة, ينبغي اإدراج هذه التو�سية يف القانون اأو اللئحة التنظيمية ذات ال�سلة 
ل هو  اأو كليهم���ا, مع تو�سيح اأنَّ ال�سخ�ض الذي ي�سمح ل���ه بتعديل املعلومات الواردة يف اإ�سعار م�سجَّ
د يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون )انظر التو�سية 19, الفقرة الفرعية )اأ( اأدناه؛  ال�سخ�ض املحدَّ

وللط���لع عل���ى مناق�سة ب�ساأن نفاذ ت�سجي���ل اإ�سعار بالتعديل عندما ل يك���ون الدائن امل�سمون قد 
ح اأي�سًا اأنَّ ت�سجيل الإ�سعار  اأذن بالت�سجي���ل, انظر الفقرات 249 اإىل 259 اأدن���اه(. وينبغي اأن يو�سَّ
بالتعدي���ل ل يف�س���ي اإىل حذف املعلومات ال���واردة يف الإ�سعارات امل�سجلة الت���ي يت�سل بها الإ�سعار 
بالتعدي���ل ول اإىل تعديله���ا )انظ���ر الفقرة 9 اأعله والتو�سي���ة 19, الفقرة الفرعي���ة )ب( اأدناه(. 
ويو�سي دليل املعاملت امل�سمونة اأي�سًا بال�سماح للمانح, يف ظروف معيَّنة, باأن يلتم�ض تعديًل من 
خلل اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرتني 107 
و108؛ والتو�سية 72(. وينبغي اإدراج هذه التو�سية اأي�سًا يف اللئحة التنظيمية اأو يف القانون اأو يف 

كليهما )انظر التو�سية 30 والفقرة 224 اأدناه(.
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13- اإزالة املعلومات من قيود ال�سجل العمومية وحفظها

151- يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة باأن ُي�س���اَرع اإىل اإزال���ة املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار 
���ل م���ن قيود ال�سج���ل العمومية )مبا يف ذلك املعلوم���ات الواردة يف ملح���ق ي�سبح جزءًا من  امل�سجَّ
���ل اإ�سع���ار باإلغائه؛ ويجب عندئ���ذ حفظ تلك  ة نفاذ الإ�سع���ار اأو �ُسجِّ الإ�سع���ار( مت���ى انق�ست م���دَّ
ا فيما يتعلق بحفظ املعلومات الواردة يف  املعلومات بحي���ث يت�سنى ا�ستخراجها عند ال�سرورة. )اأمَّ
 اإ�سعارات انق�ست مدتها اأو اأُلغيت, فانظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرة 109؛

والتو�سي���ة 74؛ وفيم���ا يتعل���ق مب���ا اإذا كان احلف���ظ مطلوبًا اإذا مل يك���ن الدائن امل�سم���ون قد اأذن 
بالإ�سع���ار بالإلغاء, انظر الفق���رات 249 اإىل 259 اأدناه(. فاإذا ظلت الإ�سعارات امللغاة اأو املنق�سية 
متاح���ة للبح���ث اأمام عام���ة النا�ض فق���د ُيحدث هذا بلبل���ة قانونية ل���دى الباحثني م���ن الأطراف 
الثالث���ة, مم���ا ميكن اأن يعطل ق���درة املانح على منح ح���ق �سماين جديد يف املوج���ودات املو�سوفة 
يف الإ�سع���ار اأو عل���ى الت�س���رف فيها. غري اأنَّ احلف���ظ على نحو يتيح ال�ستخراج �س���روري لأنَّه قد 
يل���زم يف امل�ستقب���ل ا�ستخ���راج الإ�سعار املنق�سي اأو امللغ���ى, من اأجل معرفة وق���ت الت�سجيل, مثًل, 
اأو نط���اق املوجودات املرهونة املو�سوفة يف الإ�سع���ار لأغرا�ض نزاع لحق ب�ساأن الأولوية بني الدائن 
امل�سم���ون ومطال���ب مناف�ض. وُتدرج هذه القواعد عادة يف "القان���ون". لكن ميكن للدولة امل�سرتعة 
ر, تبع���ًا لأ�سلوبه���ا الت�سريع���ي, اأن تدرجها يف اللئح���ة التنظيمية اأو تكرره���ا فيها )انظر  اأن تق���رِّ

 التو�سيتني 20 و21 اأدناه(.

ة التي يج���ب اأثناَءها  152- وينبغ���ي للئح���ة التنظيمي���ة اأي�س���ًا اأن تن����ضَّ على ح���دٍّ اأدنى للم���دَّ
ة 20 �سنة, مث���ل؛ انظر التو�سي���ة 21 اأدناه(. وميك���ن اأن يتاأثَّر  حف���ُظ الإ�سع���ارات املوؤر�سفة )مل���دَّ
ة احلفظ بطول ف���رتة التقادم املن�سو�ض عليه���ا يف قانون الدول���ة امل�سرتعة فيما يخ�ض  ط���ول مدَّ
اإقام���ة الدع���اوى املتعلق���ة باملعام���لت امل�سمون���ة. فعل���ى �سبي���ل املث���ال, اإذا كان القان���ون ين����ضُّ 
عل���ى ع���دم جواز رفع دع���وى بعد مرور اأكرث م���ن 15 �سنة عل���ى تاريخ انق�ساء احل���ق ال�سماين اأو 
ة حف���ظ مماثلة يف الطول.  اإنه���اء التف���اق ال�سماين, ميك���ن للئحة التنظيمي���ة اأن تن�ضَّ على مدَّ
ة املنا�سب���ة, اأن تنظر فيم���ا اإذا كان القان���ون ي�سمح  وينبغ���ي للدول���ة امل�سرتع���ة, لدى تقري���ر امل���دَّ
بتمدي���د ف���رتة التقادم وم���ا اإذا كان ينبغ���ي عندئذ اإلزام ال�سج���ل باأن يحفظ املعلوم���ات املوجودة 
ة اأط���ول بكثري  ة تع���ادل اأيِّ متدي���د ُي�سم���ح ب���ه. واأخ���ريًا, ميك���ن اأن تك���ون املدَّ يف حمفوظات���ه مل���دَّ
د  دها تكون اأدن���ى بكثري م���ن تكلفة تعهُّ ���ا, لأنَّ تكلف���ة تعهُّ القيود الورقية. عندم���ا ُيحتف���ظ باملحفوظ���ات اإلكرتونيًّ

14-  لغة الإ�سعار وطلب البحث

دة ب�س���اأن اللغة الت���ي يتعنيَّ  م اأيَّ تو�سي���ة حمدَّ 153- م���ع اأنَّ دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة ل يق���دِّ
د التعليق على  ا�ستخدامه���ا يف تق���دمي معلوم���ات الت�سجي���ل وطلب���ات البح���ث اإىل ال�سج���ل, ي�س���دِّ
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�س���رورة اأن تعال���ج الدول���ة امل�سرتعة ه���ذه امل�ساأل���ة )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, الف�سل 
, ينبغي تناُول هذه امل�ساأل���ة يف اللئحة التنظيمية )انظر   الراب���ع, الفقرات 44 اإىل 46(. وم���ن ثمَّ

التو�سية 22 اأدناه(.

154- وب�سرف النظر عن اللغة امل�ستخدمة يف وثائق ال�سمان الأ�سلية, عادة ما ت�سرتط اللئحة 
التنظيمي���ة اأن ُت�ستخَدم يف معلومات الت�سجيل وطلبات البحث اللغُة اأو اللغات الر�سمية للدولة التي 
ُي���دار ال�سجل حتت �سلطتها. ومع اأنَّه ميكن للدول���ة اأن تاأذن اأي�سًا با�ستخدام لغات اأخرى, فاإنَّ من 
ع اأن يكون م�ستعمل  �ض جناعة قيود ال�سجل و�سفافيتها ما مل يكن من املعقول توقُّ �س���اأن ه���ذا اأن يقوِّ

ال�سجل املعتاد يف الدولة امل�سرتعة يعرف تلك اللغة الأخرى.

155- وينبغ���ي اأن يك���ون ال�ستثن���اء الوحيد من ه���ذه القاعدة ه���و احلالة التي يك���ون فيها ا�سم 
ا عنه بلغة مغاي���رة للغة التي  �ست مبقت�سى قان���ون اأجنبي, مع���رَّ املان���ح, مث���ل من�س���اأة جتاري���ة اأُ�سِّ
ي�ستخدمه���ا ال�سج���ل. وملعاجل���ة احل���الت الت���ي يك���ون فيه���ا ا�سم املان���ح مكتوب���ًا بلغ���ة َت�ستخدم 
جمموع���ة ح���روف مغايرة للح���روف امل�ستخدم���ة يف لغة ال�سج���ل اأو لغاته, �سيكون م���ن ال�سروري 
اأن توف���ر اللئح���ة التنظيمي���ة اإر�س���ادات ب�س���اأن الكيفي���ة الت���ي يتعنيَّ به���ا تكييف تل���ك احلروف 
 اأو اإيج���اد مقاِب���لت له���ا بحي���ث تتواف���ق مع لغ���ة ال�سجل. وتنطب���ق العتب���ارات ذاتها عل���ى ا�سم 

الدائن امل�سمون.

�ض  ا وَي�سمح قانون الدول���ة الذي اأُ�سِّ 156- ويف احل���الت التي يكون فيه���ا املانح �سخ�س���ًا اعتباريًّ
دة من ا�سم���ه, يجوز للدول امل�سرتعة  ذل���ك ال�سخ�ض مبقت�س���اه با�ستعمال �سيغ لغوية ر�سمية متعدِّ
الأخ���ذ بنه���وج خمتلفة. ومن هذه النهوج ا�س���رتاط اإيراد جميع ال�سيغ اللغوي���ة الر�سمية من ا�سم 
املان���ح يف الإ�سع���ار بو�سفه���ا حم���ددات منف�سلة لهويت���ه. وميزة ه���ذا النهج اأنَّ م���ن �ساأنه حماية 
الباحث���ني من الأط���راف الثالثة الذين يتعاملون مع املانح اأو �سبق له���م التعامل معه با�ستخدام اأيٍّ 
نه���م من البحث يف ال�سجل با�ستخ���دام تلك ال�سيغة. غري  م���ن ال�سي���غ اللغوية من ا�سمه, مبا ميكِّ
اأنَّ م���ن �ساأن ه���ذا النهج اأي�سًا تعري����ض الدائن امل�سم���ون لحتمال اعتبار ت�سجيله غ���ري نافذ اإذا 
ح اللئحة  مل ت���رد في���ه جميع ال�سيغ اللغوية الر�سمية ال�سحيحة من ا�سم املان���ح. وينبغي اأن تو�سِّ
التنظيمي���ة, يف ح���ال اتَّبعت الدول���ة امل�سرتعة ه���ذا النه���ج, اأنَّ الواجب امللقى عل���ى عاتق الدائن 
دات  امل�سم���ون باإي���راد جمي���ع ال�سيغ اللغوي���ة الر�سمية من ا�سم املان���ح يف الإ�سع���ار بو�سفها حمدِّ
منف�سل���ة لهويت���ه يخ�سع للقواع���د املن�سو�ض عليه���ا يف اللئح���ة التنظيمية ب�س���اأن الكيفية التي 
ن بها الأ�سم���اء املعرَّ عنها مبجموعة م���ن احلروف الأجنبية بحي���ث تتوافق مع لغة  ���ف اأو ُت���دوَّ ُتكيَّ
ال�سج���ل اأو لغات���ه. وهناك نهج اآخ���ر ي�سرتط مبوجبه اإي���راد �سيغة لغوية ر�سمي���ة واحدة فقط من 
ا من �ساأنه تقلي���ل احتمال اخلطاأ بالن�سبة للدائ���ن امل�سمون, لكنه قد  ا�س���م املان���ح يف الإ�سعار, ممَّ
���ل اإذا كانوا قد  ����ض الباحث���ني من الأطراف الثالث���ة لحتمال عدم العثور عل���ى الإ�سعار امل�سجَّ يعرِّ
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 تعاملوا مع املانح با�ستخدام �سيغة لغوية خمتلفة من ا�سمه ومن ثمَّ قاموا بالبحث با�ستخدام ذلك 
ال�سم املختلف.

باء- التو�سيات 11 اإىل 22

التو�سية 11- وقت نفاذ ت�سجيل الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ( يب���داأ نف���اذ ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل اعتبارًا م���ن تاريخ ووقت 
تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار يف قيود ال�سجل بحيث ت�سبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل 

العمومية؛
���د ال�سجل تاريخ ووقت تدوي���ن املعلومات الواردة يف الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار  )ب(   يقيِّ

بالتعديل يف قيود ال�سجل بحيث ت�سبح متاحًة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية؛
ن ال�سج���ل يف قيوده املعلومات ال���واردة يف الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل  )ج(    ي���دوِّ
مها بطريقة اأخرى بحي���ث ت�سبح متاحًة للباحثني يف قيود ال�سجل  ويفهر����ض تلك املعلومات اأو ينظِّ
م به الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار  العمومي���ة يف اأق���رب وقت ممك���ن عمليًّا, ح�سب الرتتيب ال���ذي ُقدِّ

بالتعديل اإىل ال�سجل؛
)د(       يبداأ نفاذ ت�سجيل الإ�سعار بالإلغاء اعتبارًا من التاريخ والوقت اللذين ل يعود فيهما 
الإ�سعار ال�سابق ت�سجيله الذي يت�سل به الإ�سعار بالإلغاء متاحًا للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية؛
���د ال�سج���ل التاريخ والوقت اللذين ل يعود فيهما الإ�سع���ار ال�سابق ت�سجيله الذي  )ه(      يقيِّ

يت�سل به الإ�سعار بالإلغاء متاحًا للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.

ة نفاذ ت�سجيل الإ�سعار التو�سية 12-  مدَّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

اخليار األف

ة زمنية ق�س���رية, مثل خم�ض  ة ]ُت���دَرج مدَّ )اأ(  يك���ون ت�سجي���ل الإ�سع���ار الأوَّيل نافذًا ملدَّ
د يف قانون الدولة امل�سرتعة[؛ �سنوات, حُتدَّ

ة زمني���ة ق�سرية, مثل �ستة  ة نف���اذ الت�سجيل يف غ�سون ]ُتدَرج مدَّ )ب(   يج���وز متدي���د مدَّ
د يف قانون الدولة امل�سرتعة[ قبل انق�سائها؛ اأ�سهر, حُتدَّ
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ة الزمنية  ة النفاذ, يف حال ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل لتمديدها ل�]ُتدَرج املدَّ د مدَّ )ج(    مُت���دَّ
دت.  ة احلالية لو مل تكن قد ُمدِّ دة يف الفقرة الفرعية )اأ([ بدًءا من وقت انق�ساء املدَّ املحدَّ

اخليار باء
نها �ساحب الت�سجيل يف  ة الزمنية التي يبيِّ )اأ( يك���ون ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل ناف���ذًا للمدَّ

�سة لذلك يف الإ�سعار؛ اخلانة املخ�سَّ
)ب(  يجوز متديد فرتة نفاذ الت�سجيل اأو تقلي�سها, يف اأيِّ وقت قبل انق�سائها, عن طريق 

ة النفاذ اجلديدة؛ �سة لذلك مدَّ ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل يبنّي يف اخلانة املخ�سَّ
ة النفاذ, يف حال ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل لتمديدها, باملقدار الزمني الذي  د مدَّ )ج(    مُتدَّ
ة احلالية لو مل تكن قد  ده �ساح���ب الت�سجيل يف الإ�سعار بالتعديل بدًءا من وقت انق�س���اء املدَّ يح���دِّ

دت. ُمدِّ

اخليار جيم
نها �ساحب الت�سجيل يف  ة الزمنية التي يبيِّ )اأ( يك���ون ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل ناف���ذًا للمدَّ
دها قانون  ة زمنية طويل���ة يحدِّ �س���ة لذلك يف الإ�سع���ار, على األَّ تتجاوز ]ت���دَرج مدَّ اخلان���ة املخ�سَّ

الدولة امل�سرتعة, مثل 20 �سنة[؛
ة زمني���ة ق�سرية, مثل �ستة  ة نف���اذ الت�سجيل يف غ�سون ]ُتدَرج مدَّ )ب(   يج���وز متدي���د مدَّ
دها قانون الدولة امل�سرتعة[ قبل انق�سائها, عن طريق ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل يبنيِّ يف  اأ�سهر, يحدِّ
دة يف الفقرة  ة الزمنية املحدَّ ة النف���اذ اجلديدة, على األَّ تتجاوز ]املدَّ �سة لذلك مدَّ اخلان���ة املخ�سَّ

الفرعية )اأ([؛
ة النفاذ, يف حال ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل لتمديدها, باملقدار الزمني الذي  د مدَّ )ج(    مُتدَّ
ة احلالية لو مل تكن قد  ده �ساح���ب الت�سجيل يف الإ�سعار بالتعديل بدًءا من وقت انق�س���اء املدَّ يح���دِّ

دت. ُمدِّ

التو�سية 13- الوقت الذي يجوز فيه ت�سجيل الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز ت�سجيل الإ�سعار قبل اإن�ساء احلق ال�سماين 
اأو اإبرام التفاق ال�سماين اأو بعدهما.

التو�سية 14- كفاية ت�سجيل اإ�سعار وحيد

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ ت�سجيل اإ�سعار وحيد يكفي جلعل ما ين�سئه املانح 
م���ن حقٍّ �سماين واحد اأو اأكرث ل�سال���ح الدائن امل�سمون نف�سه يف املوجودات املرهونة املو�سوفة يف 
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الإ�سع���ار نافذًا جتاه الأط���راف الثالثة, �سواء اأكانت تلك احلقوق ال�سمانية موجودة وقَت الت�سجيل 
اأم اأن�سئت بعده, و�سواء اأكانت نا�سئة عن اتفاق �سماين واحد اأم اأكرث بني الطرفني ذاتهما.

التو�سية 15- رقم الت�سجيل

لأغرا����ض التو�سي���ات 16 و18 و30 و32 و34, ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمية على اأن 
ن  ����ض ال�سجل رق���َم ت�سجيٍل فريدًا للإ�سع���ار الأوَّيل واأن يقِرن جميع الإ�سع���ارات التي تت�سمَّ يخ�سِّ

ذلك الرقم بالإ�سعار الأوَّيل.

 التو�سية 16- فهر�سة املعلومات الواردة 
يف قيود ال�سجل اأو تنظيمها على نحو اآخر

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ( يق���وم ال�سجل بفهر�سة املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل, اأو 
 بتنظيمها على نحو اآخر, يف قيود ال�سجل العمومية, بحيث ت�سبح متاحًة للباحثني وفقًا للتو�سية 34,

ن رقم الت�سجيل نف�سه؛ اإىل جانب جميع املعلومات الواردة يف الإ�سعارات التي تت�سمَّ
)ب(  يق���وم ال�سجل بفهر�سة املعلومات الواردة يف الإ�سعار بالإلغاء, اأو بتنظيمها على نحو 
مة  اآخ���ر, يف حمفوظات ال�سجل, بحيث ميكن لل�سجل ا�ستخراجها اإىل جانب جميع املعلومات املقدَّ

ن رقم الت�سجيل نف�سه. يف الإ�سعارات التي تت�سمَّ

التو�سية 17- �سلمة قيود ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
ل ال�سج���ل معلومات واردة يف قي���ود ال�سجل اأو يزيلها منه���ا, اإلَّ يف احلالت  )اأ( األَّ ُيع���دِّ

املن�سو�ض عليها يف التو�سيتني 19 و20؛
ر اآلي���ات احتياطية تتيح  )ب(  يت���وىلَّ ال�سج���ل حماية قي���وده من ال�سي���اع اأو التل���ف, ويوفِّ

ا�سرتجاع تلك القيود.

ل التو�سية 18- ن�سخة الإ�سعار امل�سجَّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل اإىل كل  ���ا, ن�سخًة من الإ�سع���ار امل�سجَّ )اأ( ُير�س���ل ال�سج���ُل, يف اأق���رب وقت ممكن عمليًّ
ف يف الإ�سعار باأنَّه دائن م�سمون على العنوان املبنيَّ يف الإ�سعار, مع بيان تاريخ ووقت  �سخ�ض معرَّ

نفاذ ت�سجيل الإ�سعار ورقم الت�سجيل؛
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الدائ���ن  ���ه  باأنَّ ���ل  امل�سجَّ الإ�سع���ار  يف  ف  املع���رَّ ال�سخ����ض  عل���ى  يج���ب  )ب(   
اأي���ام[   10 مث���ل  امل�سرتع���ة,  الدول���ة  ده���ا  حتدِّ ق�س���رية  زمني���ة  ة  ]م���دَّ غ�س���ون  يف  امل�سم���ون, 
���ل وفق���ًا للفق���رة الفرعي���ة )اأ( م���ن ه���ذه التو�سي���ة,   م���ن ت�سلُّم���ه ن�سخ���ًة م���ن الإ�سع���ار امل�سجَّ

اأن ير�سل:
ف يف الإ�سعار باأنَّه املانح اإىل  ‘1’   ن�سخ���ة من الإ�سعار الأوَّيل اإىل كل �سخ�ض معرَّ

العنوان املبنيَّ يف الإ�سعار؛
ف يف الإ�سعار  ‘2’    ن�سخ���ة من الإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغ���اء اإىل كل �سخ�ض معرَّ
���ه املان���ح اإىل اأحدث عن���وان مبنيَّ يف قي���د ال�سجل العموم���ي, اأو اإذا كان  باأنَّ
ف يف الإ�سعار باأنَّه الدائ���ن امل�سمون على عل���م باأنَّ عنوان  ال�سخ����ض املع���رَّ
, ف���اإىل اأحدث عنوان يعرف���ه للمانح اأو اإىل عن���وان متاح يف  املان���ح ق���د تغريَّ
ف يف الإ�سع���ار باأنَّه  ح���دود املعق���ول, حت���ى واإن كان ل���دى ال�سخ����ض املع���رَّ
 املان���ح عناوي���ن متع���ددة اأو مل يكن لدي���ه اأي عن���وان يف الدول���ة التي يوجد 

بها ال�سجل. 

 التو�سية 19- تعديل املعلومات الواردة 
يف قيود ال�سجل العمومية

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
ل املعلومات الواردة  ف يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون اأن ُيعدِّ )اأ( يجوز لل�سخ�ض املعرَّ

ل اإ�سعارًا بالتعديل وفقًا للتو�سية 30 اأو 31 اأو 33؛ ل باأن ُي�سجِّ يف الإ�سعار امل�سجَّ
)ب(   ل يف�س���ي ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالتعدي���ل اإىل ح���ذف اأو تغي���ري املعلومات ال���واردة يف 

الإ�سعارات امل�سجلة التي يت�سل بها الإ�سعار بالتعديل.

 التو�سية 20- اإزالة معلومات 
من قيود ال�سجل العمومية

ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمية على وج���وب اأن ُت���زال املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار 
ة نفاذه وفقًا للتو�سية 12 اأو عند ت�سجيل اإ�سعار  ل من قيود ال�سجل العمومية عند انق�ساء مدَّ امل�سجَّ

بالإلغاء وفقًا للتو�سية 32 اأو 33.
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 التو�سية 21- حفظ املعلومات التي ُتزال 
من قيود ال�سجل العمومية

ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأن حُتفظ املعلومات التي ُت���زال من قيود ال�سجل 
دها الدولة امل�سرتعة, مثل 20  ة زمنية طويل���ة حتدِّ ة ل تقل عن ]مدَّ العمومي���ة وفق���ًا للتو�سية 20 ملدَّ

�سنة,[ مبا يتيح لل�سجل ا�ستخراج تلك املعلومات وفقًا للفقرة الفرعية )ب( من التو�سية 16.

التو�سية 22- لغة الإ�سعار

ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية على وجوب اأن يعرَّ ع���ن املعلومات الواردة يف الإ�سعار 
ف عامة  دها ال�سجل ويعرِّ دها الدولة امل�سرتعة[, ومبجموعة احلروف التي يحدِّ ب�]لغة اأو لغات حتدِّ

النا�ض بها.
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لية رابعاً- ت�سجيل الإ�سعارات الأوَّ
األف- مالحظات عامة

مة 1- مقدِّ

157- يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 
ن الإ�سعار الأوَّيل املعلومات التالية لكي يقبل ال�سجل  65 اإىل 97؛ والتو�سي���ة 57( بوج���وب اأن يت�سمَّ
د هوي���ة الدائن امل�سمون اأو  د هوية املان���ح وعنوانه؛ و)ب( حمدِّ ت�سجي���ل ذلك الإ�سع���ار: )اأ( حمدِّ
ة نفاذ الت�سجيل,  له وعنوان ذلك الدائن اأو املمثِّل؛ و)ج( و�سف للموجودات املرهونة؛ و)د( مدَّ ممثِّ
ة نفاذ الإ�سعار )انظر التو�سية 12,  اإذا كانت الدولة امل�سرتعة ت�سمح ل�ساحب الت�سجيل باختيار مدَّ

اخلي���ار باء اأو جيم, والفق���رات 113 اإىل 121 اأعله(؛ و)ه( احلّد الأق�س���ى للمبلغ النقدي الذي 
يجوز للدائن امل�سمون اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه, اإذا اختارت الدولة امل�سرتعة اأن ت�سرتط اإدراج 
هذه املعلومة )انظر الفقرات 200 اإىل 204 اأدناه(. وينبغي اأن تعاود اللئحة التنظيمية اإيراد هذه 

التو�سية وتكّملها )انظر التو�سية 23 اأدناه(. 

158- وح�سبم���ا نوق�ض اآنف���ًا )انظر الفقرت���ني 97 و98 اأعله(, يجب على �ساح���ب الت�سجيل اأن 
�س���ة لذلك يف ا�ستمارة الإ�سع���ار املقررة لإدراج ذلك  ُيدِخ���ل املعلوم���ات املطلوبة يف اخلانة املخ�سَّ
النوع من املعلومات )انظر التو�سية 6 اأعله والتو�سية 23 اأدناه(. لكن اإذا اأَدخل �ساحب الت�سجيل, 
د هوية املانح يف اخلانة املقررة لإدخال املعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون, فاإنَّ ذلك  مثًل, حمدِّ
���ه لن يعرف اأنَّ معلوم���ات خاطئة قد اأُدخلت  غ���ًا لأن يرف����ض ال�سجل هذا الإ�سعار لأنَّ ل يك���ون م�سوِّ
رة بع�ض  م اإليه للت�سجيل طاملا اأُدخل���ت يف اخلانات املقرَّ ولأنَّ عل���ى ال�سج���ل اأن يقبل الإ�سعار املق���دَّ
املعلوم���ات املقروءة )انظر التو�سية 8 اأعله(. لك���ن, بالنظر اإىل اأنَّ البحث يف ال�سجل با�ستخدام 
ا�س���م املانح باعتباره معيار البحث لن ي�ستخ���رج ت�سجيل الإ�سعار, فاإنَّ الت�سجيل �سيكون غري نافذ, 

مما يف�سي اإىل جعل احلق ال�سماين املتعلق به غري نافذ جتاه الأطراف الثالثة.

2-  املعلومات اخلا�سة باملانح
)اأ( عموميات

159- يو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, ح�سبم���ا اأُو�سح �سابق���ًا )انظر الفق���رة 129 اأعله(, 
لة اأو تنظم بطريق���ة اأخرى يف قيود ال�سجل بحي���ث ميكن للباحث  ب���اأن ُتفهر����ض الإ�سع���ارات امل�سجَّ
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د هوي���ة املانح كمعيار للبحث. وات�ساقا م���ع التو�سيات 58 اإىل 60  اأن ي�ستخرجه���ا با�ستخ���دام حمدِّ
لة ب�ساأن ماهية  ر اللئحة التنظيمي���ة اإر�سادات مف�سَّ م���ن دليل املعاملت امل�سمونة, ينبغي اأن توفِّ
د ال�سحيح لهوية املانح, مبا يكفل ُوثوق �ساح���ب الت�سجيل من نفاذ ت�سجيله, وُوثوق الباحث  املح���دِّ
م���ن قدرته على الرتكان اإىل نتيجة البحث )انظر الفقرات 161 اإىل 179, والتو�سيات 24 اإىل 26 
اأدناه(. كما ينبغي للئحة التنظيمية اأن توفر اإر�سادات ب�ساأن عواقب اإدخال بيانات غري �سحيحة 
د هوية املانح )انظر الفقرات 205 اإىل 208, والتو�سية 29, الفقرة  اأو غري كافية فيما يتعلق مبحدِّ

الفرعية )اأ( اأدناه(.

ا �سمانيًّا يف موجوداته �سمان���ا للتزام واقع على  160- ولي����ض م���ن النادر اأن ُين�سئ �سخ����ض حقًّ
ط���رف ثال���ث مدين )مبن فيه كفي���ل اللتزام الواقع على املدي���ن(. ومبا اأنَّ وظيف���ة الت�سجيل هي 
الك�سف عن احتمال وجود حق �سماين يف املوجودات املو�سوفة يف الإ�سعار, فينبغي اأن يفهم �ساحب 
د هوية وعن���وان املانح الذي ميلك املوجودات  الت�سجي���ل اأنَّ املعلوم���ات املطلوبة عن املانح هي حمدِّ
د هوية وعنوان الطرف الثالث املدي���ن باللتزام امل�سمون )اأو  املرهون���ة اأو له حقوق فيه���ا, ل حمدِّ

كفيل اللتزام الواقع على املدين(. 

د هوية املانح )ب( حمدِّ

د هوية املانح, تبعا ملا  م دليل املعاملت امل�سمونة تو�سيات منف�سلًة ب�ساأن تعيني حمدِّ 161- يق���دِّ
ا اأم كيانًا اآخر )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  ا اأم �سخ�سًا اعتباريًّ اإذا كان املانح �سخ�سًا طبيعيًّ
, ف�سوف يلزم فهر�سة الإ�سعارات اأو تنظيمها بطريقة اأخرى يف قيود  التو�سيتني 59 و60(. ومن ثمَّ
���ب على هذا النهج اآثار يف عمليتي الت�سجيل  ال�سج���ل ح�سب معايري متمايزة تبعًا لفئة املانح. وترتتَّ
والبح���ث. وينبغ���ي للئح���ة التنظيمية اأن تبنيِّ بو�س���وح اأنَّه يجب على �ساح���ب الت�سجيل اأن ُيدخل 
�سة لإدخال املعلومات املتعلقة بفئة املانح املعنية,  د هوي���ة كل مانح وعنوانه يف اخلانة املخ�سَّ حمدِّ
�سمان���ًا لأن تك���ون املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار مدَرج���ة يف قيود ال�سجل على نح���و يتيح للباحث 

ا�ستخراجها. 

162- ويف ح���ال وج���ود اأكرث من مان���ح, ينبغي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى وجوب اإدخال 
دات هوية ه���وؤلء املانحني وعناوينهم يف اخلانة اأو احليز املخ�س����ض لذلك يف الإ�سعار, كلًّ  حم���دِّ
د هوية اأي  ي اأيُّ بحث يف قيود ال�سجل با�ستخ���دام حمدِّ عل���ى ح���دة. وهذا �سروري ل�سمان اأن ي���وؤدِّ
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لة فيما يتعلق باملانح )انظر الفقرة 208  م���ن هوؤلء املانحني اإىل ا�ستخراج جميع الإ�سعارات امل�سجَّ
رة بحيث تتيح اإدخال  م ا�ستم���ارة الإ�سعار املقرَّ اأدن���اه(. وت�سهيًل لعملية الت�سجيل, ينبغي اأن ُت�سمَّ
دين وعناوينهم يف خان���ات منف�سلة ومتمايزة م���ن الإ�سعار نف�سه  دات هوية املانح���ني املتعدِّ حم���دِّ
)انظ���ر من���اذج ا�ستمارات ال�سجل يف املرفق الث���اين اأدناه(. ومع اأنَّه ميك���ن ل�ساحب الت�سجيل اأن 
ل اإىل النتيجة نف�سها بت�سجيل اإ�سعار منف�سل لكل مانح, فاإنَّ هذه العملية �ستكون اأثقل وطاأة  يتو�سَّ
علي���ه, لأنَّه �سي�سطر اإىل معاودة اإدخ���ال كل املعلومات الأخرى املتعلقة باملانح املطلوب توافرها يف 
الإ�سع���ار الأوَّيل يف كل اإ�سع���ار عل���ى حدة. ويف ح���ال وجود اأكرث من مانح واح���د )اأو دائن م�سمون 
�سة لها, ولكل مانح )اأو دائن م�سمون(  واح���د(, يجب تدوين املعلومات اللزمة يف اخلانة املخ�سَّ
 على حدة, �سواء يف الإ�سعار نف�سه اأو يف اإ�سعارات منف�سلة )انظر التو�سية 23, الفقرة الفرعية )ب(

اأدناه(.

د هوية املانح الذي هو �سخ�ض طبيعي ‘1’ حمدِّ

���ه, لك���ي يك���ون الت�سجيل ناف���ذًا, ينبغ���ي اأن يكون  163- يو�س���ي دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة باأنَّ
د هوي���ة املان���ح, اإذا كان املانح �سخ�س���ًا طبيعيًّا, ه���و ا�سمه ال���وارد يف وثيقة ر�سمي���ة معيَّنة  حم���دِّ
د كل  )انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 59(. وتنفيذًا له���ذه التو�سية, ينبغ���ي اأن حتدِّ
ن ا�س���م املانح ا�سم  د, اإذا ت�سمَّ د هوية املانح ه���و ا�سم املان���ح, واأن حت���دِّ دول���ة م�سرتع���ة اأنَّ حم���دِّ
���ا واحدًا اأو اأك���رث, عنا�سر  عائل���ة )ا�سم���ًا ق���د يتاألَّف م���ن عن�سر واح���د اأو اأكرث( وا�سم���ًا �سخ�سيًّ
رة  رة املنف�سلة يف ا�ستم���ارة اإ�سع���ار الت�سجيل املقرَّ ا�س���م املان���ح اللزم اإدراجه���ا واخلانات املق���رَّ
لإدخ���ال كل عن�س���ر من عنا�س���ره. ولتقرير العنا�سر املطلوب���ة, ينبغي اأن تاأخ���ذ الدولة امل�سرتعة 
يف العتب���ار قواعده���ا املتعلقة بالت�سميات وكذلك مدى حتديد خمتل���ف عنا�سر ال�سم يف الوثائق 
د يف لئحته���ا التنظيمية اأنواع  الر�سمي���ة ال�س���ادرة حمليًّا. كم���ا ينبغي لكل دولة م�سرتع���ة اأن حتدِّ
ح  يتها. ويو�سِّ ية ل�سم املانح وترتي���ب اأولوية حجِّ الوثائ���ق الر�سمية التي �ستعتر م�س���ادر ذات حجِّ
باع���ه. و�سيكون على كل دول���ة ُم�سرتعة  اجل���دول والفق���رات فيما يلي مث���اًل للنهج الذي مُيك���ن اتِّ
د اأن�س���ب اأن���واع الوثائ���ق الر�سمي���ة يف كل حال���ة يف �س���وء قواع���د الت�سمية ال�سائ���دة فيها   اأن حت���دِّ

)انظر التو�سية 24 اأدناه(.
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164- وعلى نحو اأكرث حتديدًا, ينبغي للئحة التنظيمية اأن تبنيِّ مثل ما يلي:

ل���ًة فيها لدى الهيئة  )اأ( اإذا كان املان���ح مول���ودًا يف الدول���ة امل�سرتعة وكانت ولدته م�سجَّ
احلكومي���ة امل�سوؤول���ة عن ت�سجيل املواليد, يكون ا�سم املانح هو ال�سم ال���وارد يف �سهادة ميلده, اأو 

وثيقة معادلة لها اأ�سدرتها تلك الهيئة احلكومية )مثل بطاقة هوية اأو رخ�سة قيادة(؛
ل فيها, يكون ا�سم  )ب(  اإذا كان املان���ح مول���ودًا يف الدولة امل�سرتعة ولكن ولدت���ه مل ت�سجَّ
املان���ح ه���و ال�سم ال���وارد يف جواز �سف���ر �سالح اأ�سدرته ل���ه الدولة امل�سرتع���ة, اأو ال�سم الوارد يف 
]بطاقة الهوية اأو رخ�سة القيادة التي تكون الدولة امل�سرتعة قد اأ�سدرتها له[ يف حال عدم اإ�سدار 

جواز �سفٍر؛
)ج(   اإذا مل يك���ن املان���ح مولودًا يف الدول���ة امل�سرتعة ولكنه يحم���ل جن�سيتها, يكون ا�سمه 
ه���و ال�س���م الوارد يف �سهادة جن�سيته اأو يف جواز �سفر �سالح اأ�سدرته له الدولة امل�سرتعة اأو ال�سم 

د هوية املانحو�سعية املانح حمدِّ

 مولود يف الدولة امل�سرتعة, 
لة فيها وولدته م�سجَّ

ال�سم الوارد يف �سهادة امليلد اأو يف وثيقة ر�سمية معادلة

مولود يف الدولة امل�سرتعة, 
ل فيها ولكنَّ ولدته مل ُت�سجَّ

)1(  ال�سم الوارد يف جواز �سفر �سالح
)2(  اإذا مل يتوافر جواز �سفر �سالح, ال�سم الوارد يف وثيقة 

ر�سمية ُمعادلة �ساحلة, مثل بطاقة هوية اأو رخ�سة قيادة

غري مولود يف الدولة 
امل�سرتعة, ولكنه يحمل 

جن�سيتها

)1(  ال�سم الوارد يف �سهادة اجلن�سية اأو يف جواز �سفر 
�سالح 

)2(  اإذا مل تتوافر �سهادة اجلن�سية اأو جواز �سفر �سالح, 
ال�سم الوارد يف وثيقة ر�سمية معادلة �ساحلة مثل بطاقة 

هوية اأو رخ�سة قيادة

غري مولود يف الدولة 
امل�سرتعة ول يحمل جن�سيتها

)1(  ال�سم الوارد يف جواز �سفر �سالح �سادر عن الدولة 
التي يحمل املانح جن�سيتها

)2(  اإذا مل يتوافر جواز �سفر �سالح, ال�سم الوارد يف 
�سهادة امليلد اأو يف وثيقة ر�سمية معادلة �ساحلة �سادرة يف 

مكان ولدة املانح

ال�سم الوارد يف اأيِّ وثيقتني ر�سميتني �ساحلتني �سادرتني خلف ما ُذكر اأعله
عن الدولة امل�سرتعة, )مثل بطاقة �سمان اجتماعي اأو بطاقة 

تاأمني �سحي اأو بطاقة �سريبية(, اإذا كان ال�سمان فيهما 
متطابقني
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ال���وارد يف ]بطاقة الهوي���ة اأو رخ�سة القيادة التي تكون الدولة امل�سرتع���ة قد اأ�سدرتها له[ يف حال 
عدم اإ�سدار �سهادة جن�سية اأو جواز �سفر له؛

يك���ون  امل�سرتع���ة ول يحم���ل جن�سيته���ا,  الدول���ة  املان���ح مول���ودًا يف  يك���ن  اإذا مل  )د(   
ا�س���م املان���ح ه���و ال�س���م ال���وارد يف ج���واز �سفر �سال���ح �سادر ع���ن الدولة الت���ي يحم���ل جن�سيتها 
اأو, يف ح���ال ع���دم وج���ود ج���واز �سف���ر �سال���ح لدي���ه, يك���ون ا�سمه ه���و ال�س���م ال���وارد يف �سهادة 
 مي���لد اأو وثيق���ة ر�سمي���ة معادلة �ساحل���ة اأ�سدرتها ل���ه الهيئة احلكومي���ة املعني���ة يف الدولة التي 

ُولد فيها؛

)ه(   يف احل���الت التي ل تن���درج �سمن نطاق الفقرات الفرعية )اأ( اإىل )د(, يكون ا�سم 
املان���ح ه���و ال�سم الوارد يف اأيِّ وثيقت���ني ر�سميتني �ساحلتني من الوثائق الر�سمي���ة التالية: ]بطاقة 
ال�سم���ان الجتماعي اأو بطاقة التاأمني ال�سحي اأو البطاق���ة ال�سريبية التي تكون الدولة امل�سرتعة 

قد اأ�سدرتها للمانح[, وفقًا لرتتيب اأولوية حجيتها؛

ا يرد يف الفق���رات الفرعي���ة )اأ( اإىل )ه(, اإذا تغريَّ ا�سم املانح  )و(   ب�س���رف النظ���ر عمَّ
وفق���ًا لقان���ون تغيري الأ�سماء املنطبق مبوج���ب قواعد القانون الدويل اخلا�ض الت���ي تعمل بها دولة 
د هوي���ة املانح, ابتداًء م���ن تاريخ نفاذ تغيري ا�سمه, ه���و �سيغة ا�سمه   املحكم���ة املعني���ة, يكون حمدِّ

ح�سبما تغرّي.

165- واإ�ساف���ة اإىل ذل���ك, ينبغ���ي اأن تتناول كل دول���ة م�سرتعة يف اللئح���ة التنظيمية احلالت 
���ف ال�سم ال�سخ�سي للمانح وا�سم عائلته من اأكرث من  ال�ستثنائي���ة. فعلى �سبيل املثال, عندما يتاألَّ
كلمة واحدة, ميكن اأن ت�سرتط اللئحة التنظيمية اأن يتاألَّف ال�سم ال�سخ�سي للمانح وا�سم عائلته 
رة فيم���ا يخ�ضُّ كل عن�سر من  م���ن تل���ك الكلمات واأنَّه ينبغي اإدخاله���ا يف اخلانات املنف�سلة املقرَّ
عنا�سر ال�سم؛ وعندما يتاألَّف ا�سم املانح من كلمة واحدة, ميكن اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على 
مًا بحيث ل يرف�ض الإ�سعار  اإدراج تل���ك الكلم���ة يف خانة ا�سم العائلة, واأن يكون نظام ال�سجل م�سمَّ

الذي مل يدرج فيه �سيء يف خانة ال�سم ال�سخ�سي.

166- ولع���لَّ الدول���ة امل�سرتع���ة ت���ودُّ اأي�س���ًا النظر يف م���ا اإذا كان ينبغ���ي لل�سجل, خ���لل عملية 
ق اإلكرتونيًّا من تطابق الأ�سم���اء املُدرجة يف ا�ستمارات الإ�سعارات مع الأ�سماء  الت�سجي���ل, اأن يتحقَّ
ال���واردة يف �سج���لت اأخرى حتتفظ به���ا الدولة امل�سرتع���ة. ويف هذا ال�سدد, ينبغ���ي اأن يوؤخذ يف 
العتب���ار اأم���ران: اأولهما هو األَّ يحاول ال�سجل تقدمي هذه اخلدم���ة ما مل يكن واثقًا من اأنَّ ال�سجل 
�ض نف�سه للم�ساءلة؛  ب اأ�سرارًا ورمب���ا ُيعرِّ ث وكام���ل ودقيق, واإلَّ ف�سوف ي�سبِّ ال���ذي يت�سل به حمدَّ
وثانيهم���ا هو الأث���ر القانوين لتقدمي خدمات املطابق���ة. ومن اخليارات املتاحة يف ه���ذا ال�ساأن اأن 
تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأن يكون القيد املطاَبق كافيًا من الناحي���ة القانونية لتحديد هوية 
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ي املطاَبقة الإلكرتونية اإىل نقل امل�سوؤولية عن حتديد ا�سم املانح  املان���ح. ومبقت�سى هذا النهج, توؤدِّ
ا اخليار  �ض ال�سجل للم�ساءلة. اأمَّ حتدي���دًا �سحيحًا من �ساح���ب الت�سجيل اإىل ال�سجل, مما قد يعرِّ
د خدمة لي�ض لها اأي مفعول قانوين, ومن  الآخ���ر فه���و اأن تن�ضَّ اللئحة على اأنَّ املطاَبقة هي جم���رَّ
ق من �سحة  ل م�سوؤولي���ة التحقُّ , ف���اإنَّ �ساح���ب الت�سجيل الذي يرتك���ن اإىل هذه املطابق���ة يتحمَّ ث���مَّ
د هوي���ة املانح يف ال�سجل اخلارج���ي. وهذا النهج الأخ���ري هو اأكرث توافقًا م���ع تو�سيات دليل  حم���دِّ
�ض   املعاملت امل�سمونة )مثًل التو�سية 54, الفقرة الفرعية )د(, التي ل يقوم وفقها ال�سجل بتفحُّ

حمتويات الإ�سعار(.

167- ويف بع����ض ال���دول, قد يحمل كثري م���ن الأ�سخا�ض ال�سم نف�سه, مم���ا يف�سي اإىل احتمال 
دي���ن خمتلف���ني يحمل���ون ا�س���م املانح  اأن يك�س���ف البح���ث ع���ن اإ�سع���ارات متعلق���ة مبانح���ني متعدِّ
نف�س���ه مو�س���وع البح���ث. وحتوُّطًا له���ذا الحتم���ال, ُيو�سي دليل املعام���لت امل�سمون���ة بوجوب اأن 
ُت���درج يف الإ�سع���ار عند ال�س���رورة, علوًة على ا�سم املان���ح, معلومات اإ�سافي���ة )مثل تاريخ ميلد 
املان���ح اأو رق���م هويته ال�سخ�سية اأو رقم ر�سم���ي اآخر ت�سدره الدولة امل�سرتع���ة(, من اأجل حتديد 
هوي���ة املان���ح حتدي���دًا فري���دًا )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 59(. غ���ري اأنَّ دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة ل يو�س���ي با�ستخ���دام ه���ذه املعلوم���ات الإ�سافي���ة كمعيار للبح���ث. وينبغي 
د يف اللئح���ة التنظيمية نوع املعلوم���ات الإ�سافية  للدول���ة الراغب���ة يف تنفيذ ه���ذا النهج اأن حت���دِّ
املطل���وب اإدراجه���ا يف الإ�سع���ار, وم���ا اإذا كان اإدراج هذه املعلوم���ات يف الإ�سعار واجب���ًا لكي يقبل 
 ال�سج���ل ت�سجي���ل الإ�سعار اأم ه���و خيار م���رتوك ل�ساحب الت�سجي���ل )انظر التو�سي���ة 23, الفقرة 

الفرعية )اأ( ‘1’ اأدناه(.

ف عليها ما اإذا كان ينبغ���ي للدولة امل�سرتعة اأن ت�سرتط  168- وثم���ة اعتب���ارات رئي�سة ثلثة يتوقَّ
اأن ُي���دَرج يف الإ�سعار, كمعلومات اإ�سافية, رقم هوية اأو اأي رقم ر�سمي اآخر �سادر عن تلك الدولة. 
ل ه���و م���ا اإذا كان النظام الذي ت�س���در مبقت�ساه اأرقام الهوية �سام���ًل وموثوقًا مبا  فالعتب���ار الأوَّ
في���ه الكفاي���ة ل�سمان تخ�سي�ض رقم فريد دائم لكل �سخ�ض طبيعي يكون من مواطني تلك الدولة 
اأو املقيم���ني الدائم���ني فيها. والعتب���ار الثاين هو ما اإذا كان���ت ال�سيا�سة العام���ة للدولة امل�سرتعة 
�سه ملواطنيه���ا و/اأو للمقيمني فيها.  ت�سم���ح بالك�س���ف علنًا عن رق���م الهوية اأو اأي رقم اآخ���ر تخ�سِّ
والعتب���ار الثالث ه���و ما اإذا كان هناك �سج���ل م�ستندي اأو م�سدر اآخر موث���وق يتيح للباحثني من 
ق���وا مبو�سوعية مما اإذا كان الرقم الر�سمي يخ����ض املانح املعني. واإذا  الأط���راف الثالثة اأن يتحقَّ
يت هذه ال�سروط الثلثة, فمن �ساأن ا�ستخدام اأرقام الهوية التي ت�سدرها الدولة, اأو غريها  م���ا ُلبِّ
���ا لتحديد هوية املانحني حتديدًا فريدًا. غري اأنَّ النهج  ر �سبيًل مثاليًّ م���ن الأرقام الر�سمية, اأن يوفِّ
ال���ذي يو�س���ي به دليل املعاملت امل�سمون���ة, ح�سبما ُذكر اآنفا, هو اأنَّ املعلوم���ات الإ�سافية )�سواء 
يف �س���كل رقم بطاقة هوي���ة اأو يف �سكل اآخر( ل يجوز ا�سرتاطه���ا اإلَّ عندما تكون �سرورية لتحديد 
هوي���ة املانح حتديدًا فريدًا )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 59( واإلَّ كا�سرتاط اإ�سافي 
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ل غري )انظر التو�سية 23, الفقرة الفرعية )اأ( ‘2’ اأدناه(, ولي�ض كمعيار للبحث يف اأيِّ حال من 
الأحوال )انظر التو�سية 34 اأدناه(.

نه دلي���ل املعاملت امل�سمونة من تو�سي���ات متعلقة بتنازع القوانني  169- وبالنظ���ر اإىل ما يت�سمَّ
)مث���ل التو�سي���ة 203, التي تن�ضُّ على اأنَّ القان���ون املنطبق على اإن�ساء ح���ق �سماين يف موجودات 
ملمو�س���ة وعلى نفاذه جتاه الأطراف الثالثة وحتدي���د اأولويته هو قانون الدولة التي توجد فيها تلك 
املوجودات(, فاإنَّ قانون الدولة امل�سرتعة )مبا فيه لئحتها التنظيمية( ميكن اأن ينطبق على احلق 
, فعندما ت�سرتط الدولة امل�سرتعة اإدراج رقم الهوية  ال�سم���اين الذي ين�سئه مانح اأجنبي. ومن ث���مَّ
ال�س���ادر عنه���ا اأو اأيِّ رقم ر�سمي اآخر من اأجل حتديد هوية املان���ح حتديدًا فريدًا, يلزم اأن تتناول 
اللئح���ة التنظيمية احلالت التي ل يكون فيها املانح م���ن مواطني الدولة امل�سرتعة اأو مقيمًا فيها 
اأو مل ُي�س���َدر ل���ه رق���م هوية لأيِّ �سبب اآخر. وميك���ن للدولة امل�سرتعة, مث���ل, اأن تن�ضَّ يف اللئحة 
التنظيمي���ة على اأنَّ رقم جواز ال�سفر الأجنبي اخلا�ض باملانح, اأو الرقم الوارد يف اأيِّ وثيقة اأجنبية 

ر�سمية اأخرى, ُيعتر بديًل كافيًا.

د هوية املانح الذي هو �سخ�ض اعتباري ‘2’  حمدِّ
170- فيم���ا يتعلق باملانح���ني الذين هم اأ�سخا����ض اعتباريون, ُيو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
د الهوي���ة ال�سحيح لأغرا�ض نف���اذ الت�سجيل ه���و ال�سم الوارد يف وثيق���ة تاأ�سي�ض  ب���اأن يك���ون حمدِّ
ال�سخ����ض العتباري )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سي���ة 60(. وينبغي لكل دولة م�سرتعة 
لها وفقًا لقواعدها اخلا�سة بالت�سميات.  اأن تع���اود اإدراج هذه القاعدة يف لئحته���ا التنظيمية وُتكمِّ
د هوي���ة املانح هو ا�سم املانح واأنَّ  ح اللئحة التنظيمية اأنَّ حمدِّ فعل���ى �سبيل املثال, ينبغ���ي اأن تو�سِّ
وثيق���ة التاأ�سي����ض, التي ينبغي ا�ستن���ادًا اإليها حتديد ا�سم املانح, ت�سمل اأيَّ ن���وع من ال�سكوك التي 
ا اأم  ُتعت���ر م�سدرًا قانونيًّا لو�سعية املان���ح ك�سخ�ض اعتباري )�سواًء اأكان ذلك ال�سك عقدًا خا�سًّ
�ض ذلك ال�سخ�ض العتباري مبقت�ساه )انظر  ا اأم مر�سومًا(, وفقًا للقانون الذي تاأ�سَّ نظامًا اأ�سا�سيًّ

التو�سية 25 اأدناه(.

171- وحتتف���ظ جميع ال���دول تقريبًا ب�سجل جت���اري عمومي اأو �سجل عموم���ي لل�سركات بغر�ض 
�سون مبقت�سى قانون تلك الدولة, مبا يف  ت�سجي���ل املعلومات عن الأ�سخا����ض العتباريني الذين يوؤ�سَّ
�ض لل�سخ�ض العتباري عن���د الت�سجيل يف هذا ال�سجل  ذل���ك اأ�سماوؤه���م. ويف بع�ض ال���دول, ُيخ�سَّ
العموم���ي رق���م ت�سجي���ل فريد وموث���وق. واإذا كانت ل���دى الدول���ة امل�سرتعة �سواغل ب�س���اأن احتمال 
وج���ود ا�سم ي�سرتك فيه عدة اأ�سخا����ض اعتباريني, ميكن للئحة التنظيمي���ة اأن تن�ضَّ على اإدراج 
ا يف  ذل���ك الرق���م يف الإ�سعار كمعلوم���ة اإ�سافية ُت�ستخدم يف حتديد هوية املانح حتدي���دًا فريدًا. اأمَّ
ر اإر�سادات  ال���دول التي ت�سرتط اإدراج هذه املعلوم���ة الإ�سافية, فينبغي للئحة التنظيمي���ة اأن توفِّ
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�ض مبقت�سى قانون دول���ة اأجنبية, لأنَّ  ا اأُ�سِّ ب�س���اأن احلالت التي يك���ون فيها املانح �سخ�س���ًا اعتباريًّ
 ال�سج���ل التجاري اأو �سجل ال�سركات يف تل���ك الدولة الأجنبية قد ل يكون لديه نظام ترقيم ت�سجيل 

معادل.

ن ا�سم املانح الذي هو �سخ�ض اعتباري رموزًا خمت�سرًة )مثل, "�ض. م.",  172- وعادًة ما يت�سمَّ
اأو "�ض. ذ. م. م." اأو تعابري )مثل "�سركة مغَفلة" اأو "�سركة حمدودة", اأو "�سركة م�ساهمة مغَفَلة", 
ل���ة", اأو "�سركة"( تدل على نوع ال�سركة/الهيئ���ة اأو ال�سخ�سية العتبارية الأخرى.  اأو "هيئ���ة م�سجَّ
وينبغ���ي للئحة التنظيمية اأن تبنيِّ برنام���ج البحث الذي ي�ستخدمه ال�سجل ومفعول هذا الرنامج 
عن���د ا�ستخدام تل���ك الرموز املخت�سرة. فعلى �سبي���ل املثال, ينبغي اأن تو�س���ح اللئحة التنظيمية 
م���ا اإذا كان البح���ث با�ستخ���دام تلك الرموز املخت�س���رة اأو امل�سطلحات اأو بدونه���ا, اأو با�ستخدام 
ل ذي ال�سلة, مما يجعل  �سيغة غري �سحيحة منها, �سوف يظل قادرًا على ا�ستخراج الإ�سعار امل�سجَّ
الت�سجي���ل ناف���ذًا )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 58(. ومن �ساأن ه���ذا النهج اأن يفيد 
اأ�سحاب الت�سجيل عندما ل ُيدرجون ذلك الرمز املُخت�سر العام اأو التعبري ال�سحيح اأو ل يدرجونه 
بتات���ًا. غ���ري اأنَّه مُيكن اأن يثق���ل دون داع كاهل الباحثني م���ن الأطراف الثالث���ة, لأنَّ نتيجة البحث 
ة ت�سجيلت ل تت�سل باملان���ح املعني, لأنَّها �ستك�سف ع���ن جميع الت�سجيلت  ميك���ن اأن تعر�ض ع���دَّ
املتعلق���ة باملانحني الذين ه���م اأ�سخا�ض اعتباريون يحملون نف�ض ا�سم املانح املعني, ب�سرف النظر 

عن نوعهم.

173- وتبع���ًا للقان���ون املنطب���ق عل���ى تاأ�سي�ض الأ�سخا����ض العتباري���ني, مُيكن اأن حتت���وي وثيقة 
تاأ�سي����ض املانح ك�سخ�ض اعتباري, اأو ال�سك الآخر ال���ذي اأُ�س�ض مبقت�ساه ك�سخ�ض اعتباري, على 
تنويع���ات لل�س���م نف�سه )اإذ ت�سري اإليه يف موا�سع خمتلفة بعب���ارات مثل "ال�سركة املتحدة �ض. م." 
ر اللئح���ة التنظيمية اإر�سادات ب�ساأن  اأو "املتح���دة ����ض. م." اأو "املتحدة"(. ويف احلالة املثلى, توفِّ
 ذل���ك اجل���زء من وثيق���ة التاأ�سي�ض ال���ذي ينبغي اعتباره م�س���درًا ذا حجية ل�س���م املانح لأغرا�ض 

الت�سجيل.

‘3’  احلالت اخلا�سة
174- يل���زم اأن ت���درج كل دولة م�سرتع���ة اأي�سًا يف لئحته���ا التنظيمية اإر�س���ادات اإ�سافية ب�ساأن 
د املطلوب لهوية املانح يف ح���الت خا�سة )انظر التو�سية 26 اأدن���اه(. فامل�ساألة هنا ل تتعلق  املح���دِّ
مباهية ال�سفة القانونية للمانح اأو مبا اإذا كانت له ال�سلحية القانونية لإن�ساء حق �سماين, واإمنا 
د هويته الذي ينبغي اإدراج���ه يف الإ�سعار. ويورد اجل���دول والفقرات فيما يلي  تتعل���ق مباهية حم���دِّ
دات الهوي���ة املُحتملة. و�سوف يتعنيَّ على  اأمثل���ة لأن���واع احلالت التي �سيلزم تناولها, مع اأمثلة ملحدِّ
الدول���ة امل�سرتع���ة اأن تنظر يف ما اإذا كانت هذه الأمثلة متوائمة م���ع ظروفها, ويف كيفية مواءمتها 

مع تلك الظروف.
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175- واإذا كان ال�سخ����ض خا�سعًا لإجراءات اإع�سار, ميك���ن اأن يكون املانح )اأي ال�سخ�ض الذي 
يحق له رهن موجودات حوزة الإع�سار( هو ال�سخ�ض اخلا�سع لإجراءات الإع�سار اأو ممثِّل اإع�ساره 
ر ما اإذا كانت �ست�سرتط  , �سيكون على الدولة امل�سرتعة اأن تقرِّ بح�سب قانون الإع�سار املعني. ومن ثمَّ
يف اللئح���ة التنظيمي���ة اأن يقوم الدائن امل�سم���ون, بالإ�سافة اإىل تدوين ا�س���م ال�سخ�ض اخلا�سع 
�سة للمانح, بالإفادة اأي�سًا يف خانة م�ستقلة بخ�سوع  لإجراءات الإع�سار يف اخلانة املنا�سبة املخ�سَّ
املان���ح لإج���راءات اإع�سار واإيراد ا�سم ممثِّل الإع�سار يف حال وجوده. ويفيد هذا النهج يف كفالة اأن 
ي�سف���ر البحث يف ال�سجل با�ستخدام ا�سم ال�سخ�ض اخلا�سع لإج���راءات الإع�سار عن ك�سف جميع 

د هوية املانحو�سعية املانح حمدِّ

�سخ�ض خا�سع لإجراءات 
اإع�سار 

د وفقا  ا�س���م ال�سخ����ض اخلا�سع لإج���راءات الإع�سار, املح���دَّ
للقواع���د املنطبق���ة عل���ى املانح الذي ه���و �سخ����ض طبيعي اأو 
�سخ����ض اعتب���اري, تبع���ًا للحال���ة, عل���ى اأن ُيذك���ر, يف خان���ة 
�س���ة لذلك, اأنَّ ال�سخ����ض خا�سع لإجراءات  منف�سل���ة خم�سَّ

اإع�سار وا�سم ممثِّل الإع�سار يف حال وجوده

د وفقًا للقواعد املنطبقة على املانح حوزة �سخ�ض متوفى ا�سم ممثل احلوزة, املحدَّ
ال���ذي هو �سخ�ض طبيع���ي اأو �سخ�ض اعتب���اري, تبعًا للحالة, 
�سة لذلك, اأنَّ املانح  عل���ى اأن ُيذكر, يف خان���ة منف�سلة خم�سَّ

هو ممثل حوزة

د  �سندوق ا�ستئماين حمدَّ
ال�سم

"�سن���دوق  بكلم���ة  متبوع���ًا  ال�ستئم���اين  ال�سن���دوق  ا�س���م 
ن ا�س���م ال�سندوق كلم���ة "�سندوق  ا�ستئم���اين", م���ا مل يت�سمَّ
دًا وفق���ًا للقواعد املنطبقة على املانح  ا�ستئماين" اأ�سًل, حمدَّ

الذي هو �سخ�ض اعتباري

�سندوق ا�ستئماين غري 
د ال�سم حمدَّ

دًا  )1(  ا�س���م واحد عل���ى الأقل م���ن اأمناء ال�سن���دوق, حمدَّ
وفق���ًا للقواعد املعمول بها فيما يتعلق باملانح الذي هو �سخ�ض 
���ا, اأو وفقًا  طبيع���ي, اإذا كان اأم���ني ال�سن���دوق �سخ�سًا طبيعيًّ
للقواع���د املعم���ول بها فيم���ا يتعل���ق باملانح الذي ه���و �سخ�ض 
���ا, مع  اعتب���اري, اإذا كان اأم���ني ال�سن���دوق �سخ�س���ًا اعتباريًّ
�سة لهذا الغر�ض باأنَّ املانح  الإي�س���اح يف خانة م�ستقلة خم�سَّ

اأمنُي �سندوق ا�ستئماين, اأو
)2(  ا�س���م واح���د عل���ى الأقل م���ن الأ�سخا�ض الذي���ن اأ�س�سوا 

ال�سندوق.
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الإ�سعارات امل�سجل���ة بخ�سو�ض موجودات ذلك ال�سخ�ض, �سواء اأكانت متعلقة باحلقوق ال�سمانية 
املمنوح���ة قبل بدء اإجراءات الإع�سار اأو بعده و�س���واء اأكان ال�سخ�ض الذي منح احلق ال�سماين هو 

ذلك ال�سخ�ض اأم ممثِّل الإع�سار, يف حال وجوده.

176- وميكن الأخذ بالنهج نف�سه يف حال اإن�ساء حق �سماين يف موجودات, تكون جزءًا من حوزة 
د  ���ل حوزة ال�سخ�ض املتوفى. ويف ه���ذه احلالة, يكون حمدِّ �سخ����ض طبيعي متوفى, من جانب ممثِّ
قة على ال�سخ�ض الطبيعي,  د بن���اًء على القواعد املطبَّ هوي���ة املانح هو ا�سم ال�سخ�ض املتوفى املحدَّ
�سة له���ذا الغر�ض اأنَّ املوجودات املرهون���ة جزء من حوزة  عل���ى اأن ُيذك���ر يف خان���ة م�ستقلة خم�سَّ
املان���ح وا�سم ممثل احلوزة. ومن �ساأن الأخذ بهذا النه���ج �سمان اأن ي�سفر البحث با�ستخدام ا�سم 
لة با�ستخدام ا�سم ال�سخ����ض املتوفى قبل وفاته,  ال�سخ����ض املتوفى عن ا�ستخراج اإ�سع���ارات م�سجَّ
ذات �سل���ة بحق���وق �سمانية يف موجودات ق���د تكون وقت اإجراء البحث ج���زءًا من حوزة ال�سخ�ض 

املتوفى.

د ال�سم مرهون���ة, لعلَّ الدولة امل�سرتعة  177- وعندم���ا تكون موج���ودات �سندوق ا�ستئماين حمدَّ
ا �سمانيًّا يف  ه اإذا اأن�ساأ اأمني �سن���دوق ا�ستئماين حقًّ تنظ���ر يف اأن ت�سرتط يف لئحته���ا التنظيمية اأنَّ
د هوية املانح هو  د ا�سمه, يك���ون حمدِّ موج���ودات ال�سندوق, وكانت وثيق���ة تاأ�سي�ض ال�سندوق حتدِّ
ن ا�سم ال�سندوق عبارة "ال�سندوق  ذلك ال�س���م متبوعًا بعبارة "�سندوق ا�ستئماين", ما مل يت�سمَّ

دًا وفقًا للقواعد املنطبقة على ال�سخ�ض العتباري. ال�ستئماين" اأ�سًل, حمدَّ

���ا �سمانيًّا يف موجودات ال�سندوق, وكانت وثيقة  ���ا اإذا اأن�ساأ اأمني �سندوق ا�ستئماين حقًّ 178- اأمَّ
د هوي���ة املانح هو ا�سم واحد عل���ى الأقل من اأمناء  د ا�سمه, يكون حمدِّ تاأ�سي����ض ال�سن���دوق ل حت���دِّ
د هوية ال�سخ�ض الطبيعي, يف حال كان الأمني  دًا وفقًا للقواعد املنطبقة على حمدِّ ال�سندوق, حمدَّ
د هوية ال�سخ�ض العتب���اري, يف حال كان  ���ا, اأو وفقًا للقواعد املنطبقة عل���ى حمدِّ �سخ�س���ًا طبيعيًّ
�سة لهذا الغر�ض اأن املانح اأمنُي  ح يف خانة منف�سلة خم�سَّ الأم���ني �سخ�سًا اعتباريًّا, على اأن يو�سَّ
د هوية  �سن���دوق ا�ستئم���اين. وبدًل من ذل���ك, لعلَّ الدولة امل�سرتع���ة تودُّ اأن ت�سرتط اأن يك���ون حمدِّ
املان���ح, يف حال عدم حتديد ا�س���م ال�سندوق ال�ستئماين, هو ا�سم واحد على الأقل من الأ�سخا�ض 

�سوا ال�سندوق. الذين اأ�سَّ

179- ولع���لَّ ال���دول امل�سرتعة تودُّ تن���اول اأنواع اأخرى م���ن احلالت اخلا�سة التي ق���د يلزم فيها 
د هوي���ة املانح يف الإ�سعار, مث���ل حالة منح حق �سماين  تق���دمي توجيه���ات ب�ساأن كيفية تدوين حمدِّ
�سني  يف موج���ودات م�سرتك���ة لرابطة اأو م�سروع م�سرتك يحملن ا�سمًا م�س���رتكًا ولكنهما غري موؤ�سَّ

. باعتبارهما �سخ�سًا اعتباريًّا م�ستقلًّ

180- ويف حالة املن�ساأة اململوكة ل�سخ�ض واحد, ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأن يكون 
���ى ت�سجيله هو ا�سم املالك, املُ���دَرج وفقًا للقواعد  د هوية املان���ح امل�ستخدم يف الإ�سعار املتوخَّ حم���دِّ
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ل با�سم جتاري مغاير  املنطبق���ة على املان���ح الذي هو �سخ�ض طبيعي, حتى واإن كانت املُن�س���اأة ت�سغَّ
ل�س���م املالك وباأ�سل���وب غري اأ�سلوبه. وا�سم املن�ساأة اململوكة ل�سخ����ض واحد ل مُيكن التعويل عليه, 
فعادة ما يتغرَيّ تبعًا لرغبة املالك. ومع اأنَّه ميكن ل�ساحب الت�سجيل اأن ُيدِخل ا�سم تلك املن�ساأة يف 

د الهوية املطلوب. الإ�سعار كمانح اإ�سايف, فاإنَّ ا�سم املالك هو حمدِّ

)ج( عنوان املانح

181- ين����ضُّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة عل���ى اأن يكون عنوان املانح �سمن م���ا ينبغي اأن يت�سّمنه 
الإ�سع���ار )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )اأ((. ويجوز ا�ستخدامه 
���زه عن غريه حينما يكون ا�سمه  اأي�س���ًا �سمن املعلوم���ات الإ�سافية لتحديد هوية املانح حتديدًا مييِّ
�سائعًا �سيوعًا كبريًا )بالإ�سافة اإىل معلومات اأخرى, مثل تاريخ امليلد اأو رقم بطاقة الهوية الر�سمية؛ 
د هوي���ة املانح )انظر  انظ���ر الفقرت���ني 167 و168 اأع���له(. غ���ري اأن العنوان لي�ض ج���زءا من حمدِّ
 دلي���ل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 59, والتو�سية 23, الفق���رة الفرعية )اأ( ‘1’, والتو�سية 24,

الفق���رة الفرعي���ة )اأ(, والتو�سية 25, الفق���رة الفرعية )اأ(, اأدناه( ومن ثم فه���و لي�ض معيارا من 
معاي���ري البح���ث )انظ���ر التو�سية 34, الفق���رة الفرعية )اأ(, اأدن���اه(. وبناًء على ذل���ك, ينبغي اأن 
رة يف ال�سجل خان���ة لتدوين عنوان املانح تك���ون م�ستقلة عن  ����ض يف ا�ستم���ارة الإ�سع���ار املقرَّ ُتخ�سَّ
د هوية املانح )انظر اأمثلة عن مناذج ا�ستمارات ال�سجل يف املرفق  �سة لتدوين حمدِّ اخلانة املخ�سَّ

الثاين اأدناه(.

182- وبالنظر اإىل تنوُّع العناوين امل�ستخدمة يف اخلطابات, يذهب هذا الدليل اإىل وجوب اعتبار 
اأيِّ عن���وان "عن���واَن" املان���ح بغر�ض ت�سجيل الإ�سعار, مب���ا يف ذلك عنوان املبن���ى اأو ال�سارع اأو رقم 
ال يف تو�سيل املعلومات اإىل املانح.  �سندوق الريد اأو عنوان الريد الإلكرتوين اأو اأي عنوان اآخر فعَّ
���ه يجوز للئحة التنظيمية, يف حال اقت�سى الأمر عدم الك�سف عن تفا�سيل عنوان �سخ�ض  غ���ري اأنَّ
م���ا يف قيود ال�سجل العمومية حمايًة لأمنه ال�سخ�سي, اأن تن����ضَّ حتديدًا على تدوين رقم �سندوق 
بري���د اأو م���ا �سابهه من عناوين الريد غ���ري املتعلقة مبحل الإقامة )انظ���ر م�سطلح "العنوان" يف 

الفقرة 9 اأعله(.

د يف الإ�سعار باأنَّه املانح( اأهمية كبرية اأي�سًا  183- ولعنوان املانح )بالنظر اإىل اأنَّه ال�سخ�ض املحدَّ
د يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون(  يف الت���زام الدائ���ن امل�سمون )بالنظر اإىل اأنَّه ال�سخ�ض املح���دَّ
ل اإىل املانح )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 55,  باإر�س���ال ن�سخ���ة من الإ�سع���ار امل�سجَّ
الفق���رة الفرعية )ج( والتو�سية 18 اأع���له(, مما يثري م�ساألة كيفية حتدي���د العنوان "ال�سحيح" 
للمان���ح لهذه الأغرا�ض. ويب���دو اأنَّ العنوان "ال�سحي���ح" للمانح ينبغي اأن يك���ون, لأغرا�ض اإر�سال 
الإ�سع���ار الأوَّيل, العن���واَن املذك���ور يف الإ�سع���ار الأوَّيل, ولأغرا�ض اإر�سال اإ�سع���ار بالتعديل, اأحدَث 
د يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون  عنوان مبنيَّ يف قيد ال�سجل العمومي اأو, اإذا كان ال�سخ�ض املحدَّ



دليل الأون�سيرتال املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية  76 

عل���ى عل���م بتغريُّ عنوان املانح, اأحدَث عنوان للمانح يكون معروف���ًا للدائن امل�سمون اأو متاحًا له يف 
دة اأو ل يكون له عنوان يف الدولة التي يكون  ح���دود املعق���ول, حتى عندما يكون للمانح عناوين متعدِّ

ال�سجل موجودًا فيها )انظر التو�سية 18, الفقرة الفرعية )ب(, اأعله(. 

3-  املعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون

د هوية الدائن امل�سم���ون اأو ممثِّل الدائن  184- ُيو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة باإدراج حم���دِّ
م اإىل ال�سجل )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة,  امل�سم���ون, اإىل جانب عنوان���ه, يف الإ�سعار املُق���دَّ
التو�سي���ة 57, الفقرة الفرعية )اأ((. وينبغي للئحة التنظيمية اأن تعاود اإيراد هذه التو�سية, واأن 

تكملها عند القت�ساء )انظر التو�سية 27 اأدناه(.

185- وينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمية حتديدا عل���ى اأن تنطبق على حتدي���د هوية الدائن 
ن يف خانة  امل�سم���ون نف����ض القواعد املنطبقة على حتديد هوية املانح. ويج���وز اأن يكون ال�سم املدوَّ

له. ا ا�سم الدائن امل�سمون الفعلي اأو ا�سم ممثِّ "الدائن امل�سمون" اإمَّ

���ل الدائ���ن امل�سمون الفعلي ه���و حماية  د هوية ممثِّ 186- والق�س���د م���ن ال�سم���اح بتدوين حم���دِّ
���ر حق���وق املانح بذل���ك لأنَّه على �سل���ة مبا�س���رة بالدائن  خ�سو�سي���ة الدائ���ن امل�سم���ون. ول تتاأثَّ
امل�سم���ون وعلى �سابق معرفة بهويت���ه. كما اأنَّ حقوق الأطراف الثالث���ة ل تتاأثَّر ما دام املمثِّل الذي 
ف نيابًة عن الدائ���ن امل�سمون الفعلي  ًل بالت�س���رُّ ف يف الإ�سع���ار ب�سفته دائنًا م�سمون���ًا خموَّ يع���رَّ
يف اأيِّ خط���اب اأو منازع���ة ب�س���اأن احل���ق ال�سم���اين ال���ذي يتعلق ب���ه الإ�سع���ار. وُيَعدُّ قي���ام الدائن 
ف نياَبًة عنه ���ل بالت�س���رُّ  امل�سم���ون بتدوي���ن ا�س���م ممثِّل ل���ه يف الإ�سعار مبثاب���ة تفوي�ض منه للممثِّ

بهذا ال�ساأن.

ن يف  ���ه ل يلزم اأن يدوَّ ع مثًل لأنَّ 187- واله���دف م���ن هذا النهج اأي�س���ًا هو ت�سهيل الإقرا�ض املجمَّ
د هوية اأمني رابطة املقر�سني اأو وكيلها. وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأنَّ  الإ�سعار �سوى حمدِّ
وكي���ل اأو اأمني رابط���ة املقر�سني يكون "ممثًِّل" للدائن امل�سم���ون اإذا كان احلق ال�سماين ممنوحًا 
للرابط���ة, يف حني يكون "دائن���ًا م�سمونًا" اإذا كان احلق ال�سماين "ممنوح���ًا" )ولو �سكليًّا( لوكيل 
م اإ�سعارًا بالنيابة عن الدائن امل�سمون  م اخلدمة من الأطراف الثالثة الذي يقدِّ ا مقدِّ الرابطة. اأمَّ
له, باملعنى املق�سود يف دلي���ل املعاملت امل�سمونة ويف هذا  ف���ل يكون ه���و الدائن امل�سمون ول ممثِّ
م  ل. )يكون مقدِّ م اخلدمة يف خانة الدائن امل�سمون يف الإ�سعار امل�سجَّ الدليل, ما مل ُيدرج ا�سم مقدِّ
م اإ�سعارًا نيابًة عن الدائ���ن امل�سمون, �ساحَب الت�سجيل؛  اخلدم���ة من الأط���راف الثالثة, الذي يقدِّ

انظر م�سطلح "�ساحب الت�سجيل" يف الفقرة 9 اأعله(.
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188- وق���د يك���ون هناك, كم���ا �سبق ونوق����ض يف �سياق م�ساأل���ة املعلومات املتعلق���ة باملانح )انظر 
الفق���رات 174 اإىل 180 اأع���له(, دائن���ون م�سمونون قد ل يندرجون متامًا �سم���ن فئة الأ�سخا�ض 
الطبيعي���ني اأو العتباري���ني. ولئ���ن كان عل���ى كل دولة م�سرتع���ة البّت يف مدى احلاج���ة اإىل قواعد 
نة, فمن الأمثلة التي ميكن �سربها بهذا ال�ساأن حالة الدائنني  خا�سة لتحديد الهوية يف حالت معيَّ
امل�سمون���ني اخلا�سع���ني لإجراءات الإع�س���ار والأمناء وممثل���ي الأ�سخا�ض املتوف���ني. وعلى الرغم 
م���ن اأنَّه نادرًا ما يكون ممثِّل �سخ�ض متوفٍّ دائنًا م�سمون���ًا, فينبغي للئحة التنظيمية تناول هذا 

املو�سوع )انظر التو�سية 27, الفقرة الفرعية )ج(, اأدناه(. 

د هوية الدائن امل�سمون اأو ممّثله لي�ض معيارًا للفهر�سة اأو للبحث )انظر الفقرات 128   189- وحمدِّ
, ف���اإنَّ عواقب اخلط���اأ اأو النق�ض يف  اإىل 130 اأع���له, والفق���رات 264 اإىل 267 اأدن���اه(. وم���ن ثمَّ
د  د هوي���ة الدائ���ن امل�سم���ون تختلف ع���ن عواق���ب اخلط���اأ اأو النق����ض يف اإدراج حمدِّ اإدراج حم���دِّ
هوي���ة املان���ح )انظر الفق���رات 205 اإىل 210 اأدن���اه(؛ وحتى يف حال ا�س���رتاط اللئحة التنظيمية 
اإدراج معلوم���ات اإ�سافي���ة م���ن اأج���ل حتدي���د هوي���ة املان���ح حتدي���دًا فريدًا )عل���ى �سبي���ل املثال, 
 تاري���خ املي���لد اأو رق���م الهوي���ة ال�سخ�سية(, ل يل���زم جعل هذا ال�س���رتاط من�سحبًا عل���ى الدائن

امل�سمون.

4- و�سف املوجودات املرهونة

)اأ( عموميات

190- ُيو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة باأن يكون و�س���ف املوجودات املرهونة التي ي�سملها احلق 
ل ميكن اأن  ال�سم���اين الذي يتعلق ب���ه الت�سجيل عن�سرًا لزمًا لنف���اذ الإ�سعار, لأنَّ الإ�سع���ار امل�سجَّ
ي�ستخ���دم جلع���ل احلق ال�سماين نافذًا فيم���ا يخ�ضُّ املوجودات املو�سوفة و�سف���ًا كافيًا يف الإ�سعار 
ويف التف���اق ال�سم���اين )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 14, الفق���رة الفرعية )د(, 
والتو�سيت���ني 32 و57, الفق���رة الفرعي���ة )ب((. وهذا النه���ج يتيح للأطراف الثالث���ة التي تتعامل 
م���ع موج���ودات �سخ�ض ما )مثل َمن ُيحتَم���ل اأن ي�سبح دائنًا م�سمونًا لذل���ك ال�سخ�ض اأو م�سرتيا 
ًل لإع�ساره( اأن تعرف ما هي موجودات ذلك ال�سخ�ض التي  منه اأو دائنًا له بحكم الق�ساء اأو ممثِّ
ُرهن���ت بحق �سماين نافذ جتاه الأطراف الثالثة وقد يكون لها اأولوية على حقوق الأطراف الثالثة. 
وُيو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة اأي�سًا باأن ُيعتر و�س���ف املوجودات املرهون���ة كافيًا, لأغرا�ض 
ف عليه���ا بدرجة معقولة )انظر دليل  نف���اذ التفاق ال�سم���اين ونفاذ الت�سجيل, اإذا كان يتيح التعرُّ
املعاملت امل�سمونة, التو�سية 14, الفقرة الفرعية )د(, والتو�سية 63(. وتبعًا لطبيعة املوجودات 
���ا. فعلى �سبيل املثال, اإذا كانت املوجودات  دًا اأو عامًّ املرهون���ة املعيَّنة, يجوز اأن يكون الو�سف حمدَّ
واحدة من لوحات مر�سومة كثرية ميلكها املانح, فيمكن للو�سف الوارد يف الإ�سعار اأن يذكر عنوان 
د مبا فيه الكفاية هوية اللوحة املراد رهنها. اأما اإذا كانت املوجودات  ام كي يحدِّ اللوحة وا�سم الر�سَّ
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املرهونة فئات عامة من املوجودات, مثل جميع مقتنيات معر�ض اأعمال فنية, فيكفي و�سفها و�سفًا 
ا, مثل "كل ما لدى املانح من لوحات مر�سومة" اأو "كل ما لدى املانح من اأعمال فنية" اأو "جميع  عامًّ

مقتنيات املانح".

لها عند القت�ساء )انظر  191- وينبغي للئحة التنظيمية اأن تعاود اإيراد هذه التو�سيات, واأن تكمِّ
التو�سية 28 اأدناه(. وعلى وجه اخل�سو�ض, ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية �سراحًة على جواز 
ف عليها بدرجة معقولة  اأن يك���ون و�س���ف املوجودات املرهونة يف الإ�سعار كافيًا, ما دام يتي���ح التعرُّ
ح اأنَّ الو�سف الذي  ا(. كما ينبغي للئحة التنظيمية اأن تو�سِّ دًا اأو عامًّ )اأي اأنَّه ميكن اأن يكون حمدَّ
ي�سري اإىل كل املوجودات املندرجة �سمن فئة عامة اأو اإىل كل موجودات املانح ُيفرت�ض اأن ي�سمل ما 
ة نفاذ الإ�سعار, ما  ين���درج �سمن تلك الفئة من موجودات اآجلة يكت�سب املانح حقوقًا فيها اأثناء مدَّ

مل يبنيَّ خلف ذلك يف الإ�سعار.

ا اأق�سى لعدد احلروف التي ميكن اإدخالها  رة تفر�ض حدًّ 192- واإذا كانت ا�ستمارة الإ�سعار املقرَّ
ز اإ�سايف )لتحديد  �ض لو�سف املوجودات املرهونة, وكانت هن���اك حاجة اإىل حيِّ ���ز املخ�سَّ يف احليِّ
م ا�ستمارة ال�سجل بحيث تتيح  املوج���ودات املرهونة مبزيد من التف�سيل, مثًل(, فينبغ���ي اأن ُت�سمَّ
ا  توف���ري معلوم���ات اإ�سافية يف �سكل ُمرَفق اأو تذييل ُملَحق بالإ�سع���ار. وعادًة ما ل يكون هذا �سروريًّ
ز اإ�سايف يف احلالة الأخرية  اإلَّ اإذا كان الإ�سعار يف �سكل ورقي, ل يف �سكل اإلكرتوين, لأنَّ توفري حيِّ

ل ميثِّل م�سكلة عملية.

)ب( و�سف املوجودات "ذات الرقم الت�سل�سلي"

193- ح�سبما ُذكر اآنفًا )انظر الفقرات 131 اإىل 134 اأعله(, تاأخذ قوانني املعاملت امل�سمونة 
يف بع����ض الدول بنه���ج تكميل���ي يف الفهر�سة والبحث ح�س���ب املوجودات يف حالة فئ���ات معيَّنة من 
املوج���ودات العالي���ة القيمة التي لها �سوق اإعادة بيع رائجة. ويف الدول التي تاأخذ بهذا النهج, يلزم 
�سة لذل���ك, مبعنى اأنَّه �سروري لتحقي���ق النفاذ جتاه  اإدخ���ال الرق���م الت�سل�سل���ي يف اخلانة املخ�سَّ
الأط���راف الثالثة واكت�ساب الأولوي���ة جتاه فئات معيَّنة من الأطراف الثالث���ة التي حتتاز حقوقًا يف 

املوجودات املعنية.

م تو�سيات ب�ساأنها )انظر دليل  ه ل يقدِّ 194- ويناق����ض دليل املعاملت امل�سمونة هذه امل�ساألة لكنَّ
املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 34 اإىل 36(. غري اأنَّه, حتى يف النظم القانونية التي 
ل تن�ضُّ على الفهر�سة والبحث ح�سب املوجودات, اإذا كان للموجودات املرهونة رقم ت�سل�سلي فرمبا 
ي���ودُّ �ساحب الت�سجي���ل اأن يدرج ذلك الرقم يف الو�سف الذي ُيدخل���ه يف الإ�سعار كطريقة منا�سبة 
ف عليها بدرج���ة معقولة )انظر دلي���ل املعاملت  لو�س���ف املوج���ودات املرهون���ة و�سفًا يتيح التع���رُّ
م  امل�سمون���ة, التو�سي���ة 14, الفقرة الفرعية )د(, والتو�سية 63(. وله���ذا الغر�ض, ميكن اأن ُت�سمَّ
ا�ستم���ارة الإ�سع���ار بحيث تتيح ل�ساحب الت�سجيل اأن ُيدرج الرق���م الت�سل�سلي يف ال�ستمارة, اإذا ما 
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ح اأنَّ اإدخال الرقم الت�سل�سلي هو اأمر اختياري ولي�ض عن�سرًا  رغب يف ذلك. غري اأنَّه ينبغي اأن يو�سَّ
اًل, ما دام الو�سف املدَرج, بخلف ذلك, يتيح حتديد املوجودات املعنية  اإلزاميًّا ليكون الو�سف فعَّ
 , حتدي���دًا كافي���ًا. واإىل جانب ذلك, ينبغ���ي األَّ يكون الرقم الت�سل�سلي معياَر بح���ٍث ر�سميًّا. ومن ثمَّ
مًا بحيث يتيح الفهر�سة ح�سب الرقم الت�سل�سلي والبحث با�ستخدامه,  فحتى اإذا كان ال�سجل م�سمَّ
, فل ميكن الرت���كاُن اإىل نتيجة بحث  ينبغ���ي اأن يك���ون ا�ستخدام ذلك املعي���ار اختياريًا؛ ومن ث���مَّ

�سلبية.

)ج( و�سف العائدات

ى من  195- ُيو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة باأن ميتدَّ احلق ال�سماين تلقائيًّا لي�سمل كل ما ُيتلقَّ
موج���ودات قابل���ة للتحديد مرتبطة باملوجودات املرهونة, ما مل يتَّف���ق طرفا التفاق ال�سماين على 
مة, الفق���رة 20, الباب املتعلق ب�"العائدات"؛  خلف ذل���ك )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, املقدِّ
والتو�سي���ة 19(. واإذا كان احل���ق ال�سم���اين يف املوج���ودات املرهونة الأ�سلية قد ُجع���ل نافذًا جتاه 
الأط���راف الثالث���ة عن طريق الت�سجي���ل, فثمة ت�ساوؤل ُيط���رح ب�ساأن ما اإذا كان يتع���نيَّ على الدائن 
ل و�سف املوجودات املرهونة يف الإ�سعار الأوَّيل لإ�سافة و�سف للعائدات, كي يكفل  امل�سمون اأن ُيعدِّ
اأي�سًا كون حقه ال�سماين يف العائدات نافذًا جتاه الأطراف الثالثة. وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد 
اإىل اأنَّ املوج���ودات متثِّل عائدات ملوجودات مرهونة وتكون مدرجة يف و�سف املوجودات يف التفاق 
ال�سم���اين ويف الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل, تكون م�سمولة باعتبارها جزًءا من املوجودات 

املرهونة الأ�سلية. 

196- وعندم���ا تكون العائدات موجودات تندرج يف فئة غري م�سمولة بو�سف املوجودات املرهونة 
���ل �سابق متعل���ق بحق �سم���اين وتتاألَّف من موج���ودات نقدية وموج���ودات معادلة  يف اإ�سع���ار م�سجَّ
اأخ���رى )مثل ح���ق يف حت�سيل مدفوعات(, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باأن ي�ستمر نفاذ احلق 
ال�سم���اين يف املوجودات املرهونة الأ�سلية جتاه الأط���راف الثالثة لي�سمل العائدات تلقائيًّا. وي�سح 
ه���ذا اأي�س���ًا عندما تكون العائدات يف �س���كل يجعلها م�سمولة بو�سف املوج���ودات املرهونة الأ�سلية 
ل �سابقًا )كاأن ي�سم���ل الو�سف, مثل, "جميع املوجودات امللمو�سة" وُيبادل املانح  يف الإ�سع���ار امل�سجَّ

ات ب�سنف اآخر؛ انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 39(. �سنفًا من املعدَّ

���ا اإذا مل تك���ن العائدات يف �س���ورة عائدات نقدية اأو ما يعادله���ا, ومل تكن م�سمولة على  197- اأمَّ
نحو اآخر يف و�سف املوجودات املرهونة الوارد يف الإ�سعار املوجود, فيجب على الدائن امل�سمون اأن 
ل لإ�ساف���ة و�سف للعائدات يف غ�سون فرتة وجيزة م���ن ن�سوئها, لكي يحافظ  ل اإ�سعاره امل�سجَّ ُيع���دِّ
عل���ى نفاذ حقه ال�سماين يف العائدات جتاه الأطراف الثالثة واأولوية ذلك احلق اعتبارًا من تاريخ 
ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 40(. والتعديل �سروري, فبدونه 

م و�سفًا للموجودات التي متثِّل عائدات. ل يقدِّ لن يكون هناك اإ�سعار م�سجَّ
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)د( و�سف امللحقات املرهونة ملمتلكات غري منقولة

198- ح�سبم���ا نوق����ض اآنفًا )انظر الفقرات 67 اإىل 69 اأع���له(, ومثلما هو احلال يف �سائر اأنواع 
املوج���ودات املرهون���ة, يل���زم و�سف املوج���ودات امللمو�سة املُلحق���ة مبمتلكات غري منقول���ة, اأو التي 
���ل يف �سجل احلقوق ال�سمانية الع���ام و�سفًا يتيح التعّرف  �ست�سب���ح ملحق���ة بها, يف الإ�سعار امل�سجَّ
عليه���ا بدرج���ة معقولة )انظر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 14, الفق���رة الفرعية )د(؛ 
والتو�سية 63(. ومع اأنَّ الو�سف العام للموجودات مُيكن اأن يكون كافيًا لتحقيق هذا الغر�ض, فقد 
ل اإ�سعارًا يف �سجل املمتلكات غري املنقولة لكي يكفل نفاذ  يتعنيَّ على �ساحب الت�سجيل اأي�سًا اأن ُي�سجِّ
ل  ا يف املمتلكات غري املنقول���ة ذات ال�سلة وُي�سجِّ حق���ه ال�سم���اين جتاه اأي طرف ثالث يكت�س���ب حقًّ
ذل���ك احل���ق. ففي �سجل املمتل���كات غري املنقولة, عادًة م���ا تكون الت�سجيلت ُمفهر�س���ًة اأو ُمنظمًة 
 , د هوية املانح. ومن ثمَّ عل���ى نحو اآخ���ر, بالإ�سارة اإىل ممتلكات غري منقولة ُمعيَّنة, بدًل م���ن حمدِّ
ف���اإذا كان ُيراد للإ�سعار اأن يك���ون قابًل اأي�سًا للت�سجيل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة, فيجب اأن 
يت�سّمن و�سُف املوجودات الوارد يف الإ�سعار و�سفًا لتلك املمتلكات غري املنقولة املعيَّنة. واإىل جانب 
ذل���ك, قد يلزم تنقيح القواعد التي حتكم عمليات الت�سجي���ل يف �سجل املمتلكات غري املنقولة لكي 
���ا يف الإ�سعارات )انظر دليل  ت�سم���ح بت�سجي���ل الإ�سعارات وبو�سف املوج���ودات املرهونة و�سفًا عامًّ
املعام���لت امل�سمون���ة, الف�سل الثال���ث, الفقرة 104(. وعلوة على ذل���ك, اإذا مل يكن مانح احلق 
د الإ�سعار  ال�سماين يف املوجودات هو مالك املمتلكات غري املنقولة ذات ال�سلة, فقد يتعنيَّ اأن يحدِّ
اأي�س���ًا هوية مالك املوج���ودات اإذا كانت هذه املعلومة �سرورية لفهر�سة الإ�سعار يف �سجل املمتلكات 

غري املنقولة.

ة نفاذ ت�سجيل الإ�سعار 5-  مدَّ

199- ح�سبما ُنوق�ض اآنفًا )انظر الفقرات 113 اإىل 121 اأعله(, قد ين�ضُّ قانون الدولة امل�سرتعة 
دة جلميع الت�سجيلت )انظر التو�سي���ة 12, اخليار األف, اأعله(, اأو  ة نفاذ قانوني���ة موحَّ عل���ى مدَّ
ة النفاذ باأنف�سهم )انظر التو�سية 12, اخليار باء,  ق���د يعطي لأ�سحاب الت�سجيل خيار حتديد م���دَّ
اأعله(. ويف الدول امل�سرتعة التي تاأخذ بهذا النهج الأخري, ينبغي للئحة التنظيمية اأن تن�ضَّ على 
�سة لذلك عن�سرًا اإلزاميًّا يف املعلومات التي يجب  ة نفاذ الت�سجيل يف اخلانة املخ�سَّ اأن يكون ذكر مدَّ
اإدراجه���ا يف الإ�سع���ار )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سيت���ني 57 و69؛ والتو�سية 12 اأعله, 
ا اأق�سى  ا اإذا كانت الدولة امل�سرتعة تفر�ض حدًّ والتو�سية 23, الفقرة الفرعية )اأ( ‘4’, اأدناه(. اأمَّ
ة نف���اذ الإ�سعار التي يحق ل�ساحب الت�سجيل اأن يختاره���ا )التو�سية 12, اخليار جيم اأعله(,  مل���دَّ
ة تتجاوز ذلك مًا بحيث مينع �ساحب الت�سجيل من اإدراج مدَّ  فينبغي كذلك اأن يكون نظام ال�سجل م�سمَّ

احلد الأق�سى.



لية  81 الف�سل الرابع- ت�سجيل الإ�سعارات الأوَّ

 6-  املبلغ الأق�سى الذي يجوز اإنفاذ احلق
 ال�سماين ب�ساأنه

���ه ميك���ن لبع����ض ال���دول اأن ت�س���رتط ذك���ر املبل���غ  200- ُيق���رُّ دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة باأنَّ
ل  الأق�س���ى ال���ذي يج���وز اإنف���اذ حق �سم���اين ب�ساأن���ه يف التف���اق ال�سم���اين ويف اأيِّ اإ�سع���ار م�سجَّ
يتعل���ق ب���ه احل���ق ال�سم���اين )انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, الف�س���ل الراب���ع, الفق���رات 
)د(, الفرعي���ة  الفق���رة   ,14 والتو�سي���ة  )د(؛  الفرعي���ة  الفق���رة   ,57 والتو�سي���ة   ,97 اإىل   92 

اأعله(. 

ر قيمتها  ل باملثال التايل. ثمة من�س���اأة لديها موجودات ُتقدَّ ���ح اله���دف من النهج الأوَّ 201- وُيو�سَّ
م املن�ساأة طلبًا للح�سول على ت�سهي���ل ائتماين مببلغ اأق�سى  ال�سوقي���ة بنحو 000 100 دولر. وتق���دِّ
مق���داره 000 50 دولر )ي�سم���ل راأ�ض املال والفوائد والتكاليف(. ويب���دي الدائن ا�ستعداده لتقدمي 
القر�ض �سريطة احل�سول على حق �سماين يف املوجودات. ويوافق املانح على تلك ال�سروط, ولكن 
د يف التفاق ال�سم���اين ويف الإ�سعار هو 000 50 دولر, يف  نظ���رًا لأنَّ املبل���غ الأق�سى للقر�ض املحدَّ
حني تبلغ قيمة املوجودات 000 100 دولر, يبدي املانح رغبته يف اأن يحتفظ بقدرته على احل�سول 
لحق���ًا عل���ى قر�ض م�سمون اآخ���ر من دائن لحق, ا�ستن���ادًا اإىل القيمة املتبقي���ة للموجودات. ومن 
ر  �س���اأن قاعدة اإعطاء الأولوية للأ�سبق ت�سجي���ًل املنطبقة عمومًا )انظر الفقرة  26 اأعله( اأن تنفِّ
م الدائ���ن امل�سم���ون الأّول يف وقت لحق  ه���ذا الدائ���ن اللحق من اإعط���اء قر�ض, خ�سي���ة اأن ُيقدِّ
قرو�سًا تتجاوز املقدار الأوَّيل, البالغ 000 50 دولر, وتكون له فيها اأولوية مبقت�سى قاعدة اأ�سبقية 
د القيمة الق�سوى التي يج���وز اإنفاذ احلق ال�سماين  الت�سجي���ل العاّمة. وبفر����ض ا�سرتاٍط باأن حُتدَّ
ب�ساأنها, ميكن للدائن اللحق اأن يطمئن اإىل اأنَّ الدائن امل�سمون الأ�سبق ت�سجيًل ل ي�ستطيع اإنفاذ 
ية للموجودات املرهونة متاحًة  حقه ال�سماين مببلغ يتجاوز 000 50 دولر, مما يرتك القيمة املتبقِّ

للوفاء مبطالبته هو يف حال تق�سري املانح.

202- ويق���رُّ دلي���ل املعام���لت امل�سمونة ب���اأنَّ ثمة نهج���ًا اآخر �ساحل���ًا بالقدر نف�س���ه, وهو عدم 
ل. ويقوم هذا النهج الثاين على  ا�سرتاط اإدراج املبلغ الأق�سى يف التفاق ال�سماين والإ�سعار امل�سجَّ
افرتا�س���ات مفادها: )اأ( اأنَّ الدائن امل�سمون الأ�سبق ت�سجي���ًل هو امل�سدر الأمثل للتمويل الطويل 
م التمويل, وبخا�سة للمن�ساآت النا�سئة ال�سغرية, اإذا كان َيعَلم اأنَّه  الأمد, اأو اأنَّه على الأرجح �سيقدِّ
مه اإىل املانح يف امل�ستقب���ل؛ و)ب( اأنَّ املانح لن  �سيحتف���ظ باأولويت���ه فيما يخ�ضُّ اأي متويل ق���د يقدِّ
تك���ون لديه, على اأي���ة حال, قدرة تفاو�سية كافية لإلزام الدائن امل�سم���ون الأ�سبق ت�سجيًل باإدراج 
ي  م لُيغطِّ مبل���غ اأق�سى واقعي يف الإ�سع���ار )بل اإنَّ الدائن امل�سمون �سُي�سرُّ عل���ى اإدراج مبلغ ُم�سخَّ
م���ه م�ستقبًل من ائتمانات, كم���ا اأنَّ املانح لن يكون بو�سع���ه عادة اأن يرف�ض  كل م���ا ُيحتم���ل اأن يقدِّ
م اإليه املانح طلبًا للتمويل قد يك���ون بو�سعه التفاو�ض  ذل���ك(؛ و)ج( اأنَّ الدائ���ن اللحق الذي يق���دِّ
م  مع الدائن امل�سمون الأ�سبق ت�سجيًل على اتفاق لإنزال مرتبة الأولوية فيما يخ�ضُّ الئتمان املقدَّ
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ية عندئذ للموجودات املرهونة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  عل���ى اأ�سا�ض القيمة احلالية املتبقِّ
التو�سية 94(.

, ُيقرُّ دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة باأنَّ لكل النهج���ني مزاياه, وُيو�س���ي باأن ياأخذ  203- وم���ن ث���مَّ
�ساق���ا مع ممار�سات �سوق التموي���ل والئتمان الناجعة يف  قان���ون الدول���ة امل�سرتعة بالنهج الأكرث اتِّ
ن اللئح���ة التنظيمية قاعدة  ل, يل���زم اأن تت�سمَّ تل���ك الدول���ة. ففي ال���دول التي تاأخذ بالنه���ج الأوَّ
�سة لذلك يف  ُتل���زم �ساحب الت�سجيل باإدراج املبل���غ الأق�سى والعملة ذات ال�سلة يف اخلانة املخ�سَّ
ل )انظر التو�سي���ة 23, الفقرة الفرعية )اأ( ‘5’, اأدناه؛ وفيما يتعلق بعواقب اإدراج  الإ�سع���ار امل�سجَّ
ل يختلف عن املبلغ الأق�سى املتفق عليه فعًل يف التفاق ال�سماين,  مبل���غ اأق�س���ى يف الإ�سعار امل�سجَّ
ا يف الدول التي تاأخذ بالنهج الثاين, فل حاجة اإىل تناول  انظ���ر الفقرات 217 اإىل 220 اأدناه(. اأمَّ

هذه امل�ساألة مبزيد من التف�سيل يف اللئحة التنظيمية.

204- وينبغ���ي الت�سدي���د على اأنَّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة ل يرتك للدول���ة امل�سرتعة التي تاأخذ 
ل جم���اًل لأن جتع���ل ر�سوم الت�سجيل فيه���ا قائمة على جدول ت�ساع���دي يرتبط باملبلغ  بالنه���ج الأوَّ
ن  الأق�سى املذكور يف الإ�سعار. اإذ يجب حتديد ر�سوم ال�سجل بحيث ل تتجاوز ما هو �سروري للتمكُّ
م���ن ا�س���رتداد التكالي���ف, ول ت�ستند باأيِّ طريق���ة كانت اإىل مبل���غ اللتزام امل�سم���ون )انظر دليل 

املعاملت امل�سمونة, التو�سية 54, الفقرة الفرعية )ط(؛ والتو�سية 36 اأدناه(.

 7- اأثر وجود اأخطاء اأو اإغفالت  
على نفاذ ت�سجيل الإ�سعار

)اأ( املعلومات اخلا�سة باملانح
205- ُيو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باألَّ يكون ت�سجيل الإ�سعار نافذًا اإلَّ اإذا كان ميكن للباحث 
د ال�سحي���ح لهوية املانح )انظر دليل  يف قي���ود ال�سج���ل اأن ي�ستخرج ذلك الإ�سعار با�ستخدام املحدِّ
املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 66 اإىل 77, والتو�سية 58(. ول يرتتَّب على الإ�سارة 
اإىل ع���دم نف���اذ الإ�سعار هنا عدم تدوي���ن املعلومات الواردة يف الإ�سعار يف قي���ود ال�سجل العمومية 
واإمن���ا يرتتَّب عليها اأن ت�سجيل الإ�سعار لن يف�س���ي اإىل حتقيق نفاذ احلق ال�سماين الذي يتعلق به 
جتاه الأطراف الثالثة. وُتدرج هذه القاعدة عادة يف القانون. غري اأنَّه ميكن للدولة امل�سرتعة, تبعًا 
ر اإدراجها يف اللئحة التنظيمية )انظر التو�سية 29, ر اإدراجها اأو اأن تكرِّ  لأ�سلوبها الت�سريعي, اأن تقرِّ
الفق���رة الفرعي���ة )اأ(, اأدن���اه(. وتبعا لذلك, قد يرتت���ب على وقوع خطاأ يبدو ب�سيط���ا اأو تافها من 
الناحي���ة النظري���ة عدُم فعالية الت�سجيل يف حتقي���ق النفاذ جتاه الأطراف الثالث���ة اإذا كان اخلطاأ 
د الهوية ال�سحيح للمان���ح معيارًا للبحث, من  ن الباحث, الذي ي�ستخ���دم حمدِّ �سبب���ا يف ع���دم متكُّ
ا اإذا كان ال�سجل يتي���ح اإمكانية ا�ستخراج نتائج  ا�ستخ���راج املعلوم���ات الواردة يف قيود ال�سج���ل. اأمَّ
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د هوية  تك���ون �سب���ه مقاربة ملعيار البحث )انظر الفقرة 270 اأدناه(, فاإنَّ وقوع خطاأ ب�سيط يف حمدِّ
ي اإىل عدم نف���اذه اإذا اأمك���ن بوا�سطة برنامج البح���ث امل�ستخدم يف  املان���ح يف الإ�سع���ار ق���د ل يوؤدِّ
ال�سج���ل ا�ستخ���راج املعلومات الواردة فيه باعتبارها نتيجة �سب���ه مطابقة ملعيار بحث ُي�ستخدم فيه 

د الهوية ال�سحيح. حمدِّ

206- ويتَّ�س���م هذا املحك باملو�سوعي���ة, مبعنى اأنَّ ت�سجيل اإ�سعار ينط���وي على اأخطاء لن يحقق 
النف���اذ جت���اه الأط���راف الثالثة حت���ى واإن كان املطالب املناف����ض الذي يعرت�ض عل���ى نفاذ ت�سجيل 
ا واأنَّ الإ�سعار املتعلق به يحت���وي على اأخطاء؛ و)ب( مل  ���ا �سمانيًّ الإ�سع���ار: )اأ( يعل���م اأنَّ هناك حقًّ
ر ا�ستخراج الإ�سعار )كما يف حال كون الباحث من الأطراف الثالثة هو  ُي�سبه اأيُّ �سرر نتيجة لتعذُّ

ممثل اإع�سار املانح(.

���ن دلي���ل املعاملت امل�سمونة تو�سية ب�ساأن ما يرتتَّب على ارتكاب خطاأ يف عنوان  207- ول يت�سمَّ
املان���ح اأو يف اأيِّ معلوم���ات اإ�سافي���ة خا�سة باملانح ت�سم���ح الدولة امل�سرتعة باإدراجه���ا يف الإ�سعار, 
اأو ت�س���رتط اإدراجه���ا فيه, لتحديد هوي���ة املانح حتديدًا فريدًا )مثل تاريخ مي���لده اأو رقم هويته( 
���لع على مناق�سة ب�س���اأن املعلومات الإ�سافية ع���ن املانح, انظر  م���ن اأثر يف نف���اذ الت�سجيل )للطِّ
د هوية  الفقرت���ني 167 و168 و181 اإىل 183 اأع���له(. وهذا النوع من املعلوم���ات, �ساأنه �ساأن حمدِّ
, فعلى غرار املحكِّ املو�سى به يف دليل  الدائ���ن امل�سمون وعنوانه, ل ميثِّل معيارًا للبحث. ومن ث���مَّ
املعام���لت امل�سمونة ب�س���اأن الأخطاء يف اإدخال املعلومات اخلا�س���ة بالدائن امل�سمون )انظر دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سية 64(, ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأنَّه لي�ض من �ساأن 
خط���اأ يف عنوان املان���ح اأو يف اأيِّ معلومات اإ�سافية اأخرى مطلوبة ب�ساأن���ه اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار 
غ���ري ناف���ذ, ما مل يكن من �ساأن ذل���ك اخلطاأ اأن ي�سلِّل الباحث احل�سي���ف ت�سليًل ج�سيمًا )انظر 
التو�سية 29, الفقرة الفرعية )ب(, اأدناه(. فعلى �سبيل املثال, اإذا ك�سفت نتائج البحث عن وجود 
دة حتمل جميعًا نف�ض ا�سم ال�سخ�ض مو�سوع البحث, لكن اخلطاأ املرتكب يف عنوان  اإ�سعارات متعدِّ
املان���ح اأو يف اأيِّ معلوم���ات اإ�سافي���ة اأخ���رى مطلوبة ب�ساأنه ه���و من اجل�سامة بحي���ث يدفع الباحث 
 احل�سي���ف اإىل العتقاد باأنَّ املان���ح املعني لي�ض م�سارًا اإليه يف اأيٍّ من الإ�سعارات, فُيعتر الت�سجيل 

غري نافذ.

د هوية  208- كم���ا اأنَّ دلي���ل املعام���لت امل�سمونة ل يتناول �سراح���ًة حالة حدوث خط���اأ يف حمدِّ
مان���ح واح���د فقط من بني املانح���ني املُدرجني يف الإ�سع���ار. ففي هذه احلالة, وعل���ى غرار تو�سية 
دلي���ل املعاملت امل�سمونة ب�ساأن اخلطاأ املرتكب يف و�سف بع����ض املوجودات املرهونة )انظر دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سية 65(, ينبغي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأنَّ هذا اخلطاأ ل 
دت  ل غري نافذ فيما يتعلق باحلق ال�سماين الذي ي�سمنه مانحون اآخرون ُحدِّ يجعل الإ�سعار امل�سجَّ
د  هويتهم حتديدًا كافيًا. فالفقرة الفرعية )د( من التو�سية 29, التي تتعلق بالإ�سعارات التي حتدَّ
د الهوية )ل اإىل "عدم �سحته"(, لأنَّ  فيه���ا هوية مانحني متعددين, ت�سري اإىل "عدم كفاية" حم���دِّ
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د هوية املانح الوارد  ت�سجي���ل الإ�سعار يكون نافذًا, مبوجب الفقرة الفرعية )اأ(, حتى ولو كان حمدِّ
د الهوية ال�سحيح للمانح  يف الإ�سع���ار غري �سحيح, ما دام من املمكن للباحث الذي ي�ستخدم حمدِّ
م بحيث يتي���ح اإمكانية ا�ستخراج نتائج �سبه  كمعي���ار للبح���ث ا�سرتجاع الإ�سعار )لأنَّ ال�سجل م�سمَّ

مطابقة؛ انظر الفقرة 205 اأعله والفقرة 270 اأدناه(.

)ب( املعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون

د هوية الدائن امل�سمون لي�ض معيارًا للفهر�سة اأو للبحث )انظر الفقرتني 128  209- مبا اأنَّ حمدِّ
ي اخلط���اأ الذي يرتكبه �ساحب الت�سجيل  و129 اأع���له(, ُيو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة باألَّ يوؤدِّ
ل���ه, اأو يف عنوانهما, اإىل جعل الت�سجي���ل غري نافذ اإلَّ اإذا  د هوي���ة الدائن امل�سمون اأو ممثِّ يف حم���دِّ
كان م���ن �ساأن ذلك اخلط���اأ اأن ُي�سلِّل الباح���ث احل�سيف ت�سليًل ج�سيمًا )انظ���ر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سية 64(. ولي����ض املق�سود من الإ�سارة اإىل "عدم نف���اذ ت�سجيل الإ�سعار" يف هذه 
التو�سي���ة رف�َض تدوين املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار يف قيود ال�سجل العمومية, واإمنا عدم حتقيق 
الت�سجيل لنفاذ احلق ال�سماين الذي يتعلق به الإ�سعار جتاه الأطراف الثالثة. وُي�ستدلُّ من الإ�سارة 
اإىل الباح���ث "احل�سيف" اأنَّ املحكَّ مو�سوعي. وهذا يعني اأنَّ من غري ال�سروري اأن يثبت املطالب 
���ل بالفعل ت�سليًل �سدي���دًا ب�سبب اخلط���اأ )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة,  لِّ ���ه قد �سُ املناف����ض اأنَّ
الف�س���ل الراب���ع, الفقرة 84(؛ وينطبق املح���كُّ املو�سوعي نف�سه فيما يتعل���ق بوقوع خطاأ يف عنوان 
املان���ح اأو يف اأيِّ معلوم���ات اإ�سافية خا�سة باملان���ح )انظر الفقرة 207 اأع���له( وو�سف املوجودات 
ة النفاذ اأو املبلغ  املرهون���ة )انظر الفق���رة 211 اأدناه(, لكنه ل ينطب���ق يف حالة وقوع خطاأ يف م���دَّ
 الأق�س���ى الذي ميكن ب�ساأنه اإنفاذ احل���ق ال�سماين, حيث يكون املحكُّ ذاتيًا )انظر الفقرتني 214 

و218 اأدناه(. 

210- وعموم���ًا, ل يعتر اخلطاأ يف ا�سم الدائن امل�سم���ون اأو عنوانه خطاأً م�سلًَّل ت�سليًل �سديدًا 
بحيث يحول دون نفاذ الت�سجيل لتحقيق نفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة حتى مبقت�سى 
النهج املو�سوعي. فعلى �سبيل املثال, اإذا كان الدائن امل�سمون الفعلي هو امل�سرف "األف", واأعطى 
د هوية املانح, نتيجة مفادها اأنَّ امل�سرف "باء" هو الدائن  البحث يف قيود ال�سجل, با�ستخدام حمدِّ
ل ناف���ذًا, لأنَّ نتيجة البحث ك�سفت رغم ذلك عن احتمال  امل�سم���ون, فعادة ما يظلُّ الإ�سعار امل�سجَّ
وج���ود حق �سم���اين اأعطاه املانح املعن���ي. بيد اأنَّ الباحث���ني )مبن فيهم الأ�سخا����ض الذين لديهم 
د هوية  حق���وق يف املوجودات املرهونة( يرتكنون اإىل ما يرد يف قيود ال�سجل من معلومات عن حمدِّ
, فقد يجد  له وعنوانهما بغية اإر�سال خطابات مبقت�سى "القانون". ومن ثمَّ الدائن امل�سمون اأو ممثِّ
الدائن امل�سمون نف�سه مغبونًا اإذا كانت املعلومات التي اأدخلها يف الإ�سعار غري دقيقة. وعلى �سبيل 
املثال, يو�س���ي دليل املعاملت امل�سمونة بوجوب اإر�سال اإ�سع���ار بالت�سرُّف يف املوجودات املرهونة 
لوا اإ�سع���ارات تتعلق باملانح نف�سه  خ���ارج نطاق الق�س���اء اإىل �سائر الدائنني امل�سمون���ني الذين �سجَّ
واملوجودات املرهونة نف�سها )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 147(. فالدائن امل�سمون 
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ى الإ�سعار املتعلق بالت�سرُّف خارج نطاق الق�ساء.  الذي تكون معلوماته غري دقيقة ُيخاطر باألَّ يتلقَّ
ل باأنَّه املانح َيلَزم اأن يكون قادرًا على الرتكان اإىل تلك  ف يف الإ�سعار امل�سجَّ كما اأنَّ ال�سخ�ض املعرَّ
م اإىل الدائن امل�سمون طلبًا كتابيًّا لإلغاء الإ�سعار اأو تعديله عندما ل يكون املانح  املعلومات لكي يقدِّ
قد اأَذن بت�سجيله )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 72, الفقرة الفرعية )اأ(, والفقرات 

260 اإىل 263 اأدناه(.

)ج( و�سف املوجودات املرهونة

‘1’ عموميات

���ا ت�سمني الإ�سعار  ���ه اإذا اأَغفل �ساحب الت�سجيل كليًّ 211- يق�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة باأنَّ
ل و�سفًا ملوجودات مرهونة )راهنة اأو اآجلة( مبا يتيح التعرف عليها على نحو معقول )انظر  امل�سجَّ
دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 14, الفقرة الفرعية )د((, فلن يتحّقق نفاذ احلق ال�سماين يف 
 املوجودات التي اأُغِفل و�سفها جتاه الأطراف الثالثة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 63(.

د خطاأ يف الو�سف فلي�ض من �ساأن اخلطاأ اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار غري نافذ  اأما اإذا كان هناك جمرَّ
 اإلَّ اإذا كان ي�سلِّل الباحث احل�سيف ت�سليًل �سديدًا )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 64(.
وحت���ى اإذا اأُغف���ل و�سف موج���ودات مرهون���ة اأو كان و�سفها �سدي���د الت�سليل فل يك���ون الت�سجيل 
ف���ت و�سفًا خاطئًا, دون املوجودات  غ���ري نافذ اإلَّ فيما يتعل���ق باملوجودات التي اأغفل و�سفها اأو ُو�سِ
الأخرى التي ُو�سفت و�سفًا كافيًا )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 65(. وينبغي للئحة 
ن اأحكامًا مُتاِثل هذه التو�سيات )انظ���ر التو�سية 29, الفقرة الفرعية )ب(,  التنظيمي���ة اأن تت�سمَّ

اأدناه(.

‘2’ املوجودات ذات الرقم الت�سل�سلي

212- ح�سبم���ا �َسبق ِذكره )انظ���ر الفقرتني 190 و191 اأعله(, تك���ون املوجودات املرهونة ذات 
فت يف الإ�سعار بالإ�سارة اإىل ذلك الرقم الت�سل�سلي  الرق���م الت�سل�سلي مو�سوفة و�سفًا كافيًا اإذا ُو�سِ
واإىل نوع املوجودات )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 14, الفقرة الفرعية )د(, والتو�سية 
63(. وينبغ���ي معاملة اخلطاأ املرتكب يف ذكر الرقم الت�سل�سل���ي اأو نوع املوجودات على نف�ض النحو 
ي ارتكاب خطاأ طفيف اإىل  , فل ينبغي اأن ي���وؤدِّ ال���ذي يعام���ل به اأي خطاأ اآخ���ر يف الو�سف. ومن ثمَّ
جع���ل الت�سجي���ل غري نافذ, ما مل يكن من �ساأنه اأن ي�سلِّل الباحث احل�سيف ت�سليًل �سديدًا )انظر 

دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 64؛ والتو�سية 29, الفقرة الفرعية )ب(, اأدناه(.

213- وح�سبم���ا �َسبق ِذكره اأي�س���ًا )انظر الفقرتني 193 و194 اأع���له(, تاأخذ قوانني املعاملت 
امل�سمون���ة القائم���ة يف بع�ض الدول بنه���ج تكميلي يف الفهر�سة والبحث ح�س���ب املوجودات يف حالة 
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نة من املوج���ودات العالية القيمة التي لها �سوق اإعادة بي���ع رائجة. ويف الدول التي تاأخذ  فئ���ات معيَّ
�س���ة لذلك لتحقي���ق النفاذ جتاه  به���ذا النه���ج, يل���زم اإدخال الرق���م الت�سل�سل���ي يف اخلانة املخ�سَّ
الأط���راف الثالثة واكت�ساب الأولوي���ة جتاه فئات معينة من الأطراف الثالث���ة التي حتتاز حقوقًا يف 
املوج���ودات املعنية. كم���ا ل يكون الإ�سعار الذي يحتوي على رقم ت�سل�سل���ي خاطئ نافذًا جتاه فئات 
معيَّنة من الأطراف الثالثة اإلَّ اإذا كان ميكن ا�ستخراجه بالبحث يف قيود ال�سجل با�ستخدام الرقم 
الت�سل�سل���ي ال�سحيح كمعيار للبحث )تنطبق قيا�س���ًا التو�سية 58 من دليل املعاملت امل�سمونة اإذا 
ا�سُتخ���دم الرقم الت�سل�سلي كمعيار للفهر�سة والبحث(. ويف ال���دول التي تاأخذ بهذا النهج, �سيلزم 
د هوية املانح فقط, اأو يف  اأي�س���ًا اأن تتناول اللئحة التنظيمية عواقب ارتكاب خطاأ يف اإدخال حمدِّ
اإدخ���ال الرق���م الت�سل�سلي فقط, ل يف كليهم���ا. وينبغي للئحة التنظيمية اأن تن����ضَّ على اأنَّه يتعنيَّ 

اإدخال كليهما ب�سورة �سحيحة. 

ة نفاذ الت�سجيل ‘3’  مدَّ

214- ح�سبما نوق�ض �سابقًا )انظر الفقرة 199 اأعله(, قد ي�سمح قانون الدولة امل�سرتعة ل�ساحب 
ة نفاذ الت�سجيل )انظر اخليارين باء وجيم اللذين ُنوق�سا يف الفقرات 116  الت�سجيل باأن يختار مدَّ
اإىل 120 اأع���له(. ويف ح���ال اأخذ الدولة امل�سرتع���ة بهذا النهج, يو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
ة  ل بيانًا خاطئ���ًا )اأي بيانًا خمتلفًا عن البيان املراد تقدميه( ب�ساأن مدَّ ب���اأنَّ ت�سمني الإ�سعار امل�سجَّ
ه ينبغي حماي���ة الأطراف الثالثة التي ترتكن  النف���اذ ل ينبغ���ي اأن يجعل الت�سجيل غري نافذ, بيد اأنَّ
ل ي�سبب ت�سليًل  ه اإذا كان البيان اخلاطئ الوارد يف الإ�سعار امل�سجَّ ل. اأي اأنَّ اإىل ذلك الإ�سعار امل�سجَّ
�سدي���دًا للأط���راف الثالثة, فاإنَّ ت�سجيل الإ�سعار لن يكون ناف���ذًا )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, 
ن حكمًا مماث���ًل )انظر التو�سية 29,  التو�سيت���ني 64 و66(. وينبغ���ي للئح���ة التنظيمية اأن تت�سمَّ

الفقرة الفرعية )ج(, اأدناه(.

215- ول���دى تناول الكيفي���ة التي قد ين�ساأ بها ارت���كان الأطراف الثالثة فيم���ا يتعلق بوجود خطاأ 
ة نفاذ الت�سجي���ل, يلزم التمييز بني حالتني )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل  يف اإدراج م���دَّ
ة مفرطة  الراب���ع, الفق���رات 89 اإىل 91(. احلال���ة الأوىل هي عندم���ا يتمثَّل اخلطاأ يف اإدخ���ال مدَّ
الطول. ويف هذه احلالة, لن ُي�ساب الباحثون من الأطراف الثالثة باأيِّ �سرر, لأنَّهم �سيكونون رغم 
هوا اإىل احتمال وجود حق �سماين )واإن كان يحق للمانح اأن ي�سحح القيد )انظر  ذلك اخلطاأ قد ُنبِّ
ا احلالة الثاني���ة فهي عندما يتمثَّل  التو�سي���ة 33 اأدن���اه( اأو اأن يطالب بالتعوي�ض ع���ن ال�سرر(. اأمَّ
اخلط���اأ يف اإدخال فرتة مفرط���ة الق�سر. ويف هذه احلالة, �سوف ينق�س���ي نفاذ الت�سجيل يف نهاية 
ة املذكورة, ول���ن يعود احلق ال�سماين نافذًا جتاه الأطراف الثالث���ة ما مل ُيجعل نافذًا بطريقة  امل���دَّ
اأخ���رى قبل انق�سائه )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 46(. وح�سبما ُذكر �سابقًا, ميكن 
للدائن امل�سمون اأن ي�ستعيد نفاذ حقه ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل اإ�سعار جديد, ولكن 
ذل���ك احل���ق لن يكون نافذًا جتاه الأطراف الثالثة اإل ابتداء م���ن الوقت الذي ي�سبح فيه الت�سجيل 

اجلديد نافذًا )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سيتني 47 و96(.
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د هوية املانح,  216- وعل���ى غ���رار اخلطاأ الذي يعرتي املعلوم���ات املطلوبة يف الإ�سعار غري حم���دِّ
حي���ث ينبغ���ي اأن يكون املح���كُّ مو�سوعيًّا )انظر الفق���رات 207 و209 و211 اأع���له والتو�سية 29, 
الفق���رة الفرعية )ب( اأدناه(, فاإنَّ املحك ال���ذي ُي�سَتند اإليه للبت يف اإمكانية اأن يكون اخلطاأ فيما 
يتعل���ق بعنوان املانح اأو املعلوم���ات املتعلقة بالدائن امل�سمون اأو و�سف املوج���ودات املرهونة م�سلًِّل 
ة النفاذ واملبل���غ الأق�سى )انظر الفقرة  ا فيما يخ�ضُّ مدَّ ت�سلي���ًل �سديدًا هو حمكٌّ مو�سوع���ي. اأمَّ
218 اأدن���اه(, ف���اإنَّ املح���كَّ الذي ي�ستن���د اإليه للبتِّ يف اإمكاني���ة اأن يعتر اخلط���اأ يف تلك املعلومات 
م�سلَّ���ًل ت�سليًل �سديدًا هو حمكٌّ ذاتي, حيث يتعنيَّ على املطالب املناف�ض الذي يعرت�ض على نفاذ 
ة النفاذ املدرجة يف الإ�سعار اأن يثبت اأنَّ اخلطاأ قد �سلَّله ت�سليًل  الت�سجيل ب�سبب وجود خطاأ يف مدَّ

�سديدًا بالفعل. 

‘4’  املبلغ النقدي الأق�سى وتاأثري اخلطاأ

217- فيم���ا يخ�ضُّ الدول التي تختار ا�سرتاط ت�سم���ني الإ�سعار بيانًا باملبلغ الأق�سى الذي يجوز 
اإنف���اذ احلق ال�سماين ب�ساأن���ه, يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باألَّ يكون من �ساأن احتواء الإ�سعار 
���ل على خط���اأ يف بيان ذلك املبلغ الأق�سى اأن يجعل الإ�سعار غري نافذ, اإلَّ اإذا كان يت�سبَّب يف  امل�سجَّ
ل )انظر دليل املعاملت امل�سمونة,  ت�سليل �سديد للأطراف الثالثة التي ترتكن اإىل الإ�سعار امل�سجَّ
ن اللئحة التنظيمية حكم���ًا مماثًل )انظر التو�سية 27,  التو�سيت���ني 64 و66(. وينبغ���ي اأن تت�سمَّ

الفقرة الفرعية )ج(, اأدناه(.

218- واملح���كُّ يف تقرير م���ا اإذا كان ذلك اخلطاأ يت�سبَّب يف ت�سليل �سديد, مثلما يف حالة اخلطاأ 
ة نفاذ الت�سجيل )انظ���ر الفقرة 214 اأعله(, هو حم���كٌّ ذاتي. ويجب على  املرتك���ب يف اإدراج م���دَّ
الط���رف الثالث الذي يعرت�ض على الإ�سع���ار ب�سبب ذلك اخلطاأ اأن يثبت اأنَّ اخلطاأ قد �سلَّله فعًل. 
واملح���كُّ الذاتي ملئم هنا, لأنَّ الغر�ض من ا�س���رتاط اإدراج املبلغ الأق�سى هو �سمان قدرة املانح 
عل���ى التما����ض متويل اإ�سايف بال�ستن���اد اإىل القيمة املتبقي���ة يف املوجودات التي �َسَب���ق رهنها بحق 
ل داع للقلق من فق���دان اأولويت���ه اإزاء الدائن  �سم���اين, دون اأن يك���ون ل���دى الط���رف الثالث املم���وِّ

ل )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, التو�سية 96(. امل�سمون الأوَّ

, فعندما يك���ون املبلغ الأق�سى املذكور يف الإ�سعار اأكر م���ن املبلغ الأق�سى املتَّفق  219- وم���ن ثمَّ
ي هذا عادًة اإىل الإ�سرار ب���اأيِّ دائن م�سمون لحق, لأنَّ قراره  علي���ه يف التف���اق ال�سماين, لن يوؤدِّ
ب�ساأن تقدمي الأموال �سوف ي�ستند عادًة اإىل املبلغ املذكور يف الإ�سعار. كما اأنَّ املانح �سيكون حمميًّا 
فه يف الوقت  يف ه���ذه احلال���ة, لأنَّ بو�سع���ه اأن يطل���ب من الدائن امل�سم���ون اأو, يف حال ع���دم ت�سرُّ
املنا�س���ب, م���ن هيئة ق�سائية اأو اإدارية من خلل اإجراءات وجي���زة, تعديل ذلك الإ�سعار لت�سحيح 
ية للموجودات  ن املانح من احل�سول على متويل ي�ستند اإىل القيمة املتبقِّ املبلغ املذكور فيه, لكي يتمكَّ

املرهونة )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 72(.
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���ا عندم���ا يكون املبل���غ الأق�سى املذكور يف الإ�سع���ار اأقلَّ من املبل���غ الأق�سى املتفق عليه  220- اأمَّ
م الدائن امل�سمون اللحق الئتم���ان ُمفرِت�سًا اأنَّ بو�سعه اأن ُيْنِفذ  يف التف���اق ال�سماين, فرمبا يقدِّ
حق���ه ال�سم���اين يف م���ا يتبقى يف املوجودات م���ن قيمة تزيد ع���ن املبلغ املذك���ور يف الإ�سعار. وعلى 
نح���و مماث���ل, رمبا يك���ون ُم�سرٍت ما ق���د ا�سرتى املوج���ودات املرهونة عل���ى اأ�سا�ض اأنَّ ح���ق الدائن 
امل�سم���ون فيه���ا يقت�سر عل���ى القيمة املذك���ورة يف الإ�سع���ار. واإىل جان���ب ذلك, رمب���ا يقيم دائن 
بحك���م الق�س���اء دعوى اإنف���اذ, اعتقادًا منه باأنَّ قيم���ة املوجودات الزائدة ع���ن القيمة املذكورة يف 
الإ�سع���ار �ستك���ون متاح���ة للوف���اء مبطالبته القائم���ة على حكم ق�سائ���ي. ومن ثم, ينبغ���ي األ يحق 
للدائ���ن امل�سمون يف جميع هذه احل���الت اأن ُينِفذ حقه ال�سماين جتاه الطرف الثالث اإل يف حدود 
ل. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّه ل ميكن للدائن  املبل���غ الأق�س���ى املبنيَّ على نحو خاطئ يف الإ�سعار امل�سجَّ
 امل�سم���ون اأب���دًا, ويف اأيِّ ح���ال م���ن الأح���وال, اأن ُينِفذ حقه ال�سم���اين مبا يتجاوز املبل���غ امل�ستحق

له فعًل.

باء- التو�سيات 23 اإىل 29

التو�سية 23-  املعلومات اللزمة يف الإ�سعار الأوَّيل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

�سة لها: ن الإ�سعار الأوَّيل املعلومات التالية يف اخلانات املخ�سَّ )اأ( يجب اأن يت�سمَّ

ر وفق���ًا للتو�سيات 24 اإىل 26, وعنوانه ]وما  د هوية املانح, الذي يتقرَّ ‘1’  حم���دِّ
ده الدولة امل�سرتعة من معلومات اأخرى ت�ساعد على حتديد هوية املانح  حتدِّ

زه عن غريه[؛ حتديدًا مييِّ

ر وفقًا للتو�سية 27, وعنوانه؛ د هوية الدائن امل�سمون, الذي يتقرَّ ‘2’ حمدِّ
‘3’ و�سف للموجودات املرهونة وفقًا للتو�سية 28؛

ة نفاذ الت�سجيل وفقًا للتو�سية 12؛)2( ]‘4’   مدَّ

‘5’ احلد الأق�سى للمبلغ النقدي الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه[؛)3(

ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )2( اإذا كان قان���ون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساح���ب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12, ودليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 69(.
)3( اإذا كان قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة ين�ض على وج���وب اإيراد هذه املعلوم���ات يف الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت 

امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )د((.
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)ب(   يف ح���ال وجود اأكرث من مانح واح���د اأو دائن م�سمون واحد, يجب تدوين املعلومات 
�سة لها, ولكل مانح اأو دائن م�سمون على حدة. اللزمة يف اخلانة املخ�سَّ

د هوية املانح )يف حالة ال�سخ�ض الطبيعي()4( التو�سية 24- حمدِّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي يف حال كان املانح �سخ�سًا طبيعيًّا:
د هوية املانح هو ا�سم املانح؛ )اأ( يكون حمدِّ

نة ل�س���م املانح واخلانة  د خمتل���ف العنا�سر املكوِّ )ب(  ]ينبغ���ي للدول���ة امل�سرتعة اأن حتدِّ
�سة لإدراج كل عن�سر منها[؛ املخ�سَّ

ر على اأ�سا�سها ا�سم  د الوثائق الر�سمية التي يتق���رَّ )ج(   ]ينبغ���ي للدول���ة امل�سرتعة اأن حتدِّ
املانح, واأن تبنيِّ تراُتب مرجعية تلك الوثائق الر�سمية[؛

د بها ا�سم املانح يف حال تغيري  )د(   ]ينبغ���ي للدولة امل�سرتعة اأن ُتبنيِّ الطريقة الت���ي ُيحدَّ
ال�سم بعد �سدور الوثيقة الر�سمية[.

د هوية املانح )يف حالة ال�سخ�ض العتباري( التو�سية 25- حمدِّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي يف حال كان املانح �سخ�سًا اعتباريًّا:
د هوية املانح هو ا�سم املانح؛  )اأ( يكون حمدِّ

ده  د يف ]امل�ستند اأو القانون اأو املر�سوم الذي حتدِّ )ب(     يك���ون ا�س���م املانح هو ال�سم املح���دَّ
�ض ال�سخ�ض العتباري. الدولة امل�سرتعة[ ال�ساري ال�سلحية الذي اأ�سَّ

د هوية املانح )يف حالت خا�سة()5( ]التو�سية 26- حمدِّ

د هوية  ه ]ينبغي للدولة امل�سرتع���ة اأن ُتبنيِّ حمدِّ ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئح���ة التنظيمية على اأنَّ
ًل  املانح يف حالت خا�سة, مثل حالة ال�سخ�ض الذي يكون خا�سعًا لإجراءات اإع�سار اأو اأمينًا اأو ممثِّ

حلوزة اإع�سار �سخ�ض متوفى[.

)4( التو�سية 24 ذات طابع اإي�ساحي, با�ستثناء الفقرة الفرعية )اأ( منها التي تت�سمن تو�سيتني اأ�سا�سيتني واردتني 

يف دليل املعاملت امل�سمونة )التو�سيتان 59 و60(؛ ويتعني على الدولة امل�سرتعة تكييف �سياغة هذه التو�سية ا�ستنادا اإىل 
قواعدها اخلا�سة بالت�سميات.

)5( التو�سي���ة 26 ذات طاب���ع اإي�ساحي, ولع���لَّ الدولة امل�سرتعة تودُّ تكيي���ف �سياغتها ا�ستن���ادًا اإىل قانونها واإ�سافة 

حالت خا�سة اأخرى.
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د هوية الدائن امل�سمون التو�سية 27- حمدِّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه:
ر وفقًا  د هويته هو ا�سمه املقرَّ )اأ( اإذا كان الدائ���ن امل�سمون �سخ�سًا طبيعيًّا, يكون حمدِّ

للتو�سية 24؛
ر وفقًا  د هويته هو ا�سمه املقرَّ )ب(  اإذا كان الدائن امل�سمون �سخ�سًا اعتباريًّا, يكون حمدِّ

للتو�سية 25؛
 )ج(    اإذا كان الدائن امل�سمون يندرج �سمن احلالت اخلا�سة امل�سار اإليها يف التو�سية 26, 

ر وفقًا للتو�سية 26. د هويته هو ا�سمه املقرَّ يكون حمدِّ

التو�سية 28- و�سف املوجودات املرهونة

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه:
�سة لذلك على نحو ي�سمح  )اأ( يجب و�سف املوجودات املرهونة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

ف عليها؛ يف حدود املعقول بالتعرُّ
)ب(  ي�سم���ل الو�سف العام جلمي���ع املوجودات املندرجة �سمن فئ���ة معيَّنة من املوجودات 

املنقولة جميَع موجودات املانح احلالية والآجلة �سمن تلك الفئة؛
)ج(    ي�سمل الو�سف العام جلميع موجودات املانح املنقولة جميَع موجودات املانح املنقولة 

احلالية والآجلة.

التو�سية 29-  املعلومات اخلاطئة اأو غري الكافية

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
د هوية املانح  ل حمدِّ )اأ( ل يك���ون ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل, اأو الإ�سعار بالتعديل الذي يعدِّ
َد ال�سحيَح لهوية املانح, ح�سبما هو  ن ذلك الإ�سعاُر املحدِّ اأو ي�سيف مانحا اآخر, نافذًا اإل اإذا ت�سمَّ
د الهوية, ا�ستخراُج  مب���نيَّ يف التو�سيات 24 اإىل 26, اأو اإذا كان بالإمكان, يف حال عدم �سحة حمدِّ

د ال�سحيح لهوية املانح؛ الإ�سعار باإجراء بحث يف قيود ال�سجل العمومية با�ستخدام املحدِّ
)ب(  لي����ض من �ساأن وجود خط���اأ اأو نق�ض يف املعلومات التي ينبغ���ي اأن يت�سّمنها الإ�سعار 
د هوي���ة املانح اأن يجع���ل الت�سجيل غري ناف���ذ, با�ستثناء ما ه���و من�سو�ض عليه يف  فيم���ا ع���دا حمدِّ
الفق���رة الفرعي���ة )ج( من ه���ذه التو�سية, ما مل يكن من �س���اأن ذلك اخلطاأ اأو النق����ض اأن ي�سلِّل 

الباحث احل�سيف ت�سليًل �سديدًا؛
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ة نفاذ ت�سجيل���ه)6( اأو احلد  ])ج( لي����ض من �ساأن وج���ود خطاأ يف الإ�سع���ار بخ�سو�ض مدَّ

الأق�س���ى للمبلغ النقدي ال���ذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه)7( اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار غري 
ى اإىل ت�سليل الأطراف الثالثة التي ارتكنت اإىل الإ�سعار امل�سجل ت�سليًل �سديدًا؛[ نافذ, اإلَّ اإذا اأدَّ

د هوي���ة املانح وفقًا للفقرة  )د(  لي����ض من �ساأن وجود خط���اأ يف الإ�سعار بخ�سو�ض حمدِّ
الفرعي���ة )اأ( من هذه التو�سي���ة اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار غري نافذ فيما يخ�ضُّ املانحني الآخرين 

دة هوياتهم حتديدا �سحيحًا يف الإ�سعار؛ املحدَّ
)ه(  لي����ض م���ن �ساأن و�سف بع�ض املوج���ودات املرهونة و�سفًا غ���ري كاف يف الإ�سعار اأن 
يجع���ل ت�سجيل الإ�سعار غري ناف���ذ فيما يخ�ضُّ املوجودات املرهونة الأخ���رى املو�سوفة و�سفًا كافيًا 

يف الإ�سعار.

ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )6( اإذا كان قان���ون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساح���ب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12, ودليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 69(.
)7( اإذا كان قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة ين�ض على وج���وب اإيراد هذه املعلوم���ات يف الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت 

امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )د((.
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 خام�ساً-  ت�سجيل الإ�سعارات بالتعديل 
والإ�سعارات بالإلغاء
األف- مالحظات عامة

1-   الإ�سعارات بالتعديل

)اأ( عموميات
ل لأ�سباب متنوعة,  221- رمب���ا ي���ودُّ الدائن امل�سمون تعديل املعلومات الواردة يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
مث���ل ت�سحيح خطاأ يف اإ�سع���ار �سبق ت�سجيله اأو حتديث معلومات الت�سجي���ل نتيجة لأحداث لحقة. 
ح اأنَّ الدائن  وُيج���رى هذا بتقدمي اإ�سعار بالتعديل اإىل ال�سجل. وينبغي للئح���ة التنظيمية اأن تو�سِّ
امل�سم���ون م�س���وؤول ع���ن اإدخال املعلوم���ات املتعلق���ة بالتعديل عل���ى النحو الذي ت�سرتط���ه اللئحة 
التنظيمية لإدخال ذلك النوع من املعلومات يف الإ�سعار الأوَّيل )انظر التو�سية 19 اأعله والتو�سية 

30 اأدناه(.

مًا عل���ى نحو يكفل ع���دم اإف�ساء ت�سجي���ل الإ�سعار  222- وينبغ���ي اأن يك���ون نظام ال�سج���ل م�سمَّ
بالتعدي���ل اإىل ح���ذف اأو تبدي���ل معلوم���ات الت�سجي���ل ال���واردة يف اإ�سع���ار اأويل اأو يف اأي اإ�سع���ارات 
بالتعدي���ل �سب���ق ت�سجيلها. بل ينبغي اإ�ساف���ة املعلومات الواردة يف الإ�سع���ار بالتعديل اإىل معلومات 
 الت�سجي���ل املوج���ودة بحيث ُتبنيِّ نتيج���ة البحث الإ�سع���ار الأوَّيل وجميع الإ�سع���ارات بالتعديل التي 

لت لحقًا. �ُسجِّ

223- وينبغي اأن يكون مبقدور الدائن امل�سمون اأن ي�سجل اإ�سعارًا بالتعديل يف اأي وقت, متى كان 
ذل���ك منا�سبًا )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 73(. ويتطل���ب اإجراء بع�ض التعديلت 
اإذن���ًا م���ن املانح. وم���ن الأمثلة على ذل���ك التعديل الذي ي���راد به اإ�ساف���ة موج���ودات مرهونة, اأو 
زي���ادة احل���دِّ الأق�سى للمبلغ الذي يجوز ب�ساأنه اإنفاذ احلق ال�سم���اين الذي يتعلق به الت�سجيل اإذا 
كان القان���ون يف الدول���ة امل�سرتعة ي�سرتط ذلك. وثم���ة تعديلت اأخرى ل تتطلَّ���ب اإذنًا من املانح, 
د هوية املان���ح اأو اإحالٍة لللتزام  ٍ لحق يف حم���دِّ مث���ل ت�سجي���ل اإ�سع���ار بالتعديل يراد به بي���ان تغريُّ
امل�سم���ون اأو اإن���زاٍل طوعي ملرتبة اأولوي���ة احلق ال�سماين الذي يتعلق ب���ه الت�سجيل )ت�سجيل اإ�سعار 
 ٍ بالتعدي���ل ب�ساأن التف���اق على اإنزال مرتب���ة الأولوية اختي���اري, انظر الفقرة 233 اأدن���اه( اأو تغريُّ
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ل���ه, اأو تعديل يراد ب���ه اإدراج مانح اإ�سايف ه���و ال�سخ�ض الذي  يف عن���وان الدائ���ن امل�سمون اأو ممثِّ
َينق���ل اإلي���ه املانح اأح���د املوج���ودات املرهونة. وعلى اأّي���ة حال, وح�سبم���ا ذكر اآنف���ًا )انظر الفقرة 
101 اأع���له(, مت���ى كان يل���زم احل�سول على اإذن م���ن املانح, ل يكون تقدمي دلي���ل على احل�سول 
عل���ى اإذن املان���ح �سرط���ًا م�سبق���ًا لت�سجي���ل الإ�سع���ار, اإذ يج���وز اإعطاء ذل���ك الإذن قب���ل ت�سجيل 
الإ�سع���ار اأو بعده, وُيعتر التف���اق ال�سماين الكتابي اإذنًا كافيًا )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة, 
, فعندما يتعلق التعدي���ل, مثًل, باإ�سافة موج���ودات مرهونة, ُيعتر اإبرام  التو�سي���ة 71(. وم���ن ثمَّ
 اتف���اق �سم���اين كتابي ي�سم���ل املوج���ودات الإ�سافية اأو اإبرام مث���ل هذا التفاق م���ع املانح اجلديد 

مبثابة اإذن.

�ستني لذلك  224- ولإج���راء التعديل, يج���ب على الدائن امل�سمون اأن ُي���درج يف اخلانتني املخ�سَّ
يف الإ�سع���ار بالتعديل رقم ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل الذي يت�سل به التعديل ومعلومات التعديل ذات 
ال�سل���ة )انظر التو�سية 30, الفقرة الفرعية )اأ(, اأدناه(. وكما يف حالة الإ�سعار الأوَّيل, ينبغي اأن 
يبنيَّ الوقت الفعل���ي لت�سجيل الإ�سعار بالتعديل )اأي التاريخ والوقت اللذان ت�سبح فيهما املعلومات 
الواردة يف الإ�سعار متاحة للباحثني يف قيد ال�سجل املتعلق بذلك الإ�سعار )انظر التو�سية 11, الفقرة 
الفرعية )ب(, والفقرات 107 اإىل 113 اأعله(. ورمبا تودُّ الدولة امل�سرتعة اأن تنظر فيما اإذا كان 
ينبغي ت�سميم نظام ال�سجل وا�ستمارة الإ�سعار بالتعديل املقّررة بحيث ل يتاح للدائن امل�سمون اأن 
ل يف  د هوية املانح(, اأو يتاح له اأن يعدِّ ل يف الإ�سع���ار �سوى بند واحد من املعلومات )مثل حم���دِّ يع���دِّ
ة بنود من املعلومات )مثل اإ�سافة مانح جديد اأو حذف بع�ض املوجودات املرهونة(.  اإ�سعار وحيد عدَّ
ه اأب�سط واأجنع تكلفة )انظر التو�سية 30, الفقرة الفرعية )ب(,  باع هذا النهج الأخري, لأنَّ  ويو�سى باتِّ

اأدناه(.

225- وتناق����ض الفق���رات التالي���ة بع����ض الأ�سب���اب الت���ي ق���د جتع���ل الدائ���ن امل�سم���ون راغب���ًا 
���ب عل���ى ت�سجي���ل ذل���ك الإ�سع���ار اأو ع���دم ت�سجيل���ه من   يف ت�سجي���ل اإ�سع���ار بالتعدي���ل, وم���ا يرتتَّ

عواقب.

)ب( التغريُّ الالحق يف ا�سم املانح

ل )لأغرا����ض الت�سويق مثًل(  226- م���ن �س���اأن اأيِّ تغ���ريُّ يف ا�سم املان���ح املبنيَّ يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
����ض وظيف���ة الت�سجي���ل الإ�سهارية م���ن منظور الأط���راف الثالثة التي تتعامل م���ع املانح بعد  اأن يقوِّ
تغ���ريُّ ا�سم���ه. فنظ���رًا لأن ا�سم املانح هو معي���ار الفهر�سة والبح���ث الرئي�سي, فمن �س���اأن اأيِّ بحث 
ي�ستخ���دم في���ه ال�سم اجلدي���د للمانح األَّ ُيفلح ع���ادة يف ا�ستخراج الإ�سع���ار ذي ال�سلة. ويف نظام 
د لهوية املانح  ا اآخر كمحدِّ ال�سج���ل الذي ي�ستعمل رقم هويٍة فريدًا �سادرًا عن الدولة اأو رقمًا ر�سميًّ
لة والبح���ث فيها, يكون ن�س���وء هذه امل�سكلة اأق���ل احتماًل لأنَّ  لأغرا����ض فهر�سة الإ�سع���ارات امل�سجَّ
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الرق���م ع���ادة ما يكون م�ستدمي���ًا وغري خا�سع للتغيري. لك���ن النهج املو�سى ب���ه يف دليل املعاملت 
ا رقم الهوي���ة, اأو اأيُّ رقم ر�سم���ي اآخر ت�سدره  د هويت���ه؛ اأمَّ امل�سمون���ة يعت���ر ا�سم املان���ح هو حمدِّ
الدول���ة للمان���ح, فقد يل���زم اإدراج���ه يف الإ�سعار باعتب���اره من املعلوم���ات الإ�سافي���ة اإذا كان هذا 
���ا لتحديد هوي���ة املانح حتديدًا فريدًا, لكن���ه لي�ض معيارًا للفهر�س���ة اأو البحث )انظر دليل  �سروريًّ
 املعاملت امل�سمونة, التو�سيات 58 اإىل 60؛ والفقرتني 167 و168 اأعله؛ والفقرات 264 اإىل 267, 

اأدناه(.

227- وملعاجل���ة م�سكل���ة التغي���ري اللحق يف ا�س���م املانح, ينبغ���ي للئحة التنظيمي���ة ول�ستمارة 
الإ�سع���ار بالتعدي���ل املقّررة اأن تتيح للدائ���ن امل�سمون اإ�سافة ال�سم اجلدي���د للمانح بتقدمي اإ�سعار 
بالتعدي���ل. ومع اأنَّ عدم تقدمي اإ�سع���ار بالتعديل ل ُيفرت�ض اأن َيجعل احلق ال�سماين, ب�سورة عامة 
اأو مبفع���ول رجعي, غري ناف���ذ جتاه الأطراف الثالثة, فينبغي حماية الأط���راف الثالثة التي تتعامل 
م���ع املانح بعد تغريُّ ا�سمه وقب���ل ت�سجيل الإ�سعار بالتعديل. وبناء على ذلك, يو�سي دليل املعاملت 
ل الدائن امل�سمون الإ�سع���ار بالتعديل يف غ�سون "فرتة �سماح" ق�سرية  ه اإذا مل ي�سجِّ امل�سمون���ة باأنَّ
دة )15 يوم���ًا, عل���ى �سبيل املث���ال( بعد تغ���ريُّ ال�سم, يكون حق���ه ال�سماين غ���ري نافذ جتاه  حم���دَّ
�ض له���م و�سائر الدائنني امل�سمونني الذين يحتازون حقوقًا  امل�سرتي���ن وامل�ستاأجرين متويليًا واملرخَّ
يف املوجودات املرهونة بعد تغريُّ ا�سم املانح وقبل ت�سجيل الإ�سعار بالتعديل )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, التو�سي���ة 61(. ويو�سي دليل املعاملت امل�سمونة اأي�سًا ب���اأن يبداأ �سريان فرتة ال�سماح 
اعتب���ارًا م���ن تاريخ تغريُّ ال�سم )يف بع�ض ال���دول, ل تبداأ فرتة ال�سماح اإلَّ اعتب���ارًا من تاريخ علم 
(. كما ينبغي للقانون يف الدولة امل�سرتع���ة اأن يوّفر اإر�سادات ب�ساأن  الدائ���ن امل�سمون بذل���ك التغريُّ
ًا يف ال�سم, خ�سو�سًا يف �سياق دمج ال�سركات, وب�ساأن الأثر املرتتِّب على عدم  م���ا الذي ميثِّل تغ���ريُّ

اإجراء التعديل ع�سية الدمج.

مًا  228- وح�سبم���ا ُذكر �سابق���ًا )انظر الفقرة 222 اأعله(, ينبغي اأن يك���ون نظام ال�سجل م�سمَّ
بحي���ث يكف���ل ع���دم اإف�ساء ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالتعدي���ل اإىل ح���ذف اأو تبديل معلوم���ات الت�سجيل 
ال���واردة يف الإ�سع���ار الأوَّيل وم���ا �سب���ق ت�سجيل���ه من اإ�سع���ارات بالتعدي���ل. ولكفال���ة اأن يف�سي اأي 
بح���ث ي�ستخ���دم ال�س���م ال�ساب���ق للمان���ح اأو ا�سمه اجلدي���د اإىل ا�ستخ���راج الت�سجي���ل املعني, من 
امله���م اأن يفه���م الدائ���ن امل�سم���ون اأنَّ علي���ه اأن يدخ���ل ال�س���م اجلديد للمان���ح يف خان���ة الإ�سعار 
د هوية مان���ح اإ�سايف وعنوانه, دون ح���ذف املعلومات القدمية  �س���ة لإ�سافة حمدِّ بالتعدي���ل املخ�سّ
ع���ن املان���ح, واإلَّ فل���ن يف�س���ي البح���ث يف قي���ود ال�سج���ل با�ستخ���دام ال�س���م ال�ساب���ق للمانح اإىل 
ا�ستخ���راج الت�سجي���ل املعن���ي, مما قد مي����ضُّ بنفاذ احل���ق ال�سماين جت���اه الأط���راف الثالثة التي 
, اأن جتري بحثه���ا با�ستخدام ا�سم املانح  ح, من ثمَّ  تعامل���ت م���ع املانح قبل تغريُّ ال�سم والت���ي يرجِّ

يف ذلك الوقت.
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)ج( نقل موجودات مرهونة
�ض با�ستخدامها, يحتاز املنقول  رها اأو يرخِّ 229- عندم���ا ينقل املانح موجودات مرهون���ة اأو يوؤجِّ
�ض له عادة حقه يف تل���ك املوجودات خا�سعًا للحق ال�سماين, بافرتا�ض  اإلي���ه اأو امل�ستاأجر اأو املرخَّ
اأنَّ احل���ق ال�سم���اين ق���د ُجع���ل نافذًا جت���اه الأط���راف الثالثة )انظر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, 
التو�سي���ة 79(. اأما اإذا مل ُيجعل احلق ال�سماين نافذًا جتاه الأطراف الثالثة عن طريق الت�سجيل, 
ف���اإنَّ هذا ُيح���دث م�سكلة م�سابهة للم�سكلة الناجم���ة عن تغيري ا�سم املانح بع���د الت�سجيل, ح�سبما 
نوق����ض ذل���ك اأع���له. اإذ اإن الأط���راف الثالث���ة الت���ي تتعامل مع موج���ودات مرهونة ه���ي يف حوزة 
����ض له �سوف تبح���ث يف قيود ال�سج���ل عادًة با�ستخ���دام ا�سم  املنق���ول اإلي���ه اأو امل�ستاأج���ر اأو املرخَّ
�ض له كمعي���ار للبحث. وهذا البحث لن يف�س���ي اإىل ا�ستخراج  املنق���ول اإلي���ه اأو امل�ستاأج���ر اأو املرخَّ
�ض(.  ���ر اأو املرخِّ ���ل وُفهِر�ض ح�سب ا�س���م املانح )اأي الناق���ل اأو املوؤجِّ ���ه �ُسجِّ ���ل, لأنَّ الإ�سع���ار امل�سجَّ
وم���ن اأجل حماية الأط���راف الثالثة التي تتعامل م���ع موجودات مرهونة هي يف ح���وزة املنقول اإليه 
����ض له, ينبغي لنظام ال�سجل وللئحة التنظيمي���ة اأن ُيتيحا للدائن امل�سمون  اأو امل�ستاأج���ر اأو املرخَّ
�ض له ب�سفته  م اإ�سع���ارًا بالتعديل لتدوين ا�سم وعن���وان املنقول اإليه اأو امل�ستاأج���ر اأو املرخَّ  اأن يق���دِّ

مانحًا اإ�سافيًّا.

230- ويو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة ب���اأن تعالج الدولة امل�سرتعة م���ا يرتتَّب على عدم قيام 
الدائن امل�سمون بت�سجيل اإ�سعار بالتعديل يف هذا ال�سيناريو من اآثار قانونية, ولكنه يرتك لكل دولة 
باعه من بني النهوج الثلثة التي نوق�ست يف التعليق  م�سرتعة اأمر البت يف النهج الذي ينبغي لها اتِّ
ا فيما  )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الراب���ع, الفقرات 78 اإىل 80, والتو�سية 62(. اأمَّ
يتعلق باحلقوق ال�سمانية يف املمتلكات الفكرية, فاإنَّ امللحق املتعلق باملمتلكات الفكرية يو�سي بنهج 

د )انظر امللحق املتعلق باملمتلكات الفكرية, التو�سية 244, والفقرة 231 اأدناه(. حمدَّ

ل فهو م�سابه للنه���ج املو�سى به يف دليل املعام���لت امل�سمونة فيما يتعلق  ���ا النه���ج الأوَّ 231- فاأمَّ
بتغريُّ ا�سم املانح )انظر دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 61؛ والفقرات 226 اإىل 228 اأعله(. 
ومبقت�سى هذا النهج, لي�ض من �ساأن عدم تعديل الت�سجيل من اأجل اإ�سافة املنقول اإليه اأو امل�ستاأجر 
����ض ل���ه كمانح اإ�س���ايف جديد اأن يجعل احل���ق ال�سماين غري نافذ جتاه الأط���راف الثالثة  اأو املرخَّ
عموم���ًا )وهذا هو النهج املو�سى به يف امللح���ق املتعلق باملمتلكات الفكرية فيما يخ�ض الت�سجيلت 
املتعلق���ة بحقوق �سمانية يف املمتلكات الفكرية حتديدًا.( اأما اإذا مل يقم الدائن امل�سمون بت�سجيل 
الإ�سع���ار بالتعدي���ل يف غ�سون "فرتة �سم���اح" ق�سرية )15 يومًا مثًل( ف���اإنَّ حقه ال�سماين ي�سبح 
�ض لهم والدائن���ني امل�سمونني الذين يحتازون  غ���ري نافذ جتاه املنقول اإليه���م وامل�ستاأجرين واملرخَّ
�ض له بعد نقلها اأو تاأجريها اأو  حقوقًا يف املوجودات املرهونة من املنقول اإليه اأو امل�ستاأجر اأو املرخَّ
ا النهج الثاين فهو م�سابه للأول ولكْن  الرتخي�ض با�ستخدامها وقبل ت�سجيل الإ�سعار بالتعديل. واأمَّ
م���ع اختلف ُمهم هو اأنَّ فرتة ال�سماح املتاحة لت�سجيل الإ�سع���ار بالتعديل ل تبداأ اإّل عندما ي�سبح 
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�ض با�ستخدامها.  رها اأو رخَّ الدائن امل�سمون على علم باأن املانح قد نقل املوجودات املرهونة اأو اأجَّ
واأم���ا النهج الثال���ث فيختلف عن ذين���ك النهجني, حيث يك���ون ت�سجيل الإ�سع���ار بالتعديل هو اأمر 
اختي���اري حم�ض, مبعنى اأنَّ عدم الت�سجيل ل مي�ضُّ بنفاذ احلق ال�سماين الذي يت�سل به الت�سجيل 
جت���اه الأط���راف الثالثة ول باأولوية ذلك احل���ق )انظر دليل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الرابع, 

الفقرات 78 اإىل 80(.

ر الدولة امل�سرتعة الأخ���ذ به, ينبغي لها اأن تدرج يف  232- وب�س���رف النظ���ر عن النهج الذي تقرِّ
لئحته���ا التنظيمي���ة حكمًا يتيح للدائن امل�سم���ون اأن ي�سجل اإ�سعارًا بالتعدي���ل لكي ُيدرج ال�سخ�ض 
ره���ا له اأو رخ�ض ل���ه با�ستخدامها كمانح اإ�سايف  ال���ذي َنقل اإليه املان���ح املوجودات املرهونة اأو اأجَّ
)انظر التو�سية 30, الفقرة الفرعية )اأ( ‘2’, اأدناه(. وهذا يعني اأنَّه حتى يف حال اعتماد الدولة 
ل  امل�سرتعة النهج الثالث املذكور يف الفقرة 231 اأعله, ينبغي اأن ُي�سَمح للدائن امل�سمون باأن ي�سجِّ
اإ�سع���ارًا بالتعدي���ل من هذا الن���وع, اإذا رغب يف ذلك. فمن �س���اأن ت�سجيل هذا الإ�سع���ار بالتعديل: 
)اأ( اأن يوّف���ر له قدرًا من احلماية العملية م���ن احتمال جلوء ال�سخ�ض الذي ُنقلت اإليه املوجودات 
�ض له با�ستخدامها اإىل الت�سرف يف تلك املوجودات املرهونة بنقلها  املرهون���ة اأو ا�ستاأجرها اأو ُرخِّ
اإىل �سخ����ض جدي���د قد يتع���ذر تتبُّع مكان تواُج���ده؛ )ب( اأن يحدَّ من احتمال ن�س���وء نزاعات, لأنَّ 
هة. واإ�سافة اإىل ذلك,  �ض له �ستكون متنبِّ اجلهات املقر�سة لذلك املنقول اإليه اأو امل�ستاأجر اأو املرخَّ
�ض  ينبغي للدائن امل�سمون اأن يعي اأنَّ عليه اأن ُيدِخل ا�سم وعنوان املنقول اإليه اأو امل�ستاأجر اأو املرخَّ
�سة لإ�سافة مانح جدي���د, دون اأن يحذف املعلومات اخلا�سة  ل املخ�سّ ل���ه يف خانة الإ�سع���ار امل�سجَّ
باملان���ح الأ�سل���ي. ف���اإن مل يفعل ذلك, لن يف�س���ي البحث يف قي���ود ال�سجل با�ستخ���دام ا�سم املانح 
ل, مما قد مي�ضُّ بنفاذ احلق ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة  الأ�سلي اإىل ا�ستخراج الإ�سعار امل�سجَّ
الت���ي تعاملت مع ذل���ك املانح قبل نقل املوجودات املرهونة اأو تاأجريه���ا اأو الرتخي�ض با�ستخدامها 

, اأن جُتري بحثها با�ستخدام ا�سم ذلك املانح. ح, من ثمَّ والتي يرجَّ

)د( اإنزال مرتبة الأولوية

233- يق�سي دليل املعاملت امل�سمونة باأنَّه يجوز للدائن امل�سمون الذي يتمتَّع بالأولوية اأن يقوم 
يف اأيِّ وق���ت باإن���زال مرتبة اأولويته, من جانب واحد اأو بالتف���اق, ل�سالح اأيِّ مطالب مناف�ض اآخر, 
ر اإن���زال مرتبة الأولوية  موج���ود اأو مقب���ل )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سية 94(. ول يوؤثِّ
اإل يف حق���وق الدائ���ن امل�سمون املُنِزل لأولويته وحقوق امل�ستفيد من ذل���ك الإنزال. ويجوز ت�سميم 
ال�سج���ل بحيث ي�ستوع���ب ت�سجيل الإ�سعارات بالتعديل للك�سف عن اتفاق���ات اإنزال مرتبة الأولوية, 
غ���ري اأنَّ اإ�سافة خ�سائ�ض جديدة اإىل ال�سجل قد ترفع تكاليف ت�سميمه وت�سغيله. وعلى كل حال, 
ينبغ���ي اأن يك���ون ت�سجيل مثل ه���ذا الإ�سع���ار اختياريًا حم�سًا, مبعن���ى اأن التعديل ل���ن يكون لزمًا 
للحف���اظ عل���ى نفاذ احلق ال�سماين الذي يت�سل ب���ه اإنزال الأولوية جتاه الأط���راف الثالثة اأو على 

اأولوية ذلك احلق )اأو اإنزال اأولويته(.
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)ه( اإحالة اللتزام امل�سمون ونقل احلق ال�سماين

234- يج���وز للدائن امل�سم���ون اأن يحيل التزامه امل�سم���ون. ويو�سي دليل املعام���لت امل�سمونة, 
كم���ا يف معظ���م النظم القانونية, باأن َيْتَبع احلق ال�سماين, ب�سفت���ه حقًا تبعيًّا, اللتزام امل�سمون, 
مم���ا يف�س���ي اإىل جعل ال�سخ�ض ال���ذي يحال اإليه اللت���زام هو الدائن امل�سم���ون اجلديد يف واقع 
الأم���ر )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 25 امل�ستندة اإىل املادة 10 م���ن اتفاقية الأمم 
املتح���دة املتعلق���ة باإحالة امل�ستحق���ات يف التجارة الدولي���ة )2001((. ويق�سي النه���ج املو�سى به 
يف دلي���ل املعاملت امل�سمونة ب���اأنَّ اإدخال تعديل عل���ى الإ�سعار الأوَّيل لإ�سافة املح���ال اإليه كدائن 
م�سمون جديد لي�ض لزمًا مبعنى كونه �سروريًا للحفاظ على نفاذ الت�سجيل )انظر دليل املعاملت 
د هوية الدائن امل�سمون لي�ض معيارًا للفهر�سة والبحث, فلن  امل�سمونة, التو�سية 75(. ومبا اأن حمدِّ

يت�سبب هذا التغيري يف ت�سليل �سديد للباحثني.

235- وم���ع اأنَّ ت�سجي���ل هذا الإ�سع���ار بالتعديل اأمر اختي���اري, فقد يكون ع���دم ت�سجيله جمحفًا 
بالدائ���ن امل�سم���ون اجلديد )املحال اإلي���ه(. وح�سبما ذكر اآنفًا, يرتكن الباحث���ون اإىل ما يوجد يف 
ل���ة من معلوم���ات عن الدائن���ني امل�سمونني من اأجل اإر�س���ال خمتلف اخلطابات  الإ�سع���ارات امل�سجَّ
الت���ي يق�س���ي بها القانون )مثل الإ�سع���ار بالت�سرف يف املوجودات املرهونة خ���ارج نطاق الق�ساء, 
لوا اإ�سعارًا  ال���ذي يتعنيَّ عل���ى الدائن امل�سمون اأن ير�سله اإىل �سائر الدائنني امل�سمون���ني الذين �سجَّ
يتعل���ق باملان���ح نف�سه واملوج���ودات املرهونة نف�سه���ا؛ انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سيات 
ى مبا�س���رًة اأي  ���ف املح���ال اإلي���ه كدائ���ن م�سم���ون جدي���د فل���ن يتلقَّ 149 اإىل 151(. ف���اإذا مل ُي�سَ
 خطاب���ات م���ن ه���ذا النوع, و�س���وف يعتمد عل���ى الدائ���ن امل�سمون الأ�سل���ي )املحيل( لك���ي ير�سل 

اخلطابات اإليه.

)و( اإ�سافة موجودات مرهونة جديدة
عة, ت�سجيل اإ�سع���ار بالتعديل لإ�سافة موجودات  236- رمب���ا يودُّ الدائن امل�سم���ون, لأ�سباب متنوِّ
مرهون���ة اإىل الو�س���ف ال���وارد يف اإ�سع���ار �سبق ت�سجيل���ه. فعلى �سبي���ل املثال, رمبا يك���ون املانح قد 
ف���ق عل���ى منح حق �سم���اين يف موجودات اإ�سافية بع���د ت�سجيل الإ�سعار, اأو رمب���ا مل يكن الدائن  اتَّ
امل�سم���ون ق���د اأدرج, دون ق�س���د, بع����ض املوج���ودات املرهون���ة يف الإ�سع���ار الذي �سب���ق ت�سجيله. 
ول�ستيع���اب هذا الحتمال, ينبغي لنظام ال�سجل اأن يتيح للدائن امل�سمون تعديل و�سف املوجودات 
���ه ميكن للدائن  املرهون���ة ال���وارد يف الإ�سعار ال���ذي �سبق ت�سجيله, لك���ي ي�سيف موجودات. ومع اأنَّ
امل�سم���ون اأن يحق���ق النتيجة نف�سها بت�سجي���ل اإ�سعار جديد يتعل���ق بتلك املوجودات, ف���اإنَّ ت�سجيل 
ة نفاذ الت�سجيل  اإ�سع���ار بالتعديل ه���و يف العادة طريقة اأجنع, كم���ا يكفل اأن يكون تاريخ نهاية م���دَّ
واح���دًا للموج���ودات الأ�سلي���ة واملوج���ودات الإ�سافي���ة. وب�س���رف النظر ع���ن الطريق���ة التي يقع 
عليه���ا الختيار, ل ي�سبح احل���ق ال�سماين يف املوجودات املرهونة اجلدي���دة نافذًا جتاه الأطراف 
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الثالث���ة اإلَّ ابتداء من وق���ت اإدخال الإ�سعار بالتعدي���ل اأو الإ�سعار الأوَّيل اجلدي���د, تبعًا للحالة, يف 
قي���ود ال�سج���ل بحيث ي�سب���ح متاحًا للباحث���ني )انظر دليل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سية 70(. 
وال�سب���ب يف اتباع ه���ذا النهج هو اأنَّ بحث الأط���راف الثالثة يف قيود ال�سجل قب���ل ت�سجيل الإ�سعار 
 بالتعدي���ل اأو الإ�سعار الأوَّيل اجلديد لن يك�سف ع���ن احتمال اأن تكون املوجودات الإ�سافية خا�سعة 

حلق �سماين.

)ز( حذف موجودات مرهونة

237- رمب���ا ي���ودُّ الدائن امل�سمون, اأو ُي�س���رَتط عليه, ت�سجيل اإ�سع���ار بالتعديل حلذف موجودات 
عة. فعلى �سبي���ل املثال, رمبا  مرهون���ة م���ن الو�سف ال���وارد يف اإ�سعار �سب���ق ت�سجيله لأ�سب���اب متنوِّ
د من اللتزام الذي ي�سمن���ه احلق ال�سماين ذو ال�سل���ة, �سريطة اأن ينق�سي  يك���ون املانح قد �س���دَّ
ن���ة؛ اأو رمبا يكون الو�س���ف الوارد يف الإ�سع���ار الأوَّيل مفرط  احل���ق ال�سم���اين جتاه موجودات معيَّ
د  ���ه اإىل الدائن امل�سمون طلب���ًا لتعديل الإ�سع���ار الأوَّيل بحيث يج�سِّ العمومي���ة ويك���ون املانح قد َوجَّ
النط���اق ال�سحيح للموج���ودات املرهونة. )فيما يتعلق بالت���زام الدائن امل�سم���ون بتعديل الإ�سعار 
���ل يف ال�سيناري���و الث���اين, انظ���ر الفق���رات 260 اإىل 263 اأدن���اه(. ومن ثم, ينبغ���ي اأن يكون  امل�سجَّ
م���ًا بحي���ث ي�ستوعب ت�سجي���ل اإ�سع���ار بالتعديل حل���ذف موج���ودات م�سمولة  نظ���ام ال�سج���ل م�سمَّ
بو�س���ف املوج���ودات املرهون���ة يف اإ�سع���ار �سب���ق ت�سجيل���ه. ولتحقيق ه���ذه النتيجة, ينبغ���ي للدائن 
�سة لذل���ك يف الإ�سعار  امل�سم���ون اأن ي���درج و�سف���ًا للموج���ودات املراد حذفه���ا يف اخلان���ة املخ�سَّ

بالتعديل.

)ح( اإدخال تغيريات اأخرى على و�سف املوجودات املرهونة

ل اإ�سعارًا بالتعديل لت�سحيح خطاأ يف و�سف املوجودات  238- رمب���ا يودُّ الدائن امل�سمون اأن ي�سجِّ
املرهون���ة ال���وارد يف اإ�سعار �سبق ت�سجيله. وعادًة ما ل يبداأ نفاذ الإ�سعار بالتعديل ب�ساأن املوجودات 
الت���ي يتعل���ق بها اإلَّ اعتب���ارًا من تاري���خ اإدخاله يف قي���ود ال�سجل بحي���ث ي�سبح متاح���ًا للباحثني, 
م���ا مل يكن اخلط���اأ طفيفًا ويكن من �س���اأن الو�سف الأ�سل���ي اأن يتيح بدرجة معقول���ة حتديد هوية 
ل الإ�سع���ار بالتعديل )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة,   املوج���ودات املرهون���ة حت���ى واإن مل ي�سجَّ

التو�سية 63(.

239- ورمبا يودُّ الدائن امل�سمون اأي�سًا تعديل و�سف املوجودات املرهونة املذكورة يف اإ�سعار �سبق 
ات لحقة يف تلك املوجودات. فعلى �سبيل املثال, قد يكون ذلك الإ�سعار  ت�سجيله ب�سبب حدوث تغريُّ
ق���د و�سف املوجودات املرهون���ة باأنَّها "جميع قطع الأثاث ذات اللون الَكَرزي" ولكن رمبا قام املانح 
بعد ت�سجيل ذلك الإ�سعار بَطلي قطع الأثاث املعنية بلون اأخ�سر؛ اأو رمبا تكون املوجودات املرهونة 
د ولكن ذلك املخزون رمبا  ق���د ُو�سفت يف ذل���ك الإ�سعار باأنَّها كل املخزون املوجود يف عنوان حم���دَّ



دليل الأون�سيرتال املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية  100 

ُنق���ل بعد ذلك اإىل عنوان جديد. ونظ���رًا لأنَّ الو�سف الوارد يف الإ�سعار الذي �سبق ت�سجيله مل يعد 
مطابق���ًا للواق���ع, فقد يودُّ الدائن امل�سمون تقدمي اإ�سعار بالتعدي���ل من اأجل حتديث ذلك الو�سف. 
���ا للحفاظ على نفاذ احل���ق ال�سماين الذي  وع���ادة م���ا ل يكون التعديل لزم���ًا مبعنى كونه �سروريًّ
يتعل���ق ب���ه الت�سجيل جتاه الأطراف الثالثة. وُينتظر من الباحثني اأن يفهموا اأنَّ بع�ض جوانب َو�سف 
املوج���ودات املرهونة الوارد يف الإ�سع���ار الذي �سبق ت�سجيله ميكن اأن تتغ���ري نتيجة لأحداث لحقة 
, فعندما  يات. وم���ن ثمَّ ���ه قد يتعنيَّ عليهم, لذل���ك ال�سبب, اإجراء مزي���د من التحرِّ للت�سجي���ل, واأنَّ
���ل اإ�سعار بالتعديل من هذا القبيل, عادة ما يظلُّ تاريخ نفاذ الت�سجيل فيما يخ�ض املوجودات  ي�سجَّ
املرهون���ة التي يتعلق بها هو تاريخ ت�سجيل الإ�سع���ار ال�سابق املحتوي على الو�سف الأ�سلي, �سريطة 

اأن يكون الو�سف �ساريًا يف ذلك الوقت.

ة نفاذ الت�سجيل )ط( متديد مدَّ

ة نفاذ  د مدَّ 240- يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمونة ب���اأن يكون مبقدور الدائن امل�سم���ون اأن ميدِّ
ل  ة نفاذ الإ�سعار امل�سجَّ م اإ�سعارًا بالتعديل يف اأيِّ وقت قبل انق�ساء م���دَّ ل, باأن يق���دِّ الإ�سع���ار امل�سجَّ
���ا اإذا كان يلزم ت�سجيل اإ�سع���ار جديد فقد  )انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 69(. اأمَّ
ي ه���ذا اإىل تقوي�ض مرتب���ة اأولوية الدائ���ن امل�سم���ون وا�ستمرارية نفاذ حق���ه ال�سماين جتاه  ي���وؤدِّ
 الأط���راف الثالث���ة, لأنَّ الإ�سع���ار اجلديد ل���ن يبداأ نفاذه جت���اه الأط���راف الثالث���ة اإلَّ اعتبارًا من 

وقت ت�سجيله.

ة نهوج ميكن للدول  241- وح�سبما نوق�ض �سابقًا )انظر الفقرات 113 اإىل 121 اأعله(, هناك عدَّ
ة نفاذ ت�سجيل  د فيها القانون مدَّ ة نفاذ ت�سجيل الإ�سعار. ففي الدول التي يحدِّ اأن تتَّبعه���ا ب�س���اأن مدَّ
مًا بحيث  الإ�سع���ار )انظ���ر التو�سية 12, اخليار األف, اأعله(, ينبغي اأن يك���ون نظام ال�سجل م�سمَّ
يف�س���ي ت�سجيل الإ�سعار بالتعديل, املراد منه متديد فرتة نف���اذ الت�سجيل, تلقائيًا اإىل متديد نفاذ 
ة النفاذ  ة الأ�سلية. ويف الدول التي ت�سمح للدائن امل�سمون اأن يختار مدَّ ة معادلة للمدَّ الت�سجيل ملدَّ
)التو�سي���ة 12, اخليار باء(, ينبغي ل�ستمارة الإ�سع���ار بالتعديل املقّررة اأن تتيح للدائن امل�سمون, 
ة التمديد. ومن ثم, ينبغي اأن ُي�سم���ح للدائن امل�سمون الذي  عل���ى نح���و مماثل, اأن يختار طول م���دَّ
ة مغايرة للتمديد.  ة طولها خم�ض �سن���وات للإ�سعار الأوَّيل امل�سجل اأن يختار م���دَّ اخت���ار, مثًل, مدَّ
ة النفاذ رهنًا بحدٍّ اأق�سى )التو�سية 12,  ���ا يف ال���دول التي ت�سمح للدائن امل�سمون اأن يختار م���دَّ اأمَّ
ة  مًا بحيث مينع الدائن امل�سمون من اإدخال مدَّ اخليار جيم(, فينبغي اأن يكون نظام ال�سجل م�سمَّ

اإ�سافية تتجاوز احلد الأق�سى.
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)ي( التعديل ال�سامل للمعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون

د هوي���ة الدائن امل�سم���ون اأو عنوانه نتيجة حلدوث اندم���اج اأو بيع اأو وقوع  242- ق���د يتغريَّ حمدِّ
ال���ة, تعديل املعلوم���ات اخلا�س���ة بالدائن  ح���دث اآخ���ر بعد الت�سجي���ل. ولك���ي يت�سنَّى, ب�س���ورة فعَّ
م���ًا بحيث ي�سمح  امل�سم���ون يف جمي���ع الإ�سعارات املتعلق���ة به, ينبغي اأن يك���ون نظام ال�سجل م�سمَّ
باإج���راء تعديل �سامل, يق���وم به موظفو ال�سجل بناًء على طلب الدائن امل�سمون, اأو يقوم به الدائن 
امل�سم���ون مبا�س���رة )انظ���ر التو�سي���ة 31 اأدن���اه(. وينبغي لل���دول امل�سرتعة, بح�س���ب النهج الذي 
باعه, ت�سميم منوذج خا�ض م���ن الإ�سعار بالتعديل لي�ستخدم���ه الدائن امل�سمون لإجراء  تخت���ار اتِّ
تعدي���ل �سامل مبا�س���ر, اأو ا�ستم���ارة ليطلب بوا�سطتها م���ن ال�سجل اإجراء ذل���ك التعديل ال�سامل. 
لة �سابق���ًا ُيراد اإدراجها يف التعديل  دين يف اإ�سعارات م�سجَّ ويف ح���ال وجود دائن���ني م�سمونني متعدِّ
ل املعلومات اخلا�سة ب���ه فقط تعديًل  ال�سام���ل, ينبغ���ي اأن يكون مبق���دور الدائن امل�سمون اأن يع���دِّ
�سام���ًل, م���ا مل يتَّفق الدائن���ون امل�سمونون على خلف ذل���ك )وهو اتفاق ميكن تنفي���ذه مثًل اإذا 
كان ل���دى اأح���د الدائن���ني امل�سمون���ني اأ�سماء �سائ���ر الدائنني امل�سمون���ني وكلمات ال�س���ر اخلا�سة 
, ينبغي ت�سميم نظام ال�سج���ل بحيث مينع الدائن امل�سمون م���ن تعديل معلومات  به���م(. ومن ث���مَّ
 الدائن���ني امل�سمون���ني الآخرين دون اإذنه���م )باإ�سناد ا�سم م�ستعمل وكلمة �س���ر خمتلفني لكل دائن 

م�سمون مثًل(. 

2-  الإ�سعارات بالإلغاء

243- يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة, كما يف حالة التعديل, باأن يكون مبقدور الدائن امل�سمون 
���ل اإ�سع���ارًا بالإلغاء يف اأي وقت )انظ���ر دليل املعاملت امل�سمون���ة, التو�سية 73(. وينبغي  اأن ي�سجِّ
ر عليه تاأثريًا مفيدًا فقط.  ر على املان���ح اأو يوؤثِّ األَّ يتطل���ب الإلغاء اإذن���ًا من املانح, لأنَّ الإلغاء ل يوؤثِّ
وح�سبما ُذِكر �سابقًا )انظر الفقرة 222 اأعله(, يف�سي ت�سجيل الإ�سعار بالإلغاء, خلفًا للإ�سعار 
لة التي يتعلق بها من قيود ال�سجل العمومية. واملعلومات  بالتعديل, اإىل اإزالة جميع الإ�سعارات امل�سجَّ
ة طويلة على نحو يتيح ا�ستخراجها من جانب موظفي ال�سجل  التي ُتزال على هذا النحو حُتَفظ ملدَّ

فح�سب )انظر الفقرة 151 والتو�سية 21 اأعله(.

244- وت�سهيًل لعملية الت�سجيل, ثمة معلومة وحيدة ينبغي للدائن امل�سمون اأن يدخلها يف اخلانة 
�سه ال�سجل للإ�سعار الأوَّيل  �سة لذلك يف الإ�سعار بالتعديل, وهي رقم الت�سجيل الذي خ�سَّ املخ�سَّ
 وال���ذي يظل على الدوام مقرتنًا بذل���ك الإ�سعار وباأيِّ اإ�سعارات لحقة تتعلق به )انظر التو�سية 32 
اأدن���اه؛ وفيم���ا يخ����ضُّ اأثر اإ�سع���ارات التعديل اأو الإلغاء الت���ي مل ياأذن بها الدائ���ن امل�سمون, انظر 

الفقرات 249 اإىل 259 اأدناه(.
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 3-  الأثر املرتتِّب على النق�ساء اأو الإلغاء 
غري املق�سود للإ�سعار امل�سجل

ة نفاذ الت�سجيل قبل انق�سائها  245- يف حال عدم قيام الدائن امل�سمون, دون ق�سد, بتمديد مدَّ
اأو يف ح���ال قيام���ه, دون ق�سد, بت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء, ميكن للدائ���ن امل�سمون اأن ي�سجل اإ�سعارًا 
���ا جدي���دًا. غري اأنَّ دليل املعاملت امل�سمونة يو�سي ب���األَّ ي�سبح احلق ال�سماين الذي يتعلق به  اأوليًّ
الإ�سع���ار اجلديد نافذًا جتاه الأطراف الثالثة, واألَّ حُتت�سب مرتبت���ه من حيث الأولوية, اإلَّ اعتبارًا 
 , م���ن وق���ت ت�سجيل الإ�سع���ار اجلديد )انظر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 47(. ومن ثمَّ
�س���وف يفقد الدائ���ن امل�سمون اأولويت���ه اإزاء املطالب���ني املناف�سني الذين اأ�سبح���ت حقوقهم نافذة 
جت���اه الأطراف الثالثة قبل ذلك النق�س���اء اأو الإلغاء, مبن فيهم الدائن���ون امل�سمونون املناف�سون 
الذي���ن كانت له يف ال�ساب���ق اأولوية عليهم مبقت�سى قاعدة اأ�سبقية الت�سجيل )انظر دليل املعاملت 
امل�سمون���ة, الف�س���ل اخلام�ض, الفق���رات 132 اإىل 134, والتو�سي���ة 96(. وال�سيا�س���ة التي يرتكز 
عليه���ا ه���ذا النهج هي تفادي حاج���ة الباحث من الأطراف الثالثة اإىل البح���ث خارج قيود ال�سجل 
 ملعرف���ة م���ا اإذا كان يوجد حق �سم���اين اأ�سًل )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الثالث,

الفقرة 123(.

246- وتاأخ���ذ بع�ض الدول بنهج اأك���رث ت�ساهًل, تعطى مبقت�ساه للدائ���ن امل�سمون بعد النق�ساء 
اأو الإلغ���اء مهل���ة وجيزة لإحياء ت�سجيله لك���ي ي�ستعيد و�سعيته من حيث نف���اذ حقه ال�سماين جتاه 
الأط���راف الثالث���ة واأولوي���ة ذلك احل���ق اعتبارًا من تاري���خ الت�سجي���ل الأوَّيل. غ���ري اأنَّ القانون يف 
, م���ن اأجل حماية املطالبني املتناف�سني الذي���ن يكت�سبون حقوقًا  ال���دول الت���ي َتتَّبع هذا النهج ين�ضُّ
م���ون اأم���واًل اإىل املان���ح اأثناء تلك املهل���ة الوجيزة, عل���ى اأن يكون  يف املوج���ودات املرهون���ة اأو يقدِّ
احل���ق ال�سم���اين لذلك الدائن امل�سمون غري ناف���ذ جتاه اأولئك املطالبني املناف�س���ني, اأو ذا مرتبة 
اأدن���ى م���ن مرتبة حقوقهم. وثم���ة نهج ثالث مطاب���ق لهذا النه���ج با�ستثناء عدم وجود ح���دٍّ ب�ساأن 
الوق���ت ال���ذي يجوز فيه جتدي���د الت�سجي���ل املنق�سي اأو امللغ���ى, رهنًا بحقوق املطالب���ني املناف�سني 
 الذي���ن يكت�سب���ون حقوق���ًا يف الف���رتة املعنية )انظر دلي���ل املعام���لت امل�سمونة, الف�س���ل الثالث,

الفقرة 123(.

247- ويف ح���ني ُيقرُّ دليل املعاملت امل�سمونة باأنَّ النهوج الثلثة املذكورة اأعله حتمي الباحثني 
د ب�ساأن "اأولوية  م���ن الأط���راف الثالثة, فاإنَّه ُيقرُّ اأي�سًا باأنَّ جتديد الت�سجيل قد يت�سبَّب يف نزاع معقَّ
دائري���ة" يف اإف�س���اء جتديد الت�سجيل اإىل مع���اودة اكت�ساب الدائ���ن امل�سمون اأولوي���ة على الدائن 
امل�سم���ون املناف����ض الذي كان موجودًا قب���ل النق�ساء اأو الإلغاء, ولكن لي�ض عل���ى الدائن امل�سمون 
املناف�ض الثالث الذي دخل يف ال�سورة يف الفرتة الفا�سلة بني النق�ساء اأو الإلغاء والتجديد. واإىل 
م نظام ال�سجل عل���ى نحو يتيح اإحياء  باع اأيٍّ من هذين النهج���ني اأن ي�سمَّ جان���ب ذلك, يتطلَّ���ب اتِّ
دة, وبغية توفري قواعد  الت�سجي���ل الأوَّيل امل�س���ار اإليه يف اإ�سعار التجديد. وتفاديًا لهذه امل�ساكل املعقَّ
وا�سح���ة وناجعة ب�س���اأن الت�سجي���ل والأولوية, يو�سي دلي���ل املعاملت امل�سمونة ب���األَّ ميكن جتديد 
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الت�سجي���ل املنق�س���ي اأو امللغى اإلَّ بت�سجي���ل اإ�سعار جديد, وهذا يعني اأنَّ احل���ق ال�سماين ذا ال�سلة 
ل يب���داأ نفاذه جتاه الأط���راف الثالثة اإلَّ اعتب���ارًا من تاريخ ت�سجيل الإ�سع���ار اجلديد )انظر دليل 

املعاملت امل�سمونة, الف�سل الثالث, الفقرات 124 اإىل 127, والتو�سية 47(.

رة  248- ولتقلي���ل احتم���ال الإلغ���اء ع���ن غ���ري ق�س���د, يج���وز ت�سمي���م ا�ستم���ارة الإ�سع���ار املقرَّ
ب���ة عل���ى الإلغ���اء )انظر  ���ه الدائ���ن امل�سم���ون اإىل الآث���ار القانوني���ة املرتتِّ يف ال�سج���ل بحي���ث تنبِّ
املرف���ق الث���اين, ال�ستم���ارة جي���م اأدن���اه(. كم���ا ميك���ن تقلي���ل احتم���ال الإلغ���اء عن غ���ري ق�سد 
م���ن جان���ب الدائن���ني امل�سمون���ني بالطريقت���ني التاليت���ني مث���ل: )اأ( ا�س���رتاط اإي���راد معلومات 
د هوي���ة املان���ح, يف الإ�سعار بالإلغ���اء وت�سميم نظ���ام ال�سجل بحي���ث ُيرف�ض  اإ�سافي���ة, مث���ل حمدِّ
د هوي���ة املان���ح؛ اأو )ب( ت�سميم  الإ�سع���ار بالإلغ���اء يف ح���ال ع���دم مطابقة رق���م الت�سجيل ملح���دِّ
م مبا�سرة اإ�سع���ار الإلغاء  نظ���ام ال�سج���ل, عندما ي�سم���ح هذا النظ���ام للدائن امل�سم���ون باأن يق���دِّ
���ا, بحي���ث يظهر القي���د الكامل املتعل���ق بالإ�سعار املراد اإلغ���اوؤه على ال�سا�س���ة عند اإدخال   اإلكرتونيًّ

رقم الت�سجيل.

 4- نفاذ الإ�سعارات بالتعديل اأو بالإلغاء 
التي مل ياأذن بها الدائن امل�سمون

249- مثلم���ا نوق����ض �سابق���ًا )انظر الفقرت���ني 101 و223 اأعله(, يف حني يتع���نيَّ اأن ياأذن املانح 
ن���ة بالتعديل, يجوز احل�سول على  كتاب���ًة بت�سجيل الدائن امل�سمون لإ�سع���ار اأويل اأو لإ�سعارات معيَّ
اإذن املانح قبل الت�سجيل اأو بعده. ويف حال عدم وجود ذلك الإذن, يكون الت�سجيل غري نافذ )انظر 
باع هذا النهج يف الأثر ال�سلب ي الذي  دليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 71(. ويكمن ال�سبب يف اتِّ
تخلِّف���ه الت�سجي���لت غري املاأذون به���ا على قدرة املانح عل���ى بيع املوجودات املو�سوف���ة يف الإ�سعار 

ل اأو على منح �سمان فيها اأو على الت�سّرف فيها على نحو اآخر. امل�سجَّ

250- وتثار اعتبارات خمتلفة متعلقة بال�سيا�سة العامة املتَّبعة يف حال عدم اإذن الدائن امل�سمون 
بت�سجي���ل اإ�سعار بالتعدي���ل اأو الإلغاء. فقد يتمُّ هذا الت�سجيل غري امل���اأذون به نتيجة حتايل اأو خطاأ 
طرف ثالث اأو حتى ب�سبب اإهمال اأو حتايل اأحد موظفي ال�سجل. وال�سوؤال املطروح يف هذا ال�سدد 
ه���و م���ا اإذا كان ميك���ن اعتبار قيود ال�سجل قطعي���ة رغم ذلك يف البت يف املنازع���ات على الأولوية 
م���ع املطالبني املناف�سني اأو ما اإذا كان ينبغ���ي مطالبة الأطراف الثالثة باأن جتري بحثًا خارج قيود 

ق من اأنَّ الدائن امل�سمون اأِذن بت�سجيل الإ�سعار بالتعديل اأو الإلغاء. ال�سجل للتحقُّ

251- ول يتن���اول دليل املعاملت امل�سمونة هذه امل�ساألة ب�سراحة. فالتو�سية 47 تن�ض, كما ُذِكر 
�سابق���ا )انظر الفق���رات 245 اإىل 248 اأعله(, عل���ى اأنَّه يف حال قيام الدائ���ن امل�سمون بت�سجيل 
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اإ�سعار بالإلغاء خطاأً, يبطل نفاذ حقه ال�سماين جتاه الأطراف الثالثة واأولوية ذلك احلق ول ميكن 
اإعادتهم���ا اإىل �ساب���ق و�سعهما اإل اعتبارا من وقت ت�سجيل اإ�سعار اأويل جديد. غري اأنَّ التو�سية 47 
ي اإىل النتيجة  ل تتن���اول م�ساألة م���ا اإذا كان ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء دون اإذن الدائ���ن امل�سمون يوؤدِّ
نف�سها. كما ل يتناول دليل املعاملت امل�سمونة م�ساألة نفاذ الإ�سعار بالتعديل غري املاأذون به, الذي 
يراد اأن يكون له مفعول معادل للإلغاء )كما هو احلال عندما يراد بالتعديل حذف اأحد املوجودات 
املرهونة(. كما اأنَّ الفقرة الفرعية )د( من التو�سية 55 من دليل املعاملت امل�سمونة ُتلزم ال�سجل 
���ل بالتعديل اأو بالإلغاء اإىل الدائن امل�سمون مبا ميّكنه  بالإ�س���راع باإر�سال ن�سخة من الإ�سعار امل�سجَّ
م���ن التاأك���د من م�سروعية التعديل اأو الإلغاء. غري اأنَّ دلي���ل املعاملت امل�سمونة ل يذهب اأبعد من 
ذلك ليتناول م�ساألة ما اإذا كان التعديل اأو الإلغاء غري املاأذون به نافذًا رغم ذلك يف حال التناف�ض 
عل���ى الأولوية بني الدائن امل�سم���ون ومطالب مناف�ض. كما تن�ضُّ التو�سي���ة 74 من دليل املعاملت 
ل من قيود ال�سجل  امل�سمونة على اأنَّه ينبغي لل�سجل اأن "يزيل" املعلومات الواردة يف الإ�سعار امل�سجَّ
ل قد انق�س���ى اأو األغي, غري اأنَّ التو�سي���ة 74 ل ت�سرتط �سراحة  العمومي���ة اإذا كان الإ�سع���ار امل�سجَّ
اإزال���ة املعلوم���ات وحفظها يف حال عدم اإذن الدائ���ن امل�سمون بت�سجيل اإ�سع���ار بالإلغاء, مما يثري 
ت�س���اوؤل حول م���ا اإذا كان من الواجب حذف الإ�سعارات بالإلغاء غري امل���اأذون بها من قيود ال�سجل 
العمومية وحفظها. ومن جهة اأخرى, ينبغي لل�سجل, مبوجب التو�سية 74, اإزالة الإ�سعار املعني من 
���ا اإذا كان الدائن امل�سمون قد اأذن فعًل بت�سجيل الإ�سعار  قي���ود ال�سجل العمومية, بغ�ضِّ النظر عمَّ
د مما اإذا كان الدائن امل�سمون قد اأذن بذلك الت�سجيل  بالإلغاء اأم ل, لأنَّ ال�سجل ل ي�ستطيع التاأكُّ

اأم ل.

252- وبغي���ة تن���اول جمي���ع جوان���ب م�ساأل���ة نف���اذ الإ�سع���ارات بالتعدي���ل اأو بالإلغ���اء الت���ي مل 
ي���اأذن به���ا الدائ���ن امل�سم���ون, يتع���نيَّ عل���ى ال���دول امل�سرتع���ة درا�س���ة امل�سائ���ل التالي���ة والب���تِّ 
املجال���ني  يف  الأم���ر(  ل���زم  )اإذا  اتخاذه���ا  املبتغ���ى  الأمني���ة  الإج���راءات  طبيع���ة  )اأ(  فيه���ا: 
بالتعدي���ل اإ�سع���ار  ت�سجي���ل  بغر����ض  ال�سج���ل  ا�ستخ���دام  ب�س���اأن  التكنولوج���ي  اأو   الإداري 
اأو بالإلغاء؛ )ب( طبيعة الإجراءات املبتغى اتخاذها )اإذا لزم الأمر( لإبلغ اأ�سحاب الت�سجيلت 
والدائن���ني امل�سمون���ني بت�سجي���ل اإ�سع���ارات التعدي���ل اأو الإلغ���اء؛ )ج( طبيعة الإج���راءات املبتغى 
ل ت�سجيلته���م اأو تلغى دون  اتخاذه���ا )اإذا ل���زم الأم���ر( لتمكني الدائن���ني امل�سمونني الذين تع���دَّ
اإذنه���م م���ن اإعادة الإ�سع���ار اإىل �سابق و�سعه؛ )د( تقري���ر ما اإذا كان من ال�س���روري توفري بع�ض 
ل ت�سجيلته���م اأو تلغى دون اإذنه���م؛ )ه( اإذا كان الأمر  احلماي���ة للدائن���ني امل�سمونني الذين تعدَّ
كذل���ك, تقري���ر م���ا اإذا كان ينبغي اإنزال مرتبة اأولوي���ة الدائن امل�سم���ون اإزاء املطالبني املناف�سني 
الذي���ن يكون���ون ق���د اكت�سب���وا حقوق���ًا يف موج���ودات املانح بع���د ت�سجي���ل الإ�سعار غري امل���اأذون به 
بالتعدي���ل اأو بالإلغ���اء اأو فق���ط اإزاء املطالب���ني املناف�س���ني الذين ركن���وا اإىل قي���ود ال�سجل, مبعنى 
نة بناء على افرتا����ض اأنَّ املوجودات املعني���ة لي�ست مرهونة,  ه���م اأ�سبح���وا طرفًا يف معامل���ة معيَّ اأنَّ
���ل م���ن قب���ل. ويتع���نيَّ على الدول���ة امل�سرتعة,  بالنظ���ر اإىل اأن الإ�سع���ار بالإلغ���اء اأو بالتعدي���ل �ُسجِّ



الف�سل اخلام�ض-  ت�سجيل الإ�سعارات بالتعديل والإ�سعارات بالإلغاء  105

د اتخاذها ق���رارا ب�ساأن كيفي���ة التعامل مع ه���ذه امل�سائ���ل املنهجية يف "قانونه���ا", �سياغُة  مبج���رَّ
 لئح���ة ال�سج���ل التنظيمية بحيث تن�ض على النظام التقني ال���لزم لو�سع هذه اخليارات املنهجية 

مو�سع التنفيذ.

���ا نه���وج خمتلف���ة اإزاء البت يف ه���ذه امل�سائل املنهجي���ة يف الدول الت���ي اأن�ساأت  ب���ع حاليًّ 253- وُتتَّ
�سج���لت للحق���وق ال�سماني���ة لدعم قوان���ني املعام���لت امل�سمونة من الن���وع املو�سى ب���ه يف دليل 
املعام���لت امل�سمونة. وقد دف���ع اختلف م�سالح الأطراف املعنية بالدول اإىل اأن ت�سع يف قوانينها 
املتعلقة باملعاملت امل�سمونة قواعد معقدة ن�سبيا لتحقيق ما تعتره توازنًا عادًل بني هذه امل�سالح. 
وبالنظ���ر اإىل ما �سيكون له���ذه اخليارات املنهجية من اأثر هام على اللئح���ة التنظيمية, فاإنَّ هذا 
م اأيَّ تو�سيات ب�ساأن كيفية التعامل مع ه���ذه امل�سائل املنهجية, واإمنا يرتك لكل دولة  الدلي���ل ل يقدِّ

م�سرتعة حرية اختيار النهج الذي تتَّبعه.

254- فبع����ض الدول تويل اأهمية ق�سوى لقطعية قيود ال�سجل يف البتِّ يف التناف�ض على الأولوية. 
ويجوز للدائن امل�سمون يف تلك الدول اأن يعيد ت�سجيله اإىل �سابق و�سعه, غري اأنَّ نفاذ هذه الإعادة 
اإىل الو�س���ع ال�ساب���ق ل يبداأ اإلَّ اعتب���ارًا من وقت الت�سجيل اجلديد. ويبط���ل النفاذ جتاه الأطراف 
الثالثة اإزاء املطالبني املناف�سني الذين ت�سبح حقوقهم نافذة قبل اإعادة الت�سجيل اإىل �سابق و�سعه 
ا يلي: )اأ( م���ا اإذا كانوا بحثوا فعًل يف ال�سج���ل اأم ل؛ اأو )ب( ما اإذا كان الدائن  بغ����ضِّ النظ���ر عمَّ
امل�سم���ون ق���د اأذن بت�سجيل التعديل اأو الإلغ���اء اأم ل؛ اأو )ج( ما اإذا كانت مطالبة املطالب املناف�ض 
ق���د ن�س���اأت قبل التعديل اأو الإلغ���اء اأم ل. وهناك, على الطرف النقي����ض, دول تويل اأهمية ق�سوى 
حلماية الدائن امل�سمون, بحيث ل يعتر التعديل اأو الإلغاء ذا مفعول قانوين اإلَّ اإذا اأذن به الدائن 
امل�سم���ون؛ ومن ث���مَّ ل تعتر قيود ال�سجل قطعية لأغرا�ض الب���تِّ يف التناف�ض على الأولوية. وميكن 
للدائ���ن امل�سمون, حتى ول���و مل يعد اأحد املوجودات مرهونًا على ما يب���دو نتيجة لت�سجيل تعديل اأو 
اإلغ���اء غري ماأذون به, الطعن يف اأولوية املطالبني املناف�سني, مبن فيهم املطالبون املناف�سون الذين 
ركن���وا اإىل قيود ال�سجل, بناًء على اأدلَّة من خ���ارج قيود ال�سجل تفيد باأنَّ الدائن امل�سمون مل ياأذن 

باإدخال تغيري على قيود ال�سجل.

255- ورغ���م ذل���ك, يجوز للدول التي ت���ويل اأهمية ق�سوى لقطعية قيود ال�سج���ل ال�سماُح للدائن 
امل�سم���ون باإع���ادة ت�سجيل���ه اإىل �سابق و�سعه, على اأن يب���داأ نفاذ تلك الإع���ادة اإىل الو�سع ال�سابق 
اعتب���ارًا من وق���ت الت�سجيل الأ�سلي لغر�ض ينح�سر يف التناف�ض عل���ى الأولوية مع مطالب مناف�ض 
كان للدائ���ن امل�سم���ون الذي يعيد ت�سجيل���ه اإىل �سابق و�سعه الأولويُة عليه قب���ل ت�سجيل التعديل اأو 
ي وج���ود ا�ستثناءات من ه���ذا القبيل اإىل اإث���ارة م�ساكل تتعلق  الإلغ���اء. ويف الوق���ت نف�س���ه, قد يوؤدِّ
بالأولوي���ة الدائري���ة. ويتَّ�س���ح املق�س���ود بذلك من املث���ال الت���ايل: لنفرت�ض اأنَّه كان حل���ق الدائن 
امل�سم���ون رق���م 1, قبل الإلغاء غري امل���اأذون به للإ�سعار املتعلق بحقه ال�سم���اين, الأولوية على حق 
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الدائ���ن امل�سم���ون رقم 2 مبوجب قاعدة الأولوية ح�سب اأ�سبقي���ة الت�سجيل. وبعد الإلغاء )لكن قبل 
ا  اأن يعي���د الدائن امل�سمون رقم 1 ت�سجيل���ه اإىل و�سعه ال�سابق(, يحتاز الدائن امل�سمون رقم 3 حقًّ
���ا وي�سج���ل اإ�سعارًا ب���ه بالركون اإىل نتيجة بحث اأج���راه مفادها اأنَّ موج���ودات املانح لي�ست  �سمانيًّ
مرهونة يف ذلك الوقت اإل باحلق ال�سماين للدائن امل�سمون رقم 2. يف هذه احلالة, يحتفظ احلق 
ال�سم���اين للدائ���ن امل�سمون رقم 1 مبرتبة الأولوية على الدائ���ن امل�سمون رقم 2 لكن مرتبته تكون 
 اأدن���ى من مرتب���ة الدائن امل�سمون رقم 3, يف ح���ني تكون للحق ال�سماين للدائ���ن امل�سمون رقم 3 
الأولوي���ة على احل���ق ال�سماين للدائ���ن امل�سمون رقم 1 لك���ن مرتبته تكون اأدنى م���ن مرتبة احلق 
ال�سم���اين للدائ���ن امل�سم���ون رقم 2. وُتث���ار م�ساألة اأخرى يف ح���ال تقدمي الدائ���ن امل�سمون رقم 2 
لف اإىل املانح بعد ت�سجيل الإلغاء ولكن قبل اإعادة ت�سجيل احلق ال�سماين اإىل �سابق  مزيدا من ال�سُّ
و�سع���ه, وهي م���ا اإذا كان ينبغي منح الأولوي���ة للحق ال�سماين للدائن امل�سم���ون رقم 2 على احلق 
لف الإ�سافية. وبناًء على ذلك, يتعنيَّ على  ال�سم���اين للدائن امل�سمون رقم 1 فيما يتعلق به���ذه ال�سُّ
الدول���ة امل�سرتع���ة التي تتبع هذا النهج تقدمي توجيهات يف قانونها ب�ساأن كيفية حلِّ ما قد ين�ساأ من 
ه���ذه امل�ساكل املتعلق���ة بالأولوية الدائرية. كما يتعنيَّ عليها تقرير م���ا اإذا كان من ال�سروري تقليل 
ة زمنية حمدودة ميكن  احتم���الت ن�س���وء منازعات ب�سبب الأولوي���ة الدائرية عن طريق فر�ض م���دَّ
للدائن امل�سمون اإعادة ت�سجيله اإىل �سابق و�سعه يف غ�سونها. فرمبا كان فر�ض مهلة زمنية لإعادة 
الت�سجي���ل اإىل �ساب���ق و�سعه احل���ل الو�سط املنا�سب �سريط���ة الإ�سراع باإب���لغ الدائنني امل�سمونني 
 بت�سجي���ل الإ�سع���ار بالتعديل اأو بالإلغ���اء )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 55, الفقرة

الفرعية )د((.

256- كما يجوز للدول التي تويل اأهمية ق�سوى حلماية الدائن امل�سمون اأن تختار اأي�سًا ال�سماح 
بح���الت ُت�ستثن���ى من النه���ج املتمثل يف عدم اعتبار الإ�سع���ار بالتعديل اأو بالإلغاء ناف���ذًا قانونا اإل 
اإذا كان ت�سجيل���ه ماأذونًا به من الدائ���ن امل�سمون. فعلى �سبيل املثال, يجوز للدولة اأن تختار حماية 
املطالب���ني املناف�سني الذين ميكنهم اإثبات ركونهم فع���ًل اإىل نتيجة بحث �سلبية يف اأعقاب ت�سجيل 
اإ�سع���ار بتعدي���ل اأو باإلغاء غري م���اأذون به. وتكون للدائن امل�سمون مبوجب ه���ذا النهج, على الرغم 
م���ن عدم اإذنه بالتعديل اأو الإلغاء, مرتبة اأدنى من حيث الأولوية اإزاء امل�سرتي اأو الدائن امل�سمون 
املناف����ض الق���ادر على اإثبات دخوله فعل يف معاملة مع املانح بالرك���ون اإىل نتيجة بحث اأظهرت اأنَّ 
املوج���ودات املعني���ة مل تع���د مرهونة نتيجة لت�سجيل اإ�سع���ار تعديل اأو اإلغاء غري م���اأذون به. وميكن 
م���ن حيث املبداأ اأن يكون الدائن بحكم الق�ساء, الذي ي�ست�س���در حكمًا اأثناء تلك الفرتة, م�سموًل 
رت الدولة امل�سرتع���ة متكني الدائن���ني بحكم الق�ساء م���ن ت�سجيل  باحلماي���ة نف�سه���ا يف ح���ال ق���رَّ
الأح���كام الق�سائية اخلا�سة بهم يف �سجل احلقوق ال�سمانية بغر�ض احل�سول على مرتبة الأولوية 
اإزاء املطالب���ني املناف�سني اللحقني. ويحتف���ظ الدائن امل�سمون اإزاء الفئات الأخرى من املطالبني 
املناف�س���ني بالأولوية التي كانت له قبل ت�سجيل الإ�سعار بالتعدي���ل اأو بالإلغاء غري املاأذون به, �سواء 
���ح. وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأنَّ هذا النوع م���ن احلماية املحدودة  ح���ت قي���ود ال�سجل اأم مل ت�سحَّ حِّ �سُ
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ي اإىل اإثارة جميع امل�ساكل املتعلقة بالأولوية الدائرية الت���ي تناولتها الفقرة ال�سابقة, وهي  ق���د ي���وؤدِّ
م�سكلة يتعنيَّ على الدولة امل�سرتعة معاجلتها.

257- وللنه���ج الأ�سا�س���ي ال���ذي تتبع���ه الدول���ة امل�سرتع���ة )اأي �سم���ان قطعي���ة قي���ود ال�سج���ل 
م���ن اأج���ل الباحث���ني م���ن الأط���راف الثالث���ة اأو حلماي���ة الدائن���ني امل�سمون���ني م���ن الت�سجيلت 
 غ���ري امل���اأذون به���ا( �سل���ة وثيقة اأي�س���ًا مب�ساأل���ة احل�سول عل���ى خدم���ات ال�سجل بغر����ض اإدخال 
ل متكنُي  ل النه���ج الأوَّ تغي���ريات عل���ى الإ�سع���ار الأوَّيل. اإذ يتع���نيَّ على ال���دول امل�سرتعة الت���ي تف�سِّ
الدائن���ني امل�سمون���ني م���ن تقليل احتم���ال الت�سجيلت غ���ري املاأذون به���ا حتى يحظى ه���ذا النهج 
 مبزي���د من القب���ول. وحتقيق���ًا له���ذه الغاية, ميك���ن اعتماد اإج���راءات ل�سم���ان الدخ���ول املاأمون 
اإىل ال�سج���ل لت�سجي���ل التعدي���لت والإلغاءات. فعلى �سبي���ل املثال, ميكن لنظام ال�سج���ل اأن ي�سند 
ل مرة بطلب احل�س���ول على خدمات  مهم لأوَّ للدائن���ني امل�سمونني �سف���رة دخول مميَّزة عن���د تقدُّ
الت�سجي���ل الت���ي يتيحه���ا ال�سج���ل, واأن ي�س���رتط بع���د ذلك ا�ستخ���دام تل���ك ال�سفرة عندم���ا يراد 
له ذل���ك الدائن  ت�سجي���ل اأيِّ اإ�سع���ار بالتعدي���ل اأو بالإلغ���اء ل���ه علقة بالإ�سع���ار الأوَّيل ال���ذي �سجَّ

امل�سمون.

258- وميك���ن العمل اأي�سًا بنظ���ام مماثل ل�سفرة الدخول املاأمون يف ال���دول امل�سرتعة التي تويل 
اأهمية ق�سوى حلماية الدائنني امل�سمونني من الت�سجيلت غري املاأذون بها. غري اأنَّ اإحداث نظام 
م���ن ه���ذا القبيل قد يك���ون له اأثر على حتديد املق�س���ود بالت�سجيل غري املاأذون ب���ه. فلن تكون لأيِّ 
ل الدائن امل�سمون عادة تبعة الأخطاء التي  نظ���ام ل�سفرة الدخول املاأمون اأهمية تذك���ر ما مل يتحمَّ
ترتك���ب على يد ال���وكلء الذين يعملون حل�ساب���ه للقيام بالت�سجيلت نيابة عن���ه, والذين يت�ساطر 
معه���م �سفرة الدخ���ول ال�سرية اخلا�سة به له���ذا الغر�ض. ول جدوى, فيما ع���دا ذلك, من تطبيق 
ه���ذا النظ���ام لأن ا�ستعم���ال �سفرة الدائن امل�سم���ون ل يعني يف حدِّ ذاته �س���دور اإذن عنه. ويتعنيَّ 
عل���ى الأطراف الثالثة مع ذلك اأن تثبت باأدلَّة من خ���ارج قيود ال�سجل القياَم بالت�سجيل من طرف 
ف بغري تفوي�ض منه عن اإهمال اأو �سوء نيَّة. وعلى الرغم  الدائن امل�سمون نف�سه اأو وكيل عنه ت�سرَّ
م���ن ذلك, قد تخل����ض الأطراف الثالث���ة, يف حال وجود �سف���رة الدخول املاأم���ون, اإىل اأنَّ احتمال 
 القي���ام بت�سجي���لت غري م���اأذون بها مت���دنٍّ للغاية بحي���ث ل يلزم دوم���ا تق�سي الأم���ر من خارج

قيود ال�سجل.

259- وللنه���ج ال���ذي تتَّبع���ه الدول���ة امل�سرتعة تاأث���ري اأي�سًا عل���ى تقري���ر اإمكانية ووج���وب اإزالة 
الإ�سع���ارات امللغاة م���ن قيود ال�سج���ل العمومية. ففي ال���دول امل�سرتعة التي تختار اإي���لء الأهمية 
الق�سوى لقطعية قي���ود ال�سجل, ميكن اإزالة الإ�سعارات امللغاة من قيود ال�سجل العمومية وحفظها 
���ا اإذا اأُذن بالإلغاء امل�سجل اأم ل. غري اأنَّ  يف املحفوظ���ات لأنَّ نتائ���ج البحث قطعية بغ�ضِّ النظر عمَّ
ي يف ه���ذه الدول الواجب املو�سى ب���ه يف دليل املعام���لت امل�سمونة واملتمثل  ال�سج���ل يج���ب اأن يوؤدِّ
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يف اإب���لغ الدائ���ن امل�سمون بت�سجيل الإلغ���اء اأو التعديل, فاإذا كان الت�سجي���ل غري ماأذون به, اأمكن 
ى له على الأقل حماية حقوق���ه اإزاء الأطراف الثالثة التي  للدائ���ن امل�سمون اإع���ادة الت�سجيل ليت�سنَّ
اكت�سب���ت حقوق���ا يف املوجودات املرهون���ة لحقا. اأما يف الدول التي تختار اإي���لء الأهمية الق�سوى 
حلماي���ة الدائن امل�سمون, فينبغي اأن يظل من املمكن البحث يف الإ�سعارات امللغاة على الأقل حتى 
د من خارج  تاري���خ انق�س���اء �سلحيتها املفرت�ض ل���و مل تكن قد اأُلغيت, لتمكني الباحثني م���ن التاأكُّ
قي���ود ال�سج���ل من اإذن الدائن امل�سم���ون بالإلغاء. ومثلما ُذكر اأعله )انظ���ر الفقرة 251 اأعله(, 
يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة بحفظ الإ�سعارات امللغاة واإن كان ل ي�سرتط ذلك �سراحة يف حال 
ع���دم اإذن الدائن امل�سمون بالإ�سع���ار امللغى. وبناًء على ذلك, يتعنيَّ على ال���دول التي تختار نهجًا 
ق  م نظام ال�سجل بحي���ث ي�ستطيع التحقُّ ���ل يف عدم نف���اذ الإلغاءات غري املاأذون به���ا اأن ت�سمِّ يتمثَّ
 مم���ا اإذا كان الدائ���ن امل�سم���ون قد اأذن بت�سجي���ل اإ�سعار بالإلغ���اء من اأجل التوفيق ب���ني التو�سية 

والنهج املذكورين.

5-  التعديل اأو الإلغاء الإلزامي

260- ح�سبم���ا نوق�ض �سابقًا )انظ���ر الفقرات 123 اإىل 125(, ي�سمح دلي���ل املعاملت امل�سمونة 
باإج���راء الت�سجي���ل قب���ل اإن�ساء احل���ق ال�سماين ال���ذي يت�سل به اأو قب���ل اإب���رام اأي اتفاق �سماين 
ب���ني الطرف���ني )انظر دليل املعام���لت امل�سمونة, التو�سي���ة 67(. فاإذا اأُجه�س���ت املفاو�سات بعد 
ر  ���ن الطرف���ان, لأيِّ �سب���ب اآخر, من اإب���رام اتفاق �سماين, ق���د تتاأثَّ ت�سجي���ل الإ�سع���ار, اأو مل يتمكَّ
ل باأنَّه هو املان���ح. وي�سح ال�سيء ذاته يف  ���ى يف الإ�سعار امل�سجَّ اجل���دارة الئتماني���ة لل�سخ�ض امل�سمَّ
ل باأنَّه هو  ح���ال اإب���رام اتفاق �سماين بني الدائ���ن امل�سمون وال�سخ����ض امل�سّمى يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
املان���ح ولكن ترتيبات التمويل امل�سم���ون بينهما توّقفت نهائيًا, اأو اإذا كانت بع�ض املعلومات الواردة 
ل تتجاوز نطاق م���ا اأَذن املانح بت�سجيله )كاأن يكون و�س���ف املوجودات املرهونة  يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
���ل اأو�س���ع مما اأذن ب���ه املانح يف التف���اق ال�سماين(. وبن���اًء على ذلك,  ال���وارد يف الإ�سع���ار امل�سجَّ
يو�س���ي دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة باأن ُيلَزم الدائ���ن امل�سمون قانونا عندئ���ذ بت�سجيل ما قد يلزم 
م���ن اإ�سع���ار بالإلغ���اء اأو بالتعديل, تبعًا للحالة. ف���اإذا مل يفعل الدائن امل�سم���ون ذلك, يو�سي دليل 
املعام���لت امل�سمون���ة اأي�سًا باأن يكون من ح���ق املانح اأن ير�سل اإىل الدائن امل�سم���ون طلبًا ر�سميًّا, 
وب���اأن ت�ستحدث الدولة امل�سرتعة اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية وجيزة لفر�ض ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء 
 اأو التعدي���ل اإذا مل ي�ستج���ب الدائ���ن امل�سم���ون لذل���ك الطلب )انظ���ر دليل املعام���لت امل�سمونة,

 التو�سية 72(.

261- وتنفي���ذًا له���ذه التو�سي���ات, ينبغ���ي اأن ين����ض القان���ون اأو اللئح���ة التنظيمي���ة يف الدولة 
امل�سرتع���ة عل���ى اإلزام الدائن امل�سمون الفعل���ي بت�سجيل اإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغ���اء, تبعًا للحالة, 
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اإذا: )اأ( كان ت�سجي���ل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعدي���ل غري ماأذون به م���ن جانب املانح على 
الإط���لق اأو بالق���در املو�سوف يف الإ�سعار؛ اأو )ب( كان الإذن ق���د �ُسحب ومل ُيرم اتفاق �سماين؛ 
ل  ���ح على نح���و يجعل املعلومات ال���واردة يف الإ�سع���ار امل�سجَّ اأو )ج( كان التف���اق ال�سم���اين ق���د ُنقِّ
ل ق���د انق�سى بال�سداد  غ���ري دقيق���ة؛ اأو )د( كان احلق ال�سم���اين الذي يت�سل به الإ�سع���ار امل�سجَّ
الكام���ل اأو بطريق���ة اأخ���رى, اأو مل يكن هناك التزام بتق���دمي ائتمان اإ�سايف )انظ���ر التو�سية 33, 
الفق���رة الفرعي���ة )اأ(, اأدن���اه(. ومن غري املمك���ن اعتب���ار اأنَّ الدائن امل�سمون قد اأوف���ى بالتزامه 
د م���ن اأنَّ املعلومات  ���ه قّدم الإ�سع���ار اإىل ال�سجل دون اأن يكفل ت�سجيَل���ه فعل, اأي اأن يتاأكَّ د اأنَّ ملج���رَّ
ا اإذا ُرف�ض  ال���واردة يف الإ�سع���ار قد اأُدِخلت يف قي���د ال�سجل بحيث ت�سبح متاحة للباحثني في���ه. اأمَّ
م اإىل ال�سج���ل )انظ���ر التو�سية 8 اأع���له(, فلن يك���ون الدائن امل�سم���ون قد اأوفى   الإ�سع���ار املق���دَّ

بالتزامه. 

262- ويف ح���ال ع���دم امتثال الدائ���ن امل�سمون للتزام���ه بت�سجيل اإ�سع���ار بالتعدي���ل اأو بالإلغاء 
ن���ة اأع���له, ينبغ���ي اأن يجي���ز "القان���ون" اأو اللئح���ة التنظيمية للمان���ح اإر�سال  يف الظ���روف املبيَّ
طل���ب ر�سم���ي كتاب���ي اإىل الدائ���ن امل�سم���ون للقي���ام بذل���ك يف غ�سون ف���رتة زمنية ق�س���رية بعد 
ي���ه طل���ب املان���ح )انظ���ر دلي���ل املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سي���ة 72, الفق���رة الفرعي���ة )اأ(؛  تلقِّ
والتو�سي���ة 33, الفق���رة الفرعي���ة )ج(, اأدن���اه(. وحتوُّطًا لحتم���ال اأن يتجاهل الدائ���ن امل�سمون 
طل���ب املان���ح اأو يرف����ض ال�ستجابة له, ينبغ���ي اأن يحق للمان���ح اأن ي�ست�سدر اأم���رًا يفر�ض ت�سجيل 
الإ�سع���ار بالإلغ���اء اأو بالتعدي���ل م���ن خلل اإج���راءات ق�سائي���ة اأو اإدارية وجيزة وزهي���دة التكلفة, 
غ لطل���ب املان���ح )انظر دليل  ت�ستم���ل عل���ى �سمان���ات للدائ���ن امل�سمون يف ح���ال عدم وج���ود م�سوِّ
 املعام���لت امل�سمون���ة, التو�سية 72, الفقرة الفرعية )ب(؛ والتو�سي���ة 33, الفقرة الفرعية )ه(,

اأدناه(.

263- وتبع���ًا للخي���ار الذي تاأخذ به الدول���ة امل�سرتعة يف "قانونها" اأو لئحته���ا التنظيمية, ميكن 
ملوظف���ي ال�سج���ل اأن يقوموا بت�سجيل التعدي���ل اأو الإلغاء الإلزامي بناًء على طل���ب من املانح اأو من 
ده الدولة امل�سرتعة. ويف كلتا احلالتني, يتعنيَّ اأن يكون الأمر الق�سائي  موظف ق�سائي اأو اإداري حتدِّ
م اإىل ال�سج���ل )انظر التو�سية 33,  اأو الإداري ذو ال�سل���ة مرفق���ًا باإ�سعار التعدي���ل اأو الإلغاء املقدَّ
الفق���رة الفرعي���ة )ز(, اأدناه(. ويتع���نيَّ على الدول امل�سرتع���ة حتديد كيفية التعام���ل مع عدد من 
ته )مبا يف ذلك  امل�سائل يف هذا ال�سدد, مبا فيها: )اأ( ما اإذا كان يتعنيَّ اإرفاق ن�سخة من الأمر برمَّ
غات والقرار املتخذ فعل( اأو القرار املتَّخذ فعًل فقط؛ )ب(  الوقائع التي متَّ الوقوف عليها, وامل�سوِّ
م���ا اإذا كان ينبغ���ي اإرفاق ن�سخة طبق الأ�سل, وما املق�س���ود بالن�سخة طبق الأ�سل يف قانون الدولة 

امل�سرتعة اإذا كان الأمر كذلك. 
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باء- التو�سيات 30 اإىل 33

 التو�سية 30-  املعلومات اللزمة يف
الإ�سعار بالتعديل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
�سة لها: ن الإ�سعار بالتعديل املعلومات التالية يف اخلانات املخ�سَّ )اأ( يجب اأن يت�سمَّ

‘1’ رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به التعديل؛
‘2’  املعلوم���ات امل���راد اإ�سافته���ا اأو حذفه���ا اأو تغيريه���ا, اإذا كان ُي���راد اإ�ساف���ة 
معلوم���ات اأو حذفه���ا اأو تغيريها, عل���ى النحو املن�سو�ض علي���ه لتدوين ذلك 

النوع من املعلومات يف الإ�سعار الأوَّيل وفقًا للتو�سية 23؛
)ب(  يجوز اأن يكون الإ�سعار بالتعديل متعلقًا مبعلومة واحدة اأو اأكرث يف الإ�سعار.

 التو�سية 31- التعديل ال�سامل للمعلومات
دة اخلا�سة بالدائن امل�سمون يف اإ�سعارات متعدِّ

اخليار األف
لة  ف يف اإ�سعارات م�سجَّ ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأنَّه يجوز لل�سخ�ض املع���رَّ
ل املعلومات اخلا�سة به يف جميع هذه الإ�سعارات بوا�سطة  دة على اأنَّه الدائن امل�سمون اأن يعدِّ متعدِّ

تعديل �سامل واحد.

اخليار باء
ف يف اإ�سعارات م�سجلة  ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأنَّه يجوز لل�سخ�ض املع���رَّ
دة عل���ى اأنَّه الدائن امل�سمون اأن يطلب من ال�سجل تعديل املعلومات اخلا�سة به يف جميع هذه  متع���دِّ

الإ�سعارات بوا�سطة تعديل �سامل واحد.

 التو�سية 32-  املعلومات اللزمة يف
الإ�سعار بالإلغاء

ن, يف اخلانة  ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمي���ة على اأنَّ الإ�سعار بالإلغاء يج���ب اأن يت�سمَّ
�سة لذلك, رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به الإلغاء. املخ�سَّ
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التو�سية 33-  التعديل اأو الإلغاء الإلزامي

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل اإ�سع���ارًا بالتعديل اأو بالإلغاء, ح�سب مقت�سى  )اأ( يج���ب على الدائن امل�سمون اأن ي�سجِّ
احلال, اإذا:

‘1’   مل يك���ن املانح ق���د اأذن بت�سجي���ل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل على 
الإطلق اأو بالقدر املذكور يف الإ�سعار؛ اأو

‘2’   كان املان���ح ق���د اأذن بت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل ولكن ذلك 
الإذن قد �ُسحب مع عدم اإبرام اأّي اتفاق �سماين؛ اأو

‘3’   كان التفاق ال�سماين قد ُروِجع على نحو يجعل املعلومات الواردة يف الإ�سعار 
خاطئة اأو ناق�سة؛ اأو

‘4’   كان احل���ق ال�سماين ال���ذي يتعلق ب���ه الإ�سعار ق���د انق�سى, �س���واء بال�سداد 
الكام���ل اأو عل���ى نحو اآخ���ر, ومل يكن هناك التزام اآخر م���ن الدائن امل�سمون 

مبنح ائتماٍن؛

)ب(  يج���وز للدائن امل�سمون, يف احلالت الواردة يف الفقرات الفرعية )اأ( ‘2’ اإىل )اأ( 
‘4’ من هذه التو�سية, اأن يتقا�سى اأي اأتعاب متفق عليها مع املانح؛

)ج(   يجب على الدائن امل�سمون اأن يفي بالتزامه مبقت�سى الفقرة الفرعية )اأ( من هذه 
دها الدولة امل�سرتعة, مثل 15 يومًا[ من ت�سلُّم  ة زمنية ق�سرية حتدِّ التو�سي���ة يف موعد اأق�ساه ]م���دَّ

الدائن امل�سمون طلبا كتابيًا من املانح بهذا ال�ساأن؛

)د(    ل يج���وز للدائن امل�سمون, على الرغم من الفقرة الفرعية )ب( من هذه التو�سية, 
اأن يتقا�سى اأو يقَبل اأيَّ اأتعاب اأو نفقات اأخرى اإذا ا�ستجاب لطلب كتابي من املانح مبقت�سى الفقرة 

الفرعية )ج( من هذه التو�سية؛

ة الزمنية املن�سو�ض عليها يف  )ه(   اإذا مل ي�ستجب الدائن امل�سمون للطلب يف غ�سون املدَّ
الفقرة الفرعية )ج( من هذه التو�سية, يحق للمانح اأن يلتم�ض ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغاء, 

ح�سب مقت�سى احلال, من خلل اإجراء ق�سائي اأو اإداري وجيز؛

)و(    يح���ق للمانح اأن يلتم�ض ت�سجيل اإ�سعار بالتعدي���ل اأو بالإلغاء, ح�سب مقت�سى احلال, 
ة املن�سو�ض عليه���ا يف الفقرة  م���ن خلل اإج���راء ق�سائ���ي اأو اإداري وجيز حت���ى قبل انق�ساء امل���دَّ

الفرعية )ج( من هذه التو�سية, �سريطة اأن تكون هناك اآليات منا�سبة حلماية الدائن امل�سمون؛

)ز(    يت���وىلَّ ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالتعدي���ل اأو بالإلغ���اء, ح�س���ب القت�ساء, وفق���ًا للفقرتني 
الفرعيتني )ه( و)و( من هذه التو�سية:
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اخليار األف
ال�سجل, يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا بعد ت�سلُّمه الإ�سعار م�سفوعًا بن�سخة من الأمر الق�سائي 

اأو الإداري ذي ال�سلة.

اخليار باء
موظف ق�سائي اأو اإداري, يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا بعد اإ�سدار الأمر الق�سائي اأو الإداري 

ذي ال�سلة, مع اإدراج ن�سخة من ذلك الأمر.
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�ساد�ساً- معايري البحث ونتائج البحث
األف- مالحظات عامة

1- معايري البحث

264- ح�سبم���ا اأو�سح �سابقًا )انظ���ر الفقرات 128 اإىل 130 اأعله(, يق�سي النهج املو�سى به يف 
دلي���ل املعاملت امل�سمونة بوجوب فهر�سة املعلوم���ات الواردة يف قيود ال�سجل اأو تنظيمها على نحو 
د هوية املانح. ومن ثم, ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة  اآخ���ر بحي���ث تكون قابلة للبحث با�ستخ���دام حمدِّ
د هوية املانح هو املعيار الرئي�سي الذي ميكن به البحث عن معلومات  التنظيمية على اأن يكون حمدِّ

الت�سجيل وا�ستخراجها )انظر التو�سية 34, الفقرة الفرعية )اأ(, اأدناه(.

م ال�سجل بحيث يتيح اأي�سًا البحث عن الإ�سعارات وا�ستخراجها با�ستخدام  265- وينبغي اأن ي�سمَّ
�سه ال�سج���ل للإ�سعار الأوَّيل ويظل مقرتن���ًا على الدوام بذلك  رق���م الت�سجيل الفري���د الذي يخ�سِّ
الإ�سع���ار وم���ا يت�سل به من اإ�سعارات لحق���ة )انظر التو�سية 34, الفق���رة الفرعية )ب(, اأدناه(. 
ل  ر للدائن امل�سمون معياَر بحٍث بديًل يتيح له ا�ستخراج الإ�سعار امل�سجَّ ومن �ساأن هذا النهج اأن يوفِّ

بطريقة �سريعة وناجعة لأغرا�ض ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغاء. 

266- وح�سبم���ا نوق�ض �سابقًا )انظر الفق���رات 131 اإىل 134 و193 و194 اأعله(, ت�سرتط بع�ض 
ال���دول اإدخال الرق���م الت�سل�سلي لأنواع معينة من املوج���ودات املرهونة العالي���ة القيمة يف الإ�سعار 
الأوَّيل لك���ي يك���ون احل���ق ال�سماين ذو ال�سلة نافذًا جت���اه فئات معينة من املطالب���ني املناف�سني اأو 
لتك���ون ل���ه اأولوية على حقوقه���م. ويناق�ض دليل املعام���لت امل�سمونة هذا النه���ج ولكنه ل يت�سمن 
تو�سي���ة ب�ساأن���ه )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمون���ة, الف�سل الراب���ع, الفق���رات 34 اإىل 36(. واإذا 
رت الدول���ة امل�سرتعة تنفيذ هذا النهج, ينبغ���ي للئحة التنظيمية اأن توّف���ر اإر�سادات ب�ساأن ما  ق���رَّ
ال���ذي ميثل رقمًا ت�سل�سليًا �سحيح���ًا فيما يخ�ض فئات معينة من املوجودات ذات الرقم الت�سل�سلي, 
لة وا�سرتجاعها با�ستخدام  ���م �سجله���ا بحيث يتيح اإمكانية البحث عن الإ�سع���ارات امل�سجَّ  واأن ت�سمِّ

ذلك الرقم. 

267- وح�سبم���ا ُذكر اآنفًا )انظر الفقرة 242 اأع���له(, ينبغي اأن يكون مبقدور الدائن امل�سمون, 
ل ب�سورة ناجعة ما يوجد يف جميع الت�سجيلت  اإما مبا�سرًة واإما عن طريق موظفي ال�سجل, اأن يعدِّ
د هويت���ه اأو عنوانه من خلل تعديل �سامل وحيد. غري اأنَّه ل  املتعلق���ة به من معلومات خا�سة مبحدِّ
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د  د هوية الدائن امل�سمون معيارًا للبحث م���ن جانب عامة النا�ض. اإذ اإنَّ ملحدِّ ينبغ���ي اأن يك���ون حمدِّ
هوية الدائن امل�سمون �سلة حمدودة مبقا�سد نظام ال�سجل القانونية. كما اأنَّ ال�سماح لعامة النا�ض 
ع���ات الدائنني امل�سمون���ني املعقولة فيما يتعلق  بالبح���ث على هذا النح���و ميكن اأن يتعار�ض مع توقُّ
د هوية الدائن  م ائتم���ان مثًل ببحث ي�ستند اإىل حم���دِّ بال�سري���ة, لأ�سب���اب منه���ا احتمال قيام مقدِّ
امل�سم���ون للح�سول على قوائم زبائن مناف�سيه )انظر دلي���ل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, 

الفقرة 81(.

2- نتائج البحث
268- ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية عل���ى اأنَّ نتيجة البحث ينبغي لها اإم���ا اأن ُتظِهر عدم 
ل يطاب���ق معيار البحث املذكور يف طلب البحث واإم���ا اأن تت�سمن معلومات  ا�ستخ���راج اإ�سعار م�سجَّ
لة التي ُتطاِبق ذلك املعيار )انظر التو�سية 35, الفقرة  الت�سجيل الواردة يف جميع الإ�سعارات امل�سجَّ
الفرعي���ة )اأ(, اأدناه(. ويف حال عدم ا�ستعمال الباح���ث معيار بحث يف ا�ستمارة طلب البحث التي 
يح���اول تقدميها اإلكرتوني���ا اإىل ال�سجل, عادة ما يكون نظام ال�سج���ل م�سمما بحيث يرف�ض قبول 
ه الباحث بوا�سطة اإ�سعار يظهر على ال�سا�سة ويبنيِّ �سبب الرف�ض. ويف حال تقدمي  طلب البحث وينبَّ
ر اإجراء  طل���ب البحث على ا�ستمارة ورقية, ُي�سدر ال�سجل ا�ستمارة لرف����ض الطلب تفيد باأنَّه يتعذَّ
البح���ث ب�سب���ب عدم و�سع اأي معيار يف ا�ستمارة طلب البحث )انظر املرفق الثاين, ال�ستمارة واو, 
اأدن���اه(. ويتع���نيَّ على الدول امل�سرتعة اأي�س���ًا النظر يف نطاق و�سكل املعلوم���ات املراد تقدميها اإىل 
الباحث يف نتيجة البحث. فعلى �سبيل املثال, يجوز عر�ض ملخ�ض للمعلومات الواردة يف الإ�سعارات 
ل���ة التي تطابق معيار البحث يف �سكل جدول, م���ع اإدراج املعلومات الكاملة كمرفق به )انظر  امل�سجَّ

املرفق الثاين, ال�ستمارة زاي, اأدناه(.

269- وح�سبما ُذكر �سابقًا )انظر الفقرات 205 اإىل 208 اأعله(, ل يكون ت�سجيل الإ�سعار نافذًا 
د ال�سحيح  اإل اإذا كان ميك���ن للباحث يف قيود ال�سجل اأن ي�ستخ���رج ذلك الإ�سعار با�ستخدام املحدِّ
لة اإل  مة بحيث ل ُت�ستخَرج الإ�سعارات امل�سجَّ لهوية املانح كمعيار للبحث. وثمة نظم �سجلت م�سمَّ
د هوية املانح الذي  ل مطابقًا متامًا ملحدِّ د هوية املانح الذي اأدخ���ل يف الإ�سعار امل�سجَّ اإذا كان حم���دِّ
ل���ة يف قاعدة بيانات اإلكرتوني���ة, ُترَمج بع�ض  م���ه الباحث. ويف ح���ال تخزين الإ�سعارات امل�سجَّ قدَّ
د  ٍد لهوية املانح ُيطاِبق تقريبًا حمدِّ النظ���م بحيث ُت�ستخَرج اأي�سًا الإ�سعارات التي حتتوي على حمدِّ

هوية املانح الذي اأدخله الباحث يف طلب البحث.)8(

)8( ل ُتط���رح م�ساألة م���ا اإذا كان ينبغي ت�سميم نظام ال�سجل بحيث ي�سرتجع نتائج �سبه مطابقة ملعيار البحث الذي 

د هوية املانح ل رقم الت�سجيل, لأن الفئات الوحيدة من الباحثني التي  يقدمه الباحث اإل حينما يكون معيار البحث هو حمدِّ
ت�ستعم���ل رق���م الت�سجيل لإجراء البحث يف املمار�س���ة العملية هي الفئات التي تكون على علم بت�سجي���ل الإ�سعار الأويل ومن 
املفرت����ض اأن تدرك اأن رقم الت�سجيل لي����ض �سحيحا يف حال ك�سفت نتيجة البحث عن اإ�سعار متعلق مبانح خمتلف. ولو كان 
م���ن ال���لزم, اإ�سافة اإىل ذلك, اأن تك�سف نتائج البحث عن اأرقام الإ�سعارات التي تكون �سبه مطابقة لرقم الت�سجيل لكانت 

تلك النتائج طويلة للغاية لأنها تت�سمن معلومات واردة يف اإ�سعارات ل علقة لها باملو�سوع.
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م لَي�ستخِرج املطاَبقات التام���ة والقريبة, ميكن اعتبار الت�سجيل  270- ويف نظ���ام ال�سجل امل�سمَّ
د هوية املانح )انظر الفقرتني  ناف���ذًا حتى واإن ارتكب الدائن امل�سمون خطاأ طفيفًا يف اإدخال حمدِّ
د ال�سحيح لهوي���ة املانح يظل  205 و206 اأع���له(. وُيع���زى ه���ذا اإىل اأنَّ البح���ث با�ستخ���دام املحدِّ
باإمكان���ه )تبع���ًا للطريقة التي يعالج بها الرنامج تلك املطابق���ات القريبة( اأن ي�ستخرج الت�سجيل 
ا م�ساألة ما اإذا كان م���ن �ساأن اخلطاأ, رغم ذلك,  ال���ذي يتَّ�س���م مبطاَبقة غري تامة ولك���ْن قريبة. اأمَّ
اأن يجع���ل الت�سجي���ل غري نافذ )انظر الفقرت���ني 205 و206 اأعله( فهي تتوق���ف على عوامل مثل: 
د ب�سهول���ة اأنَّ الإ�سعار الذي ا�سُتخ���رج باعتباره مطابقًا  )اأ( م���ا اإذا كان باإم���كان الباح���ث اأن يحدِّ
قريب���ًا ي�سري اإىل املان���ح ال�سحيح بالرجوع اإىل املعلومات الأخرى ال���واردة يف الإ�سعار, مثل عنوان 
املان���ح, اأو اإىل م���ا ق���د ت�س���رتط الدولة امل�سرتع���ة اإدخاله من معلوم���ات اأخرى, مث���ل تاريخ ميلد 
ول دون  املان���ح اأو رق���م هويت���ه؛ و)ب( م���ا اإذا كانت قائم���ة املطاَبقات القريب���ة اأق�سر م���ن اأن حَتُ
 ق���درة الباحث عل���ى البّت بدرجة معقول���ة فيما اإذا كان الإ�سع���ار املتعلق باملانح ال���ذي يهمه واردًا 

يف القائمة.

271- ول���دى تقرير م���ا اإذا كان ينبغي لنتيجة البح���ث اأن تك�سف اأي�سًا ع���ن املطاَبقات القريبة, 
���م ل�ستخراج املطاَبقات القريبة  ينبغ���ي للدول���ة امل�سرتعة اأن تاأخذ بعني العتبار اأنَّ النظام امل�سمَّ
���ب بلبل���ة �سديدة للباحثني واإن كان يحمي الدائن امل�سمون م���ن عواقب ارتكاب اأخطاء طفيفة  ي�سبِّ
نة اللجوء اإىل املحكمة لكي  , قد يتطلب الأمر يف حالت معيَّ د هوية املان���ح. ومن ثمَّ يف اإدخ���ال حمدِّ
تب���ّت فيم���ا اإذا كان يفرت����ض بالباحث احل�سيف اأن ي���درك اأنَّ املانح املعن���ي كان مدرجا يف قائمة 
لة امل�ستبانة باعتبارها مطابقات قريبة يف نتائج البحث. وبناًء على ذلك, ينبغي  الإ�سع���ارات امل�سجَّ
لة  اأن تن����ضّ اللئحة التنظيمية على اأن تظهر نتائج البحث املعلومات الواردة يف الإ�سعارات امل�سجَّ
ا  د هوي���ة املانح الذي ا�ستخدمه الباحث. اأمَّ د هوية املانح مطاِبقًا متامًا ملحدِّ الت���ي يكون فيها حمدِّ
اإذا كان نظام ال�سجل م�سممًا بحيث ُيدِرج اأي�سًا يف نتيجة البحث املعلومات الواردة يف الإ�سعارات 
م يف طلب  د هوية املانح الذي ُقدِّ د هوية املانح قريب التطابق مع حمدِّ لة التي يكون فيها حمدِّ امل�سجَّ
البحث, فينبغي اأن ُتبنيِّ نتيجة البحث هذه املعلومات على نحو منف�سل, واأن تبنيَّ بو�سوح القواعد 
الت���ي ي�ستخدمها ال�سجل لتقرير ما الذي ميثل مطابقة قريبة مبا فيه الكفاية )انظر التو�سية 35, 

الفقرة الفرعية )ب(, اأدناه(. 

���ه يجب على ال�سج���ل, عندما يطلب  272- وينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمي���ة اأي�سًا على اأنَّ
د  الباح���ث ذل���ك وي�سدد الر�س���وم ذات ال�سل���ة, اإن وجدت, اأن ي�س���در �سهادَة بح���ٍث ر�سميًة جُت�سِّ
املعلوم���ات املبيَّنة يف نتيج���ة البحث )انظر التو�سية 33, الفقرة الفرعي���ة )ج(, اأدناه(. ويف حالة 
ا م�ساألة ما اإذا  البحث الإلكرتوين, ميكن اأن تكون �سهادة البحث �سيغة مطبوعة لنتيجة البحث. اأمَّ
كانت �سهادة البحث مقبولة يف حماكم الدولة امل�سرتعة, وما هي قيمتها الإثباتية اإن كانت مقبولة, 
فهما اأمران من �ساأن القانون الإجرائي لتلك الدولة. غري اأنَّ �سهادة البحث ينبغي من حيث املبداأ 
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اأن تكون مقبولة كرهان افرتا�سي على حمتوياتها. وعندئذ, �سيكون من �ساأن الطرف الطاعن يف 
رة اأو اأنَّها قيد غري  ���ر دليًل يثبت نقي�ض ذلك )باأن ُيظِهر, مث���ًل, اأنَّ ال�سهادة مزوَّ ال�سه���ادة اأن يوفِّ

دقيق اأو غري كامل لنتيجة البحث التي يتعلق بها ذلك القيد(.

273- ويف بع����ض نظم ال�سجلت, تت�سمن نتيجة البحث "تاري���خ ال�سلحية", وهو ُي�سري اإىل اأنَّ 
لة حتى ذل���ك التاريخ )ل  نتيج���ة البح���ث ل تت�سمن �س���وى املعلومات ال���واردة يف الإ�سعارات امل�سجَّ
التاري���خ الفعل���ي ل�سه���ادة البحث(. ويرد "تاري���خ ال�سلحية" هذا يف نتائ���ج البحث يف حالة نظم 
ال�سج���لت الت���ي ي�سب���ح فيها ت�سجي���ل الإ�سعار نافذًا م���ن الناحي���ة القانونية يف التاري���خ والوقت 
م فيهما الإ�سع���ار اإىل ال�سجل, ولي����ض يف الوقت الذي ي�سبح فيه متاح���ًا للباحثني يف  اللذي���ن ُيق���دَّ
قي���ود ال�سجل العمومية. ويق�سد من "تاريخ ال�سلحية" تنبيه الباحث اإىل احتمال اأن يكون هناك 
م اإىل ال�سج���ل يف الفرتة الفا�سلة بني تاريخ ال�سلحية  ت�سجي���ل ناف���ذ من الناحية القانونية قد ُقدِّ
والتاري���خ الفعلي للبحث. وح�سبم���ا ُذكر �سابقًا )انظر الفقرات 107 اإىل 113 اأعله(, يو�سي دليل 
املعام���لت امل�سمونة باأل ي�سب���ح الت�سجيل نافذًا من الناحية القانوني���ة اإل عندما تكون املعلومات 
م اإىل ال�سجل ُمدَخلة يف قيود ال�سجل بحيث تكون متاحة للباحثني )انظر  ال���واردة يف الإ�سعار املقدَّ
, ففي  دلي���ل املعاملت امل�سمونة, الف�سل الرابع, الفقرات 102 اإىل 105, والتو�سية 70(. ومن ثمَّ
نظ���ام ال�سج���ل الذي يرتئيه دليل املعاملت امل�سمونة ل يل���زم اإدراج "تاريخ ال�سلحية" يف نتيجة 

البحث؛ اإذ اإنَّ "تاريخ ال�سلحية" هو التاريخ الفعلي للبحث.

باء- التو�سيتان 34 و35

التو�سية 34-  معايري البحث

ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئح���ة التنظيمية على اأنَّ معيار البحث يف قي���ود ال�سجل العمومية يجوز 
اأن يكون:

د هوية املانح؛ اأو )اأ( حمدِّ
)ب(  رقم الت�سجيل.

التو�سية 35- نتائج البحث

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ(       اأن تب���نيِّ نتائ���ُج البحث التي يقدمها ال�سجل تاريَخ اإجراء البحث ووقته, وتوِرَد جميع 
ل يت�سمن معلومات تطابق معي���ار البحث الذي ي�ستخدمه  املعلوم���ات املوجودة يف كل اإ�سع���ار م�سجَّ

ل يت�سمن معلومات مطابقة ملعيار البحث املعني؛ الباحث اأو تبنيِّ عدم وجود اأّي اإ�سعار م�سجَّ
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ل يت�سمن معلومات  )ب(   اأن ت���رد يف نتيجة البح���ث املعلومات املدرجة يف كل اإ�سعار م�سجَّ
د الدولة امل�سرتعة احلالت  مطابق���ة متاما ملعيار البحث الذي ي�ستخدمه الباح���ث, با�ستثناء ]حتدِّ
ل يت�سمن معلومات  الت���ي ميكن فيه���ا اأن تورد نتيجة البحث املعلومات املدرجة يف كل اإ�سع���ار م�سجَّ
تطاب���ق مطابقًة قريبًة معيار البحث, وما ا�ستخدمه ال�سجل م���ن قواعد لتحديد طبيعة املطابقات 

القريبة[؛
مه  )ج(     اأن ُي�س���در ال�سج���ل �سهادة بح���ث ر�سمية تبنيِّ نتائج البحث بن���اًء على طلٍب يقدِّ

الباحث.
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�سابعاً-  ر�سوم الت�سجيل والبحث
األف- مالحظات عامة

274- يو�سي دليل املعاملت امل�سمونة باأل ُت�ستخَدم ر�سوم الت�سجيل والبحث كاأداة جلمع اإيرادات 
د عل���ى اأ�سا�ض ا�س���رتداد التكاليف فح�سب )انظ���ر دليل املعاملت  للدول���ة امل�سرتع���ة, ب���ل اأن حُتدَّ
امل�سمون���ة, الف�سل الرابع, الفقرة 37؛ والتو�سي���ة 54, الفقرة الفرعية )ط((. وال�سبب يف الأخذ 
ر من ا�ستخدام ال�سجل  بهذا النهج هو اأنَّ الإفراط يف الر�سوم و�سرائب املعاملت من �ساأنه اأن ينفِّ
����ض اإجمال جناح القانون املتعلق باحلقوق ال�سمانية يف الدولة امل�سرتعة.  تنف���ريًا �سديدًا, مما يقوِّ
ولدى تقييم حجم الإيرادات اللزم حت�سيلها من ر�سوم الت�سجيل لكي يتحقق ا�سرتداد التكاليف, 
ينبغ���ي األ توؤخذ يف احل�سبان التكاليف البتدائية املرتبطة باإن�س���اء ال�سجل فح�سب, بل والتكاليف 
ال�سروري���ة لتمويل ت�سغيله, مبا فيها: )اأ( مرتبات موظف���ي ال�سجل؛ و)ب( ما يلزم من حت�سينات 
وتبدي���لت للأجهزة والراجميات؛ و)ج( التدريب املتوا�سل للموظفني؛ و)د( الأن�سطة الرتويجية 

لل�سجل وتدريب م�ستعمليه.

م يف تكنولوجي���ا املعلومات اإىل تقليل الفارق الن�سبي بني التكاليف  275- وق���د اأف�ست اأوجه التقدُّ
البتدائي���ة لإن�س���اء �سجل قائم على قيود اإلكرتونية واإن�ساء نظ���ام �سجل قائم على قيود ورقية. كما 
اأنَّ تكالي���ف الت�سغيل املرتبطة بقيود ال�سجل الإلكرتونية هي اأدنى, خ�سو�سًا اإذا كان نظام ال�سجل 
م���وا اإ�سعاراتهم وطلبات بحثه���م مبا�سرًة بطريقة  ي�سم���ح للدائنني امل�سمون���ني والباحثني باأن يقدِّ
اإلكرتونية, دون تدخل موظفي ال�سجل. ويف حال اإن�ساء قيود ال�سجل الإلكرتونية بالت�سارك مع كيان 
م���ن القطاع اخلا�ض, قد يكون ممكنًا اأن يتوىل ذلك الكيان تقدمي ال�ستثمار الراأ�سمايل الأوَّيل يف 
مراف���ق ال�سجل واأن ي�سرتجع قيمة ا�ستثماراته باأخذ ن�سبة مئوية من ر�سوم اخلدمة املفرو�سة على 

م�ستعملي ال�سجل, متى اأن�سئ ال�سجل وبداأ يعمل.

276- وثم���ة دول, ت�سجيع���ًا منها للدائن���ني على ا�ستعمال ال�سجل, ل تفر����ض اأي ر�سوم اأو تفر�ض 
ع  ا تقل عما هو لزم ل�س���رتداد تكاليف الت�سجيل. ومع اأنَّ ه���ذا النهج قد ي�سجِّ ر�سوم���ًا متدني���ة جدًّ
الدائن���ني على اأخذ وت�سجيل حقوق �سمانية يف موج���ودات منخف�سة القيمة ومعاملت اأخرى كان 
ره من منافع  ميك���ن اأن ُت���َرم لول ذلك عل���ى اأ�سا�ض غري م�سمون, فه���ذا يعني اأنَّ ال�سجل وم���ا يوفِّ
للدائن���ني ُيع���ان باإي���رادات عمومية من دافع���ي ال�سرائب. وثم���ة دول اأخرى ل ُتعفي م���ن الر�سوم 
�س���وى ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالإلغ���اء, ت�سجيع���ًا للدائن امل�سم���ون على امل�سارع���ة اإىل ت�سجي���ل اإ�سعار 
د ر�سوم ت�سجيلت  بالإلغ���اء حامل���ا تنتهي علقة التموي���ل امل�سمونة مع املانح. وثمة دول ثالثة حت���دِّ
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 اإلكرتونية اأدنى من ر�سوم الت�سجيلت الورقية وُتعفي من الر�سوم عمليات البحث )ل الت�سجيلت(
الإلكرتونية.

ر الدولة امل�سرتعة  277- وح�سبم���ا نوق����ض �سابق���ًا )انظر الفقرت���ني 116 و117 اأعله(, قد تق���رِّ
ل. ورمبا تود الدول  ة نفاذ الإ�سع���ار امل�سجَّ اأن ت�سم���ح للدائنني امل�سمونني ب���اأن يقرروا باأنف�سهم مدَّ
امل�سرتع���ة الت���ي تاأخ���ذ بهذا النهج اأن تنظ���ر فيما اإذا كان ينبغ���ي اأن تكون ر�س���وم الت�سجيل قائمة 
ة النفاذ التي يختارها الدائن امل�سمون. ولهذا النهج مزية تتمثل  جة ترتبط مبدَّ عل���ى تعريفة متدرِّ
ة نف���اذ مفرطة الطول يف الإ�سع���ار بداعي احلر�ض   يف تثبي���ط الدائن���ني امل�سمونني ع���ن اإدراج مدَّ

الزائد.

278- وح�سبما �سبق ذكره اأي�سًا )انظر الفقرات 200 اإىل 204 اأعله(, قد تختار الدولة امل�سرتعة 
ل. ويف  اأن ت�سرتط حتديد املبلغ الأق�سى الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه يف الإ�سعار امل�سجَّ
ال���دول امل�سرتعة التي تاأخذ به���ذا النهج, ل ينبغي اأن تكون ر�سوم الت�سجي���ل التي يفر�سها ال�سجل 
د يف الإ�سع���ار, لأنَّ هذا يتعار�ض مع نهج ا�س���رتداد التكاليف الذي  مرتبط���ة باملبل���غ الأق�سى املحدَّ

يو�سي به دليل املعاملت امل�سمونة )انظر الفقرة 272 اأعله(.

ده الدولة امل�سرتع���ة من ر�سوم مفرو�سة على  279- وينبغ���ي اأن ُتب���نيِّ اللئحة التنظيمية ما حتدِّ
الت�سجي���ل والبحث )انظر التو�سية 36, اخليار األف, اأدناه(. وُيرَتك لكل دولة م�سرتعة اأَمُر تقرير 
م���ا اإذا كان���ت "اللئح���ة التنظيمية" يف هذا ال�سي���اق تعني لئح���ة تنظيمية ر�سمي���ة اأم توجيهات 
ر  حها. وهذا النهج الأخري يوفِّ اإداري���ة اأقرب اإىل كونها توجيهات غري ر�سمية ميك���ن لل�سجل اأن ُينقِّ
مرون���ة اأكر يف تكيي���ف تلك الر�سوم جتاوبًا م���ع اأحداث لحقة, مثل احلاج���ة اإىل خف�ض الر�سوم 
لية لإن�ساء ال�سجل. غري اأنَّ له���ذا النهج عيبًا يتمثل يف  مت���ى ا�سرُتِجع���ت التكاليف الراأ�سمالي���ة الأوَّ
اأنَّ انتف���اء الرتتيب���ات الر�سمي���ة ميكن اأن ُي�س���اء ا�ستخدامه من جانب ال�سج���ل فيزيد من الر�سوم 
غ. وكخيار بدي���ل, ميكن للدولة امل�سرتع���ة األ تختار حتديد ر�س���وم الت�سجيل يف القانون  دون م�س���وِّ
ل �سلحي���ة حتديد ر�سوم ال�سجل  اأو اللئح���ة التنظيمية, ب���ل اأن ت�سمي ال�سلطة الإدارية التي تخوَّ
د يف القانون  )انظ���ر التو�سي���ة 36, اخليار ب���اء, اأدناه(. ولعلَّ الدول���ة امل�سرتعة تود اأي�س���ًا اأن حتدِّ
مها ال�سج���ل جمانا )انظر التو�سية 36,  اأو اللئح���ة التنظيمي���ة اأنواع اخلدمات التي ميكن اأن يقدِّ

اخليار جيم, اأدناه(.

280- ولدى حتديد الر�سوم يف نظام ال�سجل الهجني )الورقي والإلكرتوين(, قد يكون من املعقول 
مة يف  ر الدول���ة امل�سرتعة فر�ض ر�سوم اأعلى على معاجلة الإ�سع���ارات وطلبات البحث املقدَّ اأن تق���رِّ
�سكل ورقي, لأنَّها يجب اأن ُتعاَلج من جانب موظفي ال�سجل, يف حني اأنَّ الإ�سعارات وطلبات البحث 
م مبا�سرًة اإىل ال�سج���ل ل تتطلب عنايًة من جانب موظف���ي ال�سجل. كما اأنَّ  الإلكرتوني���ة التي ُتق���دَّ
���ع اأو�ساط امل�ستعملني على النتقال يف نهاي���ة املطاف اإىل ا�ستعمال  فر����ض ر�سوم اأعلى �سوف ي�سجِّ

وظيفتي الت�سجيل والبحث الإلكرتونيني املبا�سرين.
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باء-  التو�سية 36

التو�سية 36- ر�سوم خدمات ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

اخليار األف
)اأ( ُتتقا�سى الر�سوم التالية مقابل خدمات ال�سجل:

‘1’  ت�سجيل الإ�سعار:
اأ- الورقي: ]...[؛

ب- الإلكرتوين: ]...[؛
‘2’    عمليات البحث:

اأ- الورقي: ]...[؛
ب- الإلكرتوين: ]...[؛

‘3’    ال�سهادات:
اأ- الورقية: ]...[؛

ب- الإلكرتونية: ]...[؛
)ب(   يج���وز لل�سج���ل اأن ي���رم اتفاقا م���ع اأيِّ �سخ�ض ليفت���ح له ح�س���اَب م�ستعِمٍل لل�سجل 

تي�سريا ل�سداد الر�سوم.
اخليار باء

د بوا�سطة مر�سوم مقداَر  يج���وز ل�]ال�سلطة الإدارية التي حتّددها الدولة امل�سرتع���ة[ اأن حتدِّ
الر�سوم املفرو�سة مقابل خدمات ال�سجل وطرائق �سدادها.

اخليار جيم
ميكن احل�سول على خدمات ال�سجل التالية جمانًا: ]حتّدد الدولة امل�سرتعة اأنواع اخلدمات[.
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املرفق الأوَّل
امل�سطلحات والتو�سيات

امل�سطلحات)1(
���ا اأو اإلكرتونيًّا( لإبلغ ال�سجل مبعلومات تتعلق بحقٍّ  )اأ( "الإ�سع���ار" يعني خطابا مكتوبا )ورقيًّ

ا اأو اإ�سعارًا بالتعديل اأو اإ�سعارًا بالإلغاء؛ �سماين؛ وميكن اأن يكون الإ�سعار اإ�سعارًا اأوليًّ
)ب(  "الإلغ���اء" يعني ح���ذف جميع املعلومات الواردة يف اإ�سعار �سبق ت�سجيله ويت�سل به الإ�سعار 

بالإلغاء من قيود ال�سجل العمومية؛
)ج(   "اأم���ني ال�سجل" يعن���ي ال�سخ�ض املعنيَّ مبقت�س���ى "القانون" و"اللئح���ة التنظيمية" لكي 

ي�سرف على ت�سغيل ال�سجل ويديره؛
)د(    "الت�سجيل" يعني تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار يف قيود ال�سجل؛

)ه(   "التعديل" يعني تغيري معلومات ترد يف اإ�سعار �سبق ت�سجيله ويت�سل به التعديل؛
�ض يف ا�ستمارة الإ�سعار املعتمدة يف ال�سجل لقيد  �سة" تعني احلّيز املخ�سّ )و(    "اخلانة املخ�سَّ

نوع املعلومات املعني؛
�سه ال�سجل للإ�سعار الأوَّيل ويظل دائمًا مقرتنًا  )ز(    "رق���م الت�سجيل" يعني رقمًا فري���دًا يخ�سِّ

بذلك الإ�سعار وباأي اإ�سعار يت�سل به؛
)ح(    "ال�سجل" يعني نظام ]الدولة امل�سرتعة[ اخلا�ض با�ستلم معلومات معيَّنة متعلقة باحلقوق 

ال�سمانية يف املوجودات املنقولة وتخزين تلك املعلومات واإتاحتها لعامة النا�ض؛
رة يف ال�سجل اإىل  م ا�ستمارة الإ�سع���ار املقرَّ )ط(  "�ساح���ب الت�سجي���ل" يعني ال�سخ�ض الذي يقدِّ

ذلك ال�سجل؛
)ي(   "العن���وان" يعن���ي: ‘1’ عن���وان مبن���ى اأو رقم �سن���دوق بريد وا�سم املدين���ة ورمز املنطقة 

الريدي وا�سم الدولة؛ اأو ‘2’ عنوانًا اإلكرتونيًّا؛
)ك(  "القان���ون" يعن���ي قانون الدول���ة امل�سرتعة الذي يحك���م احلقوق ال�سماني���ة يف املوجودات 

املنقولة؛
نها ال�سجل,  )ل(   "قيود ال�سجل" تعني املعلومات الواردة يف جميع الإ�سعارات امل�سّجلة التي يخزِّ
وهي ت�سمل القيود املتاحة للعموم )قيود ال�سجل العمومية( والقيود التي اأزيلت من قيود ال�سجل العمومية 

وُحِفظت )حمفوظات ال�سجل(؛
)م(    "اللئح���ة التنظيمية" تعني جمموعة القواعد التي تعتمدها الدولة امل�سرتعة فيما يخ�ض 

ال�سجل, �سواء اأكانت هذه القواعد واردة يف توجيهات اإدارية اأم يف "القانون".

مة دليل املعاملت امل�سمونة, املتعلق بامل�سطلحات والتف�سري, ينطبق اأي�سًا على دليل ال�سجل,  )1( الباب باء من مقدِّ

مة دليل ال�سجل ب�ساأن امل�سطلحات والتف�سري. ما عدا فيما يتعلق بالتعديلت التي اأدخلها الباب باء من مقدِّ
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التو�سيات

اأوًل-  اإن�ساء �سجل احلقوق ال�سمانية ووظائفه

التو�سية 1-  اإن�ساء ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ الغر�ض من اإن�ساء ال�سجل هو تلقي املعلومات الواردة يف 
لة فيما يتعلق باحلقوق ال�سمانية يف املوجودات املنقولة وتخزين تلك املعلومات واإتاحتها  الإ�سعارات امل�سجَّ

لعامة النا�ض.

التو�سية 2- تعيني اأمني ال�سجل

ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ ]ال�سخ�ض املاأذون له م���ن جانب الدولة امل�سرتعة, اأو 
د واجباته ويراقب اأداءه. مبقت�سى قانون الدولة امل�سرتعة[ هو الذي ُيعنيِّ اأمني ال�سجل ويحدِّ

التو�سية 3- وظائف ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ وظائف ال�سجل تت�سّمن:
)اأ( توف���ري اإمكاني���ة احل�سول على خدمات ال�سجل وبيان اأ�سب���اب رف�سه يف حال رف�سه, وفقًا 

للتو�سيات 4 و6 و7 و9؛
)ب(  الإع���لن ع���ن و�سائل احل�سول عل���ى خدمات ال�سجل واأي���ام واأوقات عم���ل اأيٍّ من مكاتب 

ال�سجل, وفقًا للتو�سية 5؛
)ج(   بيان اأ�سباب رف�ض ت�سجيل اأيِّ اإ�سعار اأو اإجراء اأيِّ بحث, وفقًا للتو�سيتني 8 و10؛

م اإىل ال�سجل يف قيود ال�سجل, واإدراج تاريخ كل  )د(    تدوي���ن املعلومات الواردة يف الإ�سعار املقدَّ
ت�سجيل ووقته, وفقًا للتو�سية 11؛

)ه�(   تخ�سي�ض رقم ت�سجيل للإ�سعار الأوَّيل, وفقًا للتو�سية 15؛
)و(     فهر�سة املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل اأو تنظيمها على نحو اآخر, جلعلها قابلة للبحث, 

وفقًا للتو�سية 16؛
)ز(    �سون �سلمة املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل, وفقًا للتو�سية 17؛

ل,  د يف الإ�سع���ار باأنَّه الدائن امل�سمون بن�سخة م���ن الإ�سعار امل�سجَّ )ح(    تزوي���د ال�سخ����ض املحدَّ
وفقًا للتو�سية 18؛

)ط(  تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار بالتعديل يف قيود ال�سجل, وفقًا للتو�سية 19؛
ة  ل من قي���ود ال�سجل العمومية عند انق�ساء مدَّ )ي(   اإزال���ة املعلوم���ات الواردة يف الإ�سعار امل�سجَّ

نفاذه اأو ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء, وفقًا للتو�سية 20؛
)ك(   حفظ املعلومات التي ُتزال من قيود ال�سجل العمومية, وفقًا للتو�سية 21.
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ر احل�سول على خدمات ال�سجل ثانياً-  تي�سُّ

ر ح�سول عامة النا�ض على خدمات ال�سجل التو�سية 4-  تي�سُّ
م اإىل ال�سجل اإ�سعارًا للت�سجيل  ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ

اأو طلبًا للبحث وفقًا للتو�سيتني 6 و9.

التو�سية 5-  اأيام واأوقات عمل ال�سجل
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ر من خلل مكتب يف مبنى: )اأ( اإذا كانت خدمات ال�سجل ُتوفَّ
‘1’  ُيفت���ح كل مكتب من مكات���ب ال�سجل اأمام عامة النا�ض اأثن���اء ]الأيام والأوقات التي 

دها الدولة امل�سرتعة[؛ حتدِّ
‘2’  ُتن�س���ر معلومات عن اأماك���ن مكاتب ال�سجل واأيام واأوق���ات عملها يف املوقع ال�سبكي 
ف بها بطريق���ة اأخرى على نطاق وا�س���ع, وُتن�سر اأيام  لل�سج���ل, اإن وج���د, واإلَّ فُيعرَّ

واأوقات عمل كل مكتب يف عني املكان؛
ر بو�سائل ات�سال اإلكرتونية, فيجب اأن يكون احل�سول على  )ب(  اإذا كان���ت خدمات ال�سج���ل ُتوفَّ

رها ال�سجل متاحًا يف جميع الأوقات؛ اخلدمات التي يوفِّ
)ج(   ب�سرف النظر عن اأحكام الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من هذه التو�سية:

ة  ا اأو جزئيًّا لأق�سر مدَّ ‘1’  يج���وز لل�سجل اأن يوقف اإمكانية احل�سول عل���ى خدماته كليًّ
ممكنة عمليًّا؛

عة م�سبقًا اإن  ته املتوقَّ ‘2’  ُين�َسر تبليغ بوقف اإمكانية احل�سول على خدمات ال�سجل ومبدَّ
كان ذلك ممكنًا, واإلًّ ففي اأقرب وقت معقول بعد ذلك, يف املوقع ال�سبكي لل�سجل, 
ر خدماته من خلل  اإن وجد, اأو ُيعَلن على امللأ بطريقة اأخرى, واإذا كان ال�سجل يوفِّ

مكاتب يف مباٍن, فين�سر التبليغ يف كل مكتب.

ر احل�سول على خدمات الت�سجيل التو�سية 6-  تي�سُّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي: 

م اإ�سعارًا للت�سجيل اإذا: )اأ( يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ
رة يف ال�سجل؛ ‘1’ ا�ستخدم ذلك ال�سخ�ض ال�ستمارة املقرَّ

رة يف ال�سجل؛ ‘2’ عّرف ذلك ال�سخ�ض بنف�سه بالطريقة املقرَّ
رة يف ال�سجل اأو اتخذ ترتيبات ل�سدادها مبا يفي  د ذلك ال�سخ�ض اأيَّ ر�سوم مقرَّ ‘3’  �سدَّ

مبتطلَّبات ال�سجل.
)ب(   يف ح���ال رف�ض احل�سول عل���ى خدمات الت�سجيل, يبنيِّ ال�سجل اأ�سب���اب الرف�ض يف اأقرب 

وقت ممكن عمليًّا.
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ق من هوية �ساحب الت�سجيل اأو   التو�سية 7-  عدم لزوم التحقُّ
وجود دليل على اإذن املانح بالت�سجيل اأو اإجراء متحي�ض ملحتويات الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
 )اأ(  يحتف���ظ ال�سج���ل مبعلوم���ات ع���ن هوي���ة �ساح���ب الت�سجي���ل, ولكن���ه ل ي�س���رتط التحّقق 

منها؛
)ب(   ل ي�سرتط ال�سجل تقدمي دليل على وجود اإذن من املانح بت�سجيل الإ�سعار؛

)ج(       فيم���ا ع���دا م���ا تن�ضُّ علي���ه الفقرة الفرعي���ة )اأ( من التو�سي���ة 8 والفق���رة الفرعية )اأ( 
م���ن التو�سي���ة 10, ل يجري ال�سجل اأيَّ متحي�ض اآخر ملحتويات الإ�سع���ار وعلى وجه اخل�سو�ض, لي�ض من 
�سة للنوع  مة يف الإ�سعار مدرج���ة يف اخلانة املخ�سَّ ل باأن تك���ون املعلومات املقدَّ م�سوؤولي���ة ال�سج���ل اأن يتكفَّ

املعني من املعلومات اأو كاملة اأو �سحيحة اأو كافية قانونيًّا.

التو�سية 8- رف�ض ت�سجيل الإ�سعار
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ن املعلومات يف واحدة اأو اأكرث من  م اإليه اإذا مل ت���دوَّ )اأ(  يرف����ض ال�سج���ل ت�سجيل الإ�سعار املقدَّ
نة غري مقروءة؛ �سة لها, اأو اإذا كانت املعلومات املدوَّ اخلانات املخ�سَّ

م اإليه. )ب(   يبنيِّ ال�سجل, يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا, اأ�سباب رف�ض ت�سجيل الإ�سعار املقدَّ

ر احل�سول على خدمات البحث التو�سية 9- تي�سُّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
م طلبًا للبحث اإذا: )اأ(  يجوز لأيِّ �سخ�ض اأن يقدِّ

رة يف ال�سجل؛ ‘1’ ا�ستخدم ذلك ال�سخ�ض ا�ستمارة طلب البحث املقرَّ
رة يف ال�سجل اأو اتخذ ترتيبات ل�سدادها مبا يفي  د ذلك ال�سخ�ض اأيَّ ر�سوم مقرَّ ‘2’  �سدَّ

مبتطلَّبات ال�سجل.
)ب(   يف ح���ال رف�ض احل�سول على خدمات البحث, يبنيِّ ال�سجل اأ�سباب الرف�ض يف اأقرب وقت 

ممكن عمليًّا.

التو�سية 10-  رف�ض طلب البحث
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

م فيه معيار بحث مقروء؛ )اأ(  يرف�ض ال�سجل طلب البحث اإذا مل يقدَّ
)ب(   يبنيِّ ال�سجل اأ�سباب رف�ض طلب البحث يف اأقرب وقت ممكن عمليًّا.



قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عر احلدود: املنظور الق�سائي  127

ثالثاً- الت�سجيل
التو�سية 11-   وقت نفاذ ت�سجيل الإ�سعار

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ(  يب���داأ نف���اذ ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل اعتبارًا من تاري���خ ووقت تدوين 

املعلومات الواردة يف الإ�سعار يف قيود ال�سجل بحيث ت�سبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية؛
���د ال�سجل تاريخ ووقت تدوين املعلومات الواردة يف الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل  )ب(   يقيِّ

يف قيود ال�سجل بحيث ت�سبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية؛
ن ال�سجل يف قيوده املعلومات الواردة يف الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل ويفهر�ض  )ج(    ي���دوِّ
مها بطريقة اأخرى بحيث ت�سبح متاحة للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية يف اأقرب  تلك املعلومات اأو ينظِّ

م به الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل اإىل ال�سجل؛ وقت ممكن عمليًّا, ح�سب الرتتيب الذي ُقدِّ
)د(     يب���داأ نف���اذ ت�سجي���ل الإ�سع���ار بالإلغاء اعتبارًا م���ن التاريخ والوقت اللذي���ن ل يعود فيهما 

الإ�سعار ال�سابق ت�سجيله الذي يت�سل به الإ�سعار بالإلغاء متاحًا للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية؛
د ال�سجل التاريخ والوقت اللذين ل يعود فيهما الإ�سعار ال�سابق ت�سجيله الذي يت�سل به  )ه(    يقيِّ

الإ�سعار بالإلغاء متاحا للباحثني يف قيود ال�سجل العمومية.

ة نفاذ ت�سجيل الإ�سعار التو�سية 12-   مدَّ

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

اخليار األف
ة زمنية ق�س���رية, مثل خم�ض �سنوات,  ة ]ُتدَرج مدَّ )اأ(  يك���ون ت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل نافذًا ملدَّ

د يف قانون الدولة امل�سرتعة[؛ حُتدَّ
ة زمني���ة ق�سرية, مثل �ستة اأ�سهر,  ة نفاذ الت�سجيل يف غ�سون ]ُتدَرج مدَّ )ب(   يج���وز متدي���د مدَّ

د يف قانون الدولة امل�سرتعة[ قبل انق�سائها؛ حُتدَّ
ة الزمنية  ة النف���اذ, يف حال ت�سجي���ل اإ�سعار بالتعدي���ل لتمديدها ل� ]ُتدَرج امل���دَّ د م���دَّ )ج(    مُت���دَّ

دت.  ة احلالية لو مل تكن قد ُمدِّ دة يف الفقرة الفرعية )اأ([ بدًءا من وقت انق�ساء املدَّ املحدَّ

اخليار باء
نها �ساحب الت�سجيل يف اخلانة  ة الزمنية التي يبيِّ )اأ( يك���ون ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل نافذًا للمدَّ

�سة لذلك يف الإ�سعار؛ املخ�سَّ
)ب(   يج���وز متدي���د فرتة نفاذ الت�سجي���ل اأو تقلي�سه���ا, يف اأيِّ وقت قب���ل انق�سائها, عن طريق 

ة النفاذ اجلديدة؛ �سة لذلك مدَّ ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل يبنيِّ يف اخلانة املخ�سَّ
ة النفاذ, يف ح���ال ت�سجيل اإ�سعار بالتعدي���ل لتمديدها, باملق���دار الزمني الذي  د م���دَّ )ج(    مُت���دَّ

دت. ة احلالية لو مل تكن قد ُمدِّ ده �ساحب الت�سجيل يف الإ�سعار بالتعديل بدًءا من وقت انق�ساء املدَّ يحدِّ
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اخليار جيم
نها �ساحب الت�سجيل يف اخلانة  ة الزمنية التي يبيِّ )اأ(  يك���ون ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل نافذًا للمدَّ
دها قانون الدولة امل�سرتعة,  ة زمنية طويلة يحدِّ �س���ة لذلك يف الإ�سعار, على األَّ تتج���اوز ]ُتدَرج مدَّ املخ�سَّ

مثل 20 �سنة[؛
ة زمنية ق�سرية, مثل �ستة اأ�سهر,  ة نفاذ الت�سجيل يف غ�سون ]ُتدَرج م���دَّ )ب(      يج���وز متدي���د مدَّ
ده���ا قان���ون الدول���ة امل�سرتعة[ قبل انق�سائه���ا, عن طريق ت�سجي���ل اإ�سعار بالتعدي���ل يبنيِّ يف اخلانة  يحدِّ
دة يف الفقرة الفرعية )اأ([؛ ة الزمنية املحدَّ ة النفاذ اجلديدة, على األَّ تتجاوز ]املدَّ �سة لذلك مدَّ املخ�سَّ

ة النف���اذ, يف حال ت�سجيل اإ�سع���ار بالتعديل لتمديدها, باملق���دار الزمني الذي  د م���دَّ )ج(       مُت���دَّ
ة احلالية ل���و مل تكن قد ده �ساح���ب الت�سجي���ل يف الإ�سع���ار بالتعدي���ل ب���دًءا من وق���ت انق�ساء امل���دَّ  يح���دِّ

دت. ُمدِّ

التو�سية 13-  الوقت الذي يجوز فيه ت�سجيل الإ�سعار
ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئح���ة التنظيمية على اأنَّه يجوز ت�سجيل الإ�سعار قب���ل اإن�ساء احلق ال�سماين اأو 

اإبرام التفاق ال�سماين اأو بعدهما.

التو�سية 14-  كفاية ت�سجيل اإ�سعار وحيد
ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ ت�سجيل اإ�سع���ار وحيد يكفي جلعل ما ين�سئه املانح من 
ح���قٍّ �سماين واح���د اأو اأكرث ل�سالح الدائن امل�سم���ون نف�سه يف املوجودات املرهون���ة املو�سوفة يف الإ�سعار 
نافذًا جتاه الأطراف الثالثة, �سواء اأكانت تلك احلقوق ال�سمانية موجودة وقَت الت�سجيل اأم اأن�سئت بعده, 

و�سواء اأكانت نا�سئة عن اتفاق �سماين واحد اأم اأكرث بني الطرفني ذاتهما.

التو�سية 15-  رقم الت�سجيل
�ض  لأغرا����ض التو�سي���ات 16 و18 و30 و32 و34, ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأن يخ�سِّ
ن ذلك الرقم بالإ�سعار  ال�سجل رقَم ت�سجيٍل فريدًا للإ�سعار الأوَّيل واأن يقِرن جميع الإ�سعارات التي تت�سمَّ

الأوَّيل.

 التو�سية 16-   فهر�سة املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل اأو تنظيمها
على نحو اآخر

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
)اأ(  يق���وم ال�سج���ل بفهر�س���ة املعلوم���ات ال���واردة يف الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سع���ار بالتعديل, اأو 
بتنظيمه���ا على نحو اآخر, يف قيود ال�سجل العمومية, بحيث ت�سبح متاحة للباحثني وفقًا للتو�سية 34, اإىل 

جانب جميع املعلومات الواردة يف الإ�سعارات التي تت�سمن رقم الت�سجيل نف�سه؛
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)ب(    يق���وم ال�سجل بفهر�سة املعلومات الواردة يف الإ�سعار بالإلغاء, اأو بتنظيمها على نحو اآخر, 
مة يف الإ�سعارات  يف حمفوظات ال�سجل, بحيث ميكن لل�سجل ا�ستخراجها اإىل جانب جميع املعلومات املقدَّ

ن رقم الت�سجيل نف�سه. التي تت�سمَّ

التو�سية 17-  �سالمة قيود ال�سجل
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل ال�سجل معلومات واردة يف قيود ال�سجل اأو يزيلها منها, اإلَّ يف احلالت املن�سو�ض  )اأ(  األَّ ُيعدِّ
عليها يف التو�سيتني 19 و20؛

���ر اآليات احتياطية تتيح ا�سرتجاع  )ب(   يت���وىلَّ ال�سج���ل حماية قيوده من ال�سياع اأو التلف, ويوفِّ
تلك القيود.

ل التو�سية 18-  ن�سخة الإ�سعار امل�سجَّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل اإىل كل �سخ�ض  )اأ(  ُير�س���ل ال�سجل, يف اأق���رب وقت ممكن عمليًّا, ن�سخة من الإ�سع���ار امل�سجَّ
ف يف الإ�سع���ار باأنَّه دائن م�سمون على العنوان املب���نيَّ يف الإ�سعار, مع بيان تاريخ ووقت نفاذ ت�سجيل  مع���رَّ

الإ�سعار ورقم الت�سجيل؛
ة  )ب(   يج���ب على ال�سخ����ض املعرف يف الإ�سعار امل�سجل باأنَّه الدائ���ن امل�سمون, يف غ�سون ]مدَّ
ل وفقًا للفقرة  دها الدولة امل�سرتعة, مثل 10 اأيام[ من ت�سلُّمه ن�سخًة من الإ�سعار امل�سجَّ زمنية ق�سرية حتدِّ

الفرعية )اأ( من هذه التو�سية, اأن ير�سل:
ف يف الإ�سعار باأنَّه املانح اإىل العنوان  ‘1’   ن�سخة من الإ�سعار الأوَّيل اإىل كل �سخ�ض معرَّ

املبنيَّ يف الإ�سعار؛
ف يف الإ�سعار باأنَّه  ‘2’   ن�سخ���ة م���ن الإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغ���اء اإىل كل �سخ�ض مع���رَّ
املان���ح اإىل اأح���دث عن���وان مبنيَّ يف قي���د ال�سج���ل العموم���ي, اأو اإذا كان ال�سخ�ض 
, فاإىل  ف يف الإ�سعار باأنَّه الدائن امل�سمون على علم باأنَّ عنوان املانح قد تغريَّ املعرَّ
اأح���دث عنوان يعرفه للمان���ح اأو اإىل عنوان متاح يف حدود املعق���ول, حتى واإن كان 
دة اأو مل يكن لديه اأي  ف يف الإ�سعار باأنَّه املانح عناوين متع���دِّ ل���دى ال�سخ����ض املعرَّ

عنوان يف الدولة التي يوجد بها ال�سجل.

التو�سية 19-  تعديل املعلومات الواردة يف قيود ال�سجل العمومية
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل املعلومات الواردة يف  ف يف الإ�سع���ار باأنَّه الدائن امل�سمون اأن ُيع���دِّ )اأ(  يج���وز لل�سخ�ض املعرَّ
ل اإ�سعارًا بالتعديل وفقًا للتو�سية 30 اأو 31 اأو 33؛ ل باأن ُي�سجِّ الإ�سعار امل�سجَّ

)ب(   ل يف�س���ي ت�سجي���ل الإ�سعار بالتعديل اإىل حذف اأو تغيري املعلوم���ات الواردة يف الإ�سعارات 
امل�سجلة التي يت�سل بها الإ�سعار بالتعديل.
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التو�سية 20-  اإزالة معلومات من قيود ال�سجل العمومية

ل  ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمية على وجوب اأن ُت���زال املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار امل�سجَّ
ة نفاذه وفقًا للتو�سية 12 اأو عند ت�سجيل اإ�سعار بالإلغاء وفقًا  م���ن قيود ال�سجل العمومية عند انق�ساء م���دَّ

للتو�سية 32 اأو 33.

التو�سية 21-  حفظ املعلومات التي ُتزال من قيود ال�سجل العمومية

ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأن حُتفظ املعلومات التي تزال من قيود ال�سجل العمومية 
دها الدولة امل�سرتع���ة, مثل 20 �سنة,[ مبا يتيح  ة زمنية طويلة حتدِّ ة ل تقل عن ]مدَّ وفق���ًا للتو�سية 20 مل���دَّ

لل�سجل ا�ستخراج تلك املعلومات وفقًا للفقرة الفرعية )ب( من التو�سية 16.

التو�سية 22-  لغة الإ�سعار

ينبغ���ي اأن تن����ضَّ اللئح���ة التنظيمي���ة على وج���وب اأن يعرَّ ع���ن املعلوم���ات ال���واردة يف الإ�سعار 
ف عامة  دها ال�سج���ل ويعرِّ دها الدول���ة امل�سرتعة[, ومبجموع���ة احلروف الت���ي يحدِّ  ب�]لغ���ة اأو لغ���ات حتدِّ

النا�ض بها.

رابعاً- ت�سجيل الإ�سعارات الأّولية

التو�سية 23-  املعلومات الالزمة يف الإ�سعار الأوَّيل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:
�سة لها: ن الإ�سعار الأوَّيل املعلومات التالية يف اخلانات املخ�سَّ )اأ(  يجب اأن يت�سمَّ

ده  ر وفقًا للتو�سي���ات 24 اإىل 26, وعنوانه ]وما حتدِّ د هوي���ة املانح, الذي يتقرَّ ‘1’  حم���دِّ
زه  الدولة امل�سرتعة من معلومات اأخرى ت�ساعد على حتديد هوية املانح حتديدًا مييِّ

عن غريه[؛
ر وفقًا للتو�سية 27, وعنوانه؛ د هوية الدائن امل�سمون, الذي يتقرَّ حمدِّ  ’2‘

و�سف للموجودات املرهونة وفقًا للتو�سية 28؛  ’3‘
ة نفاذ الت�سجيل وفقًا للتو�سية 12؛)2( مدَّ  ’4‘[

ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )2( اإذا كان قان���ون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساح���ب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12, ودليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 69(.
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احلد الأق�سى للمبلغ النقدي الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه[؛)3(  ’5‘
)ب(   يف حال وجود اأكرث من مانح واحد اأو دائن م�سمون واحد, يجب تدوين املعلومات اللزمة 

�سة لها, ولكل مانح اأو دائن م�سمون على حدة. يف اخلانة املخ�سَّ

د هوية املانح )يف حالة ال�سخ�ض الطبيعي()4( التو�سية 24-  حمدِّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي يف حال كان املانح �سخ�سًا طبيعيًّا:

د هوية املانح هو ا�سم املانح؛ )اأ(  يكون حمدِّ
�سة  نة ل�سم املانح واخلانة املخ�سَّ د خمتلف العنا�سر املكوِّ )ب(   ]ينبغي للدولة امل�سرتعة اأن حتدِّ

لإدراج كل عن�سر منها[؛
ر على اأ�سا�سها ا�سم املانح,  د الوثائق الر�سمية التي يتقرَّ )ج(       ]ينبغ���ي للدول���ة امل�سرتعة اأن حتدِّ

واأن تبنيِّ تراُتب مرجعية تلك الوثائق الر�سمية[؛
د بها ا�سم املانح يف حال تغيري ال�سم  )د(       ]ينبغ���ي للدول���ة امل�سرتعة اأن ُتبنيِّ الطريقة التي ُيحدَّ

بعد �سدور الوثيقة الر�سمية[.

د هوية املانح )يف حالة ال�سخ�ض العتباري( التو�سية 25-  حمدِّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي يف حال كان املانح �سخ�سًا اعتباريًّا:

د هوية املانح هو ا�سم املانح؛  )اأ(   يكون حمدِّ
ده الدولة  د يف ]امل�ستند اأو القانون اأو املر�سوم الذي حتدِّ )ب(   يك���ون ا�س���م املانح هو ال�سم املحدَّ

�ض ال�سخ�ض العتباري. امل�سرتعة[ ال�ساري ال�سلحية الذي اأ�سَّ

د هوية املانح )يف حالت خا�سة()5( ]التو�سية 26-  حمدِّ
د هوية املانح يف  ه ]ينبغي للدولة امل�سرتعة اأن ُتبنيِّ حمدِّ ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ
ح���الت خا�سة, مثل حالة ال�سخ�ض الذي يكون خا�سعًا لإجراءات اإع�سار اأو اأمينًا اأو ممثًِّل حلوزة اإع�سار 

ى[. �سخ�ض متوفَّ

د هوية الدائن امل�سمون التو�سية 27-  حمدِّ
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه:

ر وفقًا  د هويت���ه هو ا�سمه املق���رَّ ���ا, يك���ون حمدِّ  )اأ(  اإذا كان الدائ���ن امل�سم���ون �سخ�س���ًا طبيعيًّ
للتو�سية 24؛

)3( اإذا كان قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة ين�ضُّ على وج���وب اإيراد هذه املعلوم���ات يف الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت 

امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )د((.
ن تو�سيتني اأ�سا�سيتني واردتني  )4( التو�سية 24 ذات طابع اإي�ساحي, با�ستثناء الفقرة الفرعية )اأ( منها التي تت�سمَّ

يف دليل املعاملت امل�سمونة )التو�سيتان 59 و60(, ويتعنيَّ على الدولة امل�سرتعة تكييف �سياغة هذه التو�سية ا�ستنادًا اإىل 
قواعدها اخلا�سة بالت�سميات.

)5( التو�سي���ة 26 ذات طاب���ع اإي�ساحي, ولع���لَّ الدولة امل�سرتعة تودُّ تكيي���ف �سياغتها ا�ستن���ادًا اإىل قانونها واإ�سافة 

حالت خا�سة اأخرى.
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د هويته هو ا�سم���ه املقّرر وفقًا  ���ا, يكون حم���دِّ )ب(   اإذا كان الدائ���ن امل�سم���ون �سخ�س���ًا اعتباريًّ
للتو�سية 25؛

)ج(      اإذا كان الدائن امل�سمون يندرج �سمن احلالت اخلا�سة امل�سار اإليها يف التو�سية 26, يكون 
ر وفقًا للتو�سية 26. د هويته هو ا�سمه املقرَّ حمدِّ

التو�سية 28-  و�سف املوجودات املرهونة
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه:

�سة لذل���ك على نحو ي�سمح يف  )اأ(  يج���ب و�سف املوجودات املرهون���ة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ
حدود املعقول بالتعّرف عليها؛

)ب(   ي�سم���ل الو�سف العام جلميع املوجودات املندرجة �سمن فئة معيَّنة من املوجودات املنقولة 
جميَع موجودات املانح احلالية والآجلة �سمن تلك الفئة؛

)ج(       ي�سم���ل الو�س���ف الع���ام جلمي���ع موجودات املان���ح املنقولة جميَع موج���ودات املانح املنقولة 
احلالية والآجلة.

التو�سية 29-  املعلومات اخلاطئة اأو غري الكافية
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

د هوية املانح اأو  ل حم���دِّ )اأ(  ل يك���ون ت�سجي���ل الإ�سع���ار الأوَّيل, اأو الإ�سع���ار بالتعديل الذي يعدِّ
َد ال�سحيَح لهوية املانح, ح�سبما هو مبنيَّ يف  ن ذلك الإ�سعاُر املحدِّ ي�سي���ف مانحا اآخر, نافذًا اإلَّ اإذا ت�سمَّ
د الهوية, ا�ستخراُج الإ�سعار باإجراء  التو�سيات 24 اإىل 26, اأو اإذا كان بالإمكان, يف حال عدم �سحة حمدِّ

د ال�سحيح لهوية املانح؛ بحث يف قيود ال�سجل العمومية با�ستخدام املحدِّ
)ب(      لي�ض من �ساأن وجود خطاأ اأو نق�ض يف املعلومات التي ينبغي اأن يت�سّمنها الإ�سعار فيما عدا 
د هوي���ة املانح اأن يجعل الت�سجيل غري نافذ, با�ستثناء ما هو من�سو�ض عليه يف الفقرة الفرعية )ج(  حم���دِّ
من هذه التو�سية, ما مل يكن من �ساأن ذلك اخلطاأ اأو النق�ض اأن ي�سلِّل الباحث احل�سيف ت�سليًل �سديدًا؛
ة نف���اذ ت�سجيله)6( اأو احلد الأق�سى  ])ج(     لي����ض م���ن �س���اأن وجود خطاأ يف الإ�سعار بخ�سو�ض مدَّ
ى  للمبلغ النقدي الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه)7( اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار غري نافذ, اإلَّ اإذا اأدَّ

ل ت�سليًل �سديدًا؛[ اإىل ت�سليل الأطراف الثالثة التي ارتكنت اإىل الإ�سعار امل�سجَّ
د هوية املانح وفقًا للفقرة الفرعية  )د(        لي����ض م���ن �ساأن وجود خطاأ يف الإ�سعار بخ�سو�ض حمدِّ
دة هوياتهم  )اأ( من هذه التو�سية اأن يجعل ت�سجيل الإ�سعار غري نافذ فيما يخ�ضُّ املانحني الآخرين املحدَّ

حتديدًا �سحيحًا يف الإ�سعار؛
)ه����(    لي����ض من �س���اأن و�س��ف بع�ض املوج���ودات املرهونة و�سفًا غري ك�����اف يف الإ�سعار اأن يجعل 

ت�سجيل الإ�سعار غري نافذ فيما يخ�ضُّ املوجودات املرهونة الأخرى املو�سوفة و�سفًا كافيًا يف الإ�سعار.

ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )6( اإذا كان قان���ون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساح���ب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12, ودليل املعاملت امل�سمونة, التو�سية 69(.
)7( اإذا كان قان���ون الدول���ة امل�سرتع���ة ين�ض على وج���وب اإيراد هذه املعلوم���ات يف الإ�سعار )انظ���ر دليل املعاملت 

امل�سمونة, التو�سية 57, الفقرة الفرعية )د((.
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 خام�ساً-  ت�سجيل الإ�سعارات بالتعديل 
والإ�سعارات بالإلغاء

التو�سية 30-  املعلومات الالزمة يف الإ�سعار بالتعديل
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

�سة لها: ن الإ�سعار بالتعديل املعلومات التالية يف اخلانات املخ�سَّ )اأ(  يجب اأن يت�سمَّ
‘1’ رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به التعديل؛

‘2’  املعلوم���ات املراد اإ�سافتها اأو حذفه���ا اأو تغيريها, اإذا كان ُيراد اإ�سافة معلومات اأو 
حذفها اأو تغيريها, على النحو املن�سو�ض عليه لتدوين ذلك النوع من املعلومات يف 

الإ�سعار الأوَّيل وفقًا للتو�سية 23؛
ا مبعلومة واحدة اأو اأكرث يف الإ�سعار. )ب(   يجوز اأن يكون الإ�سعار بالتعديل متعلقًّ

 التو�سية 31-   التعديل ال�سامل للمعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون يف
دة  اإ�سعارات متعدِّ

اخليار األف
دة  لة متعدِّ ف يف اإ�سعارات م�سجَّ ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز لل�سخ����ض املعرَّ
ل املعلوم���ات اخلا�سة به يف جميع هذه الإ�سعارات بوا�سطة تعديل �سامل  عل���ى اأنَّه الدائن امل�سمون اأن يعدِّ

واحد.
اخليار باء

دة  ف يف اإ�سعارات م�سجلة متعدِّ ينبغ���ي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّه يجوز لل�سخ����ض املعرَّ
���ه الدائن امل�سم���ون اأن يطلب من ال�سجل تعدي���ل املعلومات اخلا�سة به يف جمي���ع هذه الإ�سعارات  عل���ى اأنَّ

بوا�سطة تعديل �سامل واحد.

التو�سية 32-  املعلومات الالزمة يف الإ�سعار بالإلغاء
�سة  ن, يف اخلانة املخ�سَّ ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ الإ�سعار بالإلغاء يجب اأن يت�سمَّ

لذلك, رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به الإلغاء.

التو�سية 33-  التعديل اأو الإلغاء الإلزامي
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

ل اإ�سعارًا بالتعديل اأو بالإلغاء, ح�سب مقت�سى احلال,  )اأ(  يج���ب على الدائن امل�سمون اأن ي�سجِّ
اإذا:

‘1’  مل يك���ن املانح قد اأذن بت�سجيل الإ�سع���ار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل على الإطلق 
اأو بالقدر املذكور يف الإ�سعار؛ اأو

‘2’  كان املان���ح قد اأذن بت�سجي���ل الإ�سعار الأوَّيل اأو الإ�سعار بالتعديل ولكن ذلك الإذن 
قد �ُسحب مع عدم اإبرام اأيِّ اتفاق �سماين؛ اأو
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‘3’  كان التف���اق ال�سماين ق���د ُروِجع على نحو يجع���ل املعلومات ال���واردة يف الإ�سعار 
خاطئة اأو ناق�سة؛ اأو

‘4’  كان احل���ق ال�سماين الذي يتعلق ب���ه الإ�سعار قد انق�سى, �س���واء بال�سداد الكامل 
اأو على نحو اآخر, ومل يكن هناك التزام اآخر من الدائن امل�سمون مبنح ائتماٍن؛

)ب(    يج���وز للدائ���ن امل�سمون, يف احلالت الواردة يف الفقرات الفرعية )اأ( ‘2’ اإىل )اأ( ‘4’ 
من هذه التو�سية, اأن يتقا�سى اأيَّ اأتعاب متَّفق عليها مع املانح؛

)ج(     يج���ب عل���ى الدائ���ن امل�سم���ون اأن يفي بالتزام���ه مبقت�سى الفقرة الفرعي���ة )اأ( من هذه 
دها الدولة امل�سرتعة, مثل 15 يومًا[ من ت�سلُّم الدائن  ة زمنية ق�سرية حتدِّ التو�سي���ة يف موعد اأق�ساه ]مدَّ

امل�سمون طلبًا كتابيًّا من املانح بهذا ال�ساأن؛
)د(     ل يجوز للدائن امل�سمون, على الرغم من الفقرة الفرعية )ب( من هذه التو�سية, اأن يتقا�سى 
 اأو يقَب���ل اأيَّ اأتع���اب اأو نفقات اأخ���رى اإذا ا�ستجاب لطلب كتابي من املانح مبقت�س���ى الفقرة الفرعية )ج( 

من هذه التو�سية؛
ة الزمني���ة املن�سو�ض عليها يف  )ه����(         اإذا مل ي�ستج���ب الدائ���ن امل�سم���ون للطلب يف غ�س���ون املدَّ
الفقرة الفرعية )ج( من هذه التو�سية, يحقُّ للمانح اأن يلتم�ض ت�سجيل اإ�سعار بالتعديل اأو بالإلغاء, ح�سب 

مقت�سى احلال, من خلل اإجراء ق�سائي اأو اإداري وجيز؛
)و(     يح���ق للمان���ح اأن يلتم�ض ت�سجيل اإ�سع���ار بالتعديل اأو بالإلغاء, ح�س���ب مقت�سى احلال, من 
ة املن�سو�ض عليها يف الفقرة الفرعية )ج( من  خلل اإجراء ق�سائي اأو اإداري وجيز حتى قبل انق�ساء املدَّ

هذه التو�سية, �سريطة اأن تكون هناك اآليات منا�سبة حلماية الدائن امل�سمون؛
للفقرت���ني  بالإلغ���اء, ح�س���ب القت�س���اء, وفق���ًا  اأو  بالتعدي���ل  الإ�سع���ار  يت���وىلَّ ت�سجي���ل   )ز(    

الفرعيتني )ه( و)و( من هذه التو�سية:

اخليار األف
���ا بعد ت�سلُّمه الإ�سعار م�سفوعًا بن�سخ���ة من الأمر الق�سائي اأو  ال�سج���ل, يف اأقرب وقت ممكن عمليًّ

الإداري ذي ال�سلة.

اخليار باء
ا بع���د اإ�سدار الأمر الق�سائي اأو الإداري ذي  موظ���ف ق�سائي اأو اإداري, يف اأقرب وقت ممكن عمليًّ

ال�سلة, مع اإدراج ن�سخة من ذلك الأمر.

�ساد�ساً- معايري البحث ونتائج البحث
التو�سية 34-  معايري البحث

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على اأنَّ معيار البحث يف قيود ال�سجل العمومية يجوز اأن يكون:
د هوية املانح؛ اأو )اأ(   حمدِّ

)ب(      رقم الت�سجيل.
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التو�سية 35-  نتائج البحث
ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

مه���ا ال�سجل تاري���َخ اإج���راء البحث ووقته, وت���وِرَد جميع  )اأ(  اأن تب���نيِّ نتائ���ُج البح���ث التي يقدِّ
ل يت�سمن معلومات تطابق معيار البحث الذي ي�ستخدمه الباحث اأو  املعلومات املوجودة يف كل اإ�سعار م�سجَّ

ل يت�سمن معلومات مطابقة ملعيار البحث املعني؛ تبنيِّ عدم وجود اأّي اإ�سعار م�سجَّ
ل يت�سمن معلومات مطابقة  )ب(   اأن ترد يف نتيجة البحث املعلومات املدرجة يف كل اإ�سعار م�سجَّ
د الدولة امل�سرتعة احلالت التي ميكن فيها  متام���ا ملعيار البحث ال���ذي ي�ستخدمه الباحث, با�ستثناء ]حتدِّ
ل يت�سمن معلوم���ات تطابق مطابقًة قريبًة  اأن ت���ورد نتيج���ة البحث املعلومات املدرج���ة يف كل اإ�سعار م�سجَّ

معيار البحث, وما ا�ستخدمه ال�سجل من قواعد لتحديد طبيعة املطابقات القريبة[؛
مه الباحث. )ج(    اأن ُي�سدر ال�سجل �سهادة بحث ر�سمية تبنيِّ نتائج البحث بناًء على طلٍب يقدِّ

�سابعاً-  ر�سوم الت�سجيل والبحث
التو�سية 36-  ر�سوم خدمات ال�سجل

ينبغي اأن تن�ضَّ اللئحة التنظيمية على ما يلي:

اخليار األف
)اأ(  ُتتقا�سى الر�سوم التالية مقابل خدمات ال�سجل:

‘1’ ت�سجيل الإ�سعار:
اأ- الورقي: ]...[؛

ب-  الإلكرتوين: ]...[؛
‘2’ عمليات البحث:

اأ- الورقي: ]...[؛
ب-  الإلكرتوين: ]...[؛

‘3’ ال�سهادات:
اأ- الورقية: ]...[؛

ب-  الإلكرتونية: ]...[؛
)ب(   يج���وز لل�سج���ل اأن ي���رم اتفاقًا مع اأيِّ �سخ����ض ليفتح له ح�ساَب م�ستعِم���ٍل لل�سجل تي�سريًا 

ل�سداد الر�سوم.

اخليار باء
د بوا�سطة مر�سوم مقداَر الر�سوم  دها الدولة امل�سرتعة[ اأن حتدِّ يجوز ل�]ال�سلطة الإدارية التي حتدِّ

املفرو�سة مقابل خدمات ال�سجل وطرائق �سدادها.

اخليار جيم
د الدولة امل�سرتعة اأنواع اخلدمات.[ ميكن احل�سول على خدمات ال�سجل التالية جمانًا: ]حتدِّ





137

وقت نفاذ الت�سجيل: ــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ــــــــــــــــــ )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية( 
رقم الت�سجيل: 

�ستان ملكتب ال�سجل ح�سراً. اخلانتان اأعاله خم�سّ

د من تقدمي جميع املعلومات الالزمة)1( وتدوينها  تقع على عاتق �ســـاحب الت�سجيل م�ســـوؤولية التاأكُّ
�سة لها ومن اكتمال تلك املعلومات و�سحتها ونفاذها  بحيث تكون مقروءة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

قانونًا.
األف- املعلومات اخلا�سة باملانح

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

م عند اللزوم، متييزًا له عن غريه(  معلومات اإ�سافية عن املانح )تقدَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

3- ُيذكر ما اإذا كان املانح:)2(

املرفق الثاين
مناذج ال�ستمارات ال�سجل

اأواًل- االإ�سعار االأوَّيل

دين. ن فيها اأ�سحاب الت�سجيل مانحني متعدِّ )1( لعلَّ الدولة امل�سرتعة تودُّ اإدراج خانات اإ�سافية ليدوِّ

دة، كاأن  ن فيها اأ�سحاب الت�سجيـــل مانحني من اأنواع حمدَّ )2( لعـــلَّ الدولة امل�سرتعة تـــودُّ اإدراج خانات اإ�سافية ليدوِّ

يكون املانح خا�سعًا لإجراءات اإع�سار اأو اأمني �سندوق ا�ستئماين اأو ممثِّل حوزة.
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باء-  املعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون)3(
1- ال�سخ�ص الطبيعي

لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

2-  ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

جيم- و�سف املوجودات املرهونة

ة الت�سجيل دال- مدَّ
د يف قانون الدولة امل�سرتعة[.)4( اخليار األف: يكون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية حتدَّ

�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ
دها �ساحب الت�سجيل[.)5( اخليار باء:   يكون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية يحدَّ

�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ
ة طويلة  دها �ساحـــب الت�سجيل[)5( ل تتجاوز ]مدَّ اخليار جيم:    يكـــون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية يحدَّ

د يف قانون الدولة امل�سرتعة[.)6( حتدَّ
�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ

]هاء- احلد االأق�سى للمبلغ الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه[)7(

)3( لعلَّ الدولة امل�سرتعة تود اإدراج خانات اإ�سافية ليدون فيها اأ�سحاب الت�سجيل الدائنني امل�سمونني املتعددين.

ة اآليًّا )يف حالة ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعار اإلكرتونية( اأو يدخلها يدويًّا )يف حالة ا�ستخدام  )4( يولِّد ال�سجل هذه املدَّ

ا�ستمارة اإ�سعار ورقية(.
ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )5( اإذا كان قانـــون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساحـــب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12 اأعاله، ودليل املعامالت امل�سمونة، التو�سية 69(.
ة الق�سوى اآليًّا )يف حالـــة ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعـــار اإلكرتونية( اأو يدخلهـــا يدويًّا )يف حالة  ـــد ال�سجـــل املـــدَّ )6( يولِّ

ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعار ورقية(.
)7( اإذا كان قانـــون الدولـــة امل�سرتعـــة ين�ص على وجـــوب اإيراد هذه املعلومـــات يف الإ�سعار )انظـــر دليل املعامالت 

امل�سمونة، التو�سية 57، الفقرة الفرعية )د((.
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واو- معلومات اإ�سافية

زاي- ُيذكر ما اإذا كان الت�سجيل انتقالياً
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ثانياً- االإ�سعار بالتعديل
وقت نفاذ الت�سجيل: ــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ــــــــــــــــــــ )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(

�ستان ملكتب ال�سجل ح�سراً. اخلانتان اأعاله خم�سَّ

د من تقـــدمي جميع املعلومات الالزمة)1( وتدوينها  تقـــع على عاتق �ساحب الت�سجيل م�سوؤولية التاأكُّ
�سة لها ومن اكتمال تلك املعلومات و�سحتها ونفاذها  بحيث تكون مقروءة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

قانونًا.

رقم ت�سجيل االإ�سعار االأوَّيل الذي يتعلق به االإ�سعار بالتعديل: 

ا يلي: تو�سع عالمة على خيار واحد اأو اأكرث ممَّ
  األف- اإ�سافة مانح 

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

م عند اللزوم، متييزًا له عن غريه(  معلومات اإ�سافية عن املانح )تقدَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

3- ُيذكر ما اإذا كان املانح)2(

دين. ن فيها اأ�سحاب الت�سجيل مانحني متعدِّ )1( لعلَّ الدولة امل�سرتعة تودُّ اإدراج خانات اإ�سافية ليدوِّ

دة، كاأن  ن فيها اأ�سحاب الت�سجيـــل مانحني من اأنواع حمدَّ )2( لعـــلَّ الدولة امل�سرتعة تـــودُّ اإدراج خانات اإ�سافية ليدوِّ

يكون املانح خا�سعًا لإجراءات اإع�سار اأو اأمني �سندوق ا�ستئماين اأو ممثِّل حوزة.
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  باء-  حذف مانح

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

  جيم- تغيري املعلومات اخلا�سة باملانح
1- املانح الذي يتعلق به هذا التغيري

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

2-  املعلومات اجلديدة اخلا�سة باملانح

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

م عند اللزوم، متييزًا له عن غريه(  معلومات اإ�سافية عن املانح )تقدَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

3- ُيذكر ما اإذا كان املانح)2(
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1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

   هاء- حذف دائن م�سمون
1- ال�سخ�ص الطبيعي

لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

   واو- تغيري املعلومات اخلا�سة بالدائن امل�سمون
1- الدائن امل�سمون الذي يتعلق به هذا التغيري

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

  دال- اإ�سافة دائن م�سمون
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1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

   زاي- اإ�سافة موجودات مرهونة

يدَرج و�سف املوجودات املرهونة املراد اإ�سافتها:

   حاء-  حذف موجودات مرهونة

يدَرج و�سف املوجودات املرهونة املراد حذفها:

   طاء- تغيري و�سف موجودات مرهونة
1- املوجودات املرهونة التي يتعلق بها هذا التغيري

يدَرج و�سف املوجودات املرهونة املراد تغيريها:

2- و�سف املوجودات املرهونة اجلديد

يدَرج و�سف املوجودات املرهونة اجلديد:

2-  املعلومات اجلديدة اخلا�سة بالدائن امل�سمون
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د يف قانون الدولة امل�سرتعة[.)3( اخليار األف: يكون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية حتدَّ
�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ

دها �ساحب الت�سجيل[.)4( اخليار باء:   يكون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية يحدَّ
�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ

ة طويلة  دها �ساحـــب الت�سجيل[)4( ل تتجاوز ]مدَّ اخليار جيم:      يكـــون هذا الإ�سعار نافذًا ]لفرتة زمنية يحدَّ
د يف قانون الدولة امل�سرتعة[.)5( حتدَّ

�سة لل�سجل ح�سرًا[ يكون هذا الإ�سعار نافذًا حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ]خانة خم�سَّ

]   كاف- تغيري احلدِّ االأق�سى للمبلغ الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه[)6( 

ة نفاذ الت�سجيل[ ]   ياء- متديد مدَّ

ة اآليًّا )يف حالة ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعار اإلكرتونية( اأو يدخلها يدويًّا )يف حالة ا�ستخدام  )3( يولِّد ال�سجل هذه املدَّ

ا�ستمارة اإ�سعار ورقية(.
ة نفاذ الإ�سعار )انظر اخليار باء اأو جيم  )4( اإذا كان قانـــون الدولة امل�سرتعة ي�سمح ل�ساحـــب الت�سجيل باختيار مدَّ

يف التو�سية 12 اأعاله، ودليل املعامالت امل�سمونة، التو�سية 69(.
ة الق�سوى اآليًّا )يف حالـــة ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعـــار اإلكرتونية( اأو يدخلهـــا يدويًّا )يف حالة  ـــد ال�سجـــل املـــدَّ )5( يولِّ

ا�ستخدام ا�ستمارة اإ�سعار ورقية(. 
)6( اإذا كان قانـــون الدولـــة امل�سرتعـــة ين�صُّ على وجـــوب اإيراد هذه املعلومـــات يف الإ�سعار )انظـــر دليل املعامالت 

امل�سمونة، التو�سية 57، الفقرة الفرعية )د((. 



املرفق الثاين-   مناذج ل�ستمارات ال�سجل  145

وقت نفاذ الت�سجيل: ــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ــــــــــــــــــــ )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(
�ستان ملكتب ال�سجل ح�سراً. اخلانتان اأعاله خم�سَّ

د مـــن تقدمي جميع املعلومـــات الالزمة وتدوينها  تقـــع على عاتق �ساحب الت�سجيـــل م�سوؤولية التاأكُّ
�سة لها ومن اكتمال تلك املعلومات و�سحتها ونفاذها  بحيث تكون مقروءة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

قانونًا.

رقم ت�سجيل االإ�سعار االأوَّيل الذي يتعلق به االإلغاء: 

يرجـــى النتباه اإىل اأنَّ املعلومات الـــواردة يف الإ�سعار الأوَّيل واأية اإ�سعـــارات لحقة بالتعديل ُتزال، 
د ت�سجيل هذا الإ�سعار بالإلغاء، من قيود ال�سجـــل العمومية. ول يعود احلق ال�سماين املعني  مبجـــرَّ
بعد ذلك نافذًا جتاه الأطراف الثالثة. ويجوز جتديد �سالحية النفاذ جتاه الأطراف الثالثة، اإلَّ اأنَّ 

ذلك النفاذ ل يبداأ اإلَّ اعتبارًا من وقت جتديد �سالحيته.

ثالثاً-  االإ�سعار باالإلغاء
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وقت نفاذ الت�سجيل: ــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ــــــــــــــــــــ )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(
�ستان ملكتب ال�سجل ح�سراً. اخلانتان اأعاله خم�سَّ

د مـــن تقدمي جميع املعلومـــات الالزمة وتدوينها  تقـــع على عاتق �ساحب الت�سجيـــل م�سوؤولية التاأكُّ
�سة لها ومن اكتمال تلك املعلومات و�سحتها ونفاذها  بحيث تكون مقروءة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

قانونًا. 

رقم ت�سجيل االإ�سعار االأوَّيل الذي يتعلق به التعديل: 

األف- املعلومات اخلا�سة ب�ساحب الت�سجيل
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

املن�سب

ا�سم ال�سلطة الق�سائية اأو الإدارية 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

   باء- ن�سخة مرفقة من االأمر الق�سائي اأو االإداري 

ا يلي: تو�سع عالمة على خيار واحد اأو اأكرث ممَّ

   جيم- حذف مانح

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

 رابعاً- االإ�سعار بالتعديل عماًل باأمر
 ق�سائي اأو اإداري
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1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

2- املعلومات اجلديدة

1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

م عند اللزوم، متييزًا له عن غريه(  معلومات اإ�سافية عن املانح )تقدَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

3- ُيذكر ما اإذا كان املانح)1(

   هاء- حذف موجودات مرهونة
يدَرج و�سف املوجودات املرهونة:

   دال- تغيري املعلومات اخلا�سة باملانح
1- املانح الذي يتعلق به هذا التغيري 

دة، كاأن  ن فيها اأ�سحاب الت�سجيـــل مانحني من اأنواع حمدَّ )1( لعـــلَّ الدولة امل�سرتعة تـــود اإدراج خانات اإ�سافية ليدوِّ

يكون املانح خا�سعًا لإجراءات اإع�سار اأو اأمني �سندوق ا�ستئماين اأو ممثِّل حوزة.
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يدَرج و�سف املوجودات املرهونة املراد تغيريها:

2- الو�سف اجلديد
يدَرج و�سف املوجودات املرهونة اجلديد:

]   زاي- تغيري احلدِّ االأق�سى للمبلغ الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه)2(

   واو- تغيري و�سف موجودات مرهونة
1- املوجودات املرهونة التي يتعلق بها هذا التغيري 

)2( اإذا كان قانـــون الدولـــة امل�سرتعـــة ين�ص على وجـــوب اإيراد هذه املعلومـــات يف الإ�سعار )انظـــر دليل املعامالت 

امل�سمونة، التو�سية 57، الفقرة الفرعية )د((.
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وقت نفاذ الت�سجيل: ــــــــــــــــــــ )اليوم/ال�سهر/ال�سنة( ــــــــــــــــــــ )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(
�ستان ملكتب ال�سجل ح�سراً. اخلانتان اأعاله خم�سَّ

د مـــن تقدمي جميع املعلومـــات الالزمة وتدوينها  تقـــع على عاتق �ساحب الت�سجيـــل م�سوؤولية التاأكُّ
�سة لها ومن اكتمال تلك املعلومات و�سحتها ونفاذها  بحيث تكون مقروءة يف خانة الإ�سعار املخ�سَّ

قانونًا.

رقم ت�سجيل االإ�سعار االأوَّيل الذي يتعلق به االإلغاء: 

األف- املعلومات اخلا�سة ب�ساحب الت�سجيل
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

املن�سب

ا�سم ال�سلطة الق�سائية اأو الإدارية 

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

   باء- ن�سخة مرفقة من االأمر الق�سائي اأو االإداري

 خام�ساً-  االإ�سعار باالإلغاء عماًل باأمر 
ق�سائي اأو اإداري
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1- ال�سخ�ص الطبيعي
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

2- ال�سخ�ص العتباري
ال�سم 

   باء- رقم ت�سجيل االإ�سعار االأوَّيل

   جيم- اجلهة التي ُتر�َسل اإليها نتيجة البحث)1(
لال�سم العائلي ال�سم ال�سخ�سي الثاين )يف حال وجوده(ال�سم ال�سخ�سي الأوَّ

عنوان الربيد الإلكرتوين )يف حال وجوده(عنوان ال�سارع اأو رقم �سندوق الربيد )يف حال وجوده(العنوان )املدينة/الولية/الرمز الربيدي(

�ساد�ساً-  ا�ستمارة طلب البحث
ونة على  مة يف الباب األف اأو باء مدَّ د مـــن اأنَّ املعلومات املقدَّ تقـــع على عاتق الباحث م�سوؤولية التاأكُّ

نحو مقروء. 
   األف- املعلومات اخلا�سة باملانح

)1( يلزم تقدمي هذه املعلومات يف حالة نظام ال�سجل الورقي.
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)1( هـــذا اجلـــدول ذو طابـــع اإي�ساحي فقـــط، لأنَّ نتيجة البحـــث قد ُتظهر جميـــع املعلومات الـــواردة يف الإ�سعارات 

امل�ستخرجة، فورًا اأو تدريجيًّا )با�ستخدام و�سالت منف�سلة(، تبعًا لت�سميم ال�سجل.

ا�سم املانحرقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل

-1

-2

-3

-4

-5

�سابعاً-  نتائج البحث

األف- وقت اإجراء البحث:                )اليوم/ال�سهر/ال�سنة(                      )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(

باء- معيار البحث امل�ستخدم
   1- ا�سم املانح: 

   2- رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل: 

جيم- نتيجة البحث
   مل ُت�سَتخرج اأية اإ�سعارات مطابقة ملعيار البحث.

   ا�سُتخرجت الإ�سعارات التالية املطابقة ملعيار البحث.)1(
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 ثامناً- رف�ض الت�سجيل 
اأو طلب البحث

األف- وقت الرف�ض:                       )اليوم/ال�سهر/ال�سنة(                       )ال�ساعة/الدقيقة/الثانية(

�سة التالية         باء-   ُرف�ض ت�سجيل االإ�سعار ب�سبب عدم تقدمي معلومات يف اخلانات املخ�سَّ
اأو الأنَّ املعلومات املدرجة فيها مل تكن مقروءة: 

     باء-1-   ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل
د هوية املانح            حمدِّ

         عنوان املانح
د هوية الدائن امل�سمون            حمدِّ

          عنوان الدائن امل�سمون
          و�سف املوجودات املرهونة 

ة نفاذ الت�سجيل[          ]مدَّ
          ]احلد الأق�سى للمبلغ النقدي الذي يجوز اإنفاذ احلق ال�سماين ب�ساأنه[

     باء-2- ت�سجيل الإ�سعار بالتعديل
          رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به التعديل

          املعلومات املراد اإ�سافتها
         املعلومات املراد حذفها

          املعلومات املراد تغيريها

ت�سجيل الإ�سعار بالإلغاء     باء-3- 

          رقم ت�سجيل الإ�سعار الأوَّيل الذي يتعلق به الإلغاء

جيم- ُرف�ض طلب البحث ب�سبب عدم تقدمي معيار بحث مقروء.
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َر التايل: اعتمدت اللجنُة يف جل�ستها 970، املعقودة يف 16 متوز/يوليه 2013، املقرَّ

اإنَّ جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،

ل/دي�سمرب 2008، الذي اأو�ست  خ 11 كانـــون الأوَّ اإذ ت�ستذكـــر قراَر اجلمعية العامة 121/63 املوؤرَّ
فيـــه اجلمعية جميَع الدول باأن تنظر اإيجابيًّا يف دليل الأون�سيرتال الت�سريعي ب�ساأن املعامالت امل�سمونة)1( 

عند تنقيح اأو اعتماد ت�سريعات ذات �سلة باملعامالت امل�سمونة،

واإذ تقـــرُّ باأنَّ اإن�ســـاء نظام للمعامالت امل�سمونة يتَّ�سم بالكفاءة مـــع �سجل للحقوق ال�سمانية يتاح 
ي علـــى الأرجح اإىل زيادة �سبل احل�سول  للعمـــوم مـــن النوع املو�سى به يف دليل املعامالت امل�سمونة �سيوؤدِّ
ز بالتايل من النمو القت�سادي والتنمية امل�ستدامة و�سيادة  ا يعزِّ على ائتمانات م�سمونة ي�سرية التكلفة ممَّ

القانون، و�سمول اخلدمات املالية للجميع، وي�ساعد على مكافحة الفقر،

واإذ تالحـــظ بارتيـــاح اأنَّ دليل الأون�سيرتال ب�ســـاأن اإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقـــوق ال�سمانية يتَّ�سق 
ـــران معًا اإر�سادات  ل تكملة مفيـــدة له، واأنَّ هذين الدليلني �سوف يوفِّ مـــع دليل املعامـــالت امل�سمونة وي�سكِّ
�ساملـــة للدول تتعلق بامل�سائل القانونية والعملية التي يلزم معاجلتها عند تنفيذ نظام ع�سري للمعامالت 

امل�سمونة،

اًل دون اإن�ساء �سجل  واإذ تالحـــظ اأي�سًا اأنَّه ل ميكن اإ�سالح قانون املعامالت امل�سمونة اإ�سالحًا فعَّ
ل فيه معلومات عن الوجود املحتمل حلقٍّ  للحقـــوق ال�سمانية يتَّ�سم بالكفاءة ويتـــاح للعموم وميكن اأن ُت�سجَّ
ة اإىل اإر�ســـادات ب�ساأن اإن�ســـاء تلك ال�سجالت  �سمـــاين يف املوجـــودات املنقولـــة واأنَّ الدول يف حاجـــة ما�سَّ

وت�سغيلها،

واإذ تالحـــظ كذلـــك اأنَّ املواءمة بـــني ال�سجالت الوطنية للحقـــوق ال�سمانية بال�ستنـــاد اإىل دليل 
ر تنمية التجارة  ا يي�سِّ ي على الأرجح اإىل زيادة توافر الئتمانات عرب احلـــدود الوطنية ممَّ ال�سجـــل �سيـــوؤدِّ

املرفق الثالث
ر جلنة االأمم املتحدة   مقرَّ
 للقانون التجاري الدويل 

وقرار اجلمعية العامة 106/68

ر اللجنة األف- مقرَّ

.A.09.V.12 1( من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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ية فيمـــا بني الدول، اإذا ما متَّ على اأ�سا�ص  ل عن�سرًا هامًا يف تعزيز العالقات الودِّ الدوليـــة، وهـــذا ما ي�سكِّ
امل�ساواة واملنفعة املتبادلة فيما بني جميع الدول،

واإذ تعـــرب عن تقديرهـــا للمنظمات الدولية احلكومية وغري احلكوميـــة العاملة يف جمال اإ�سالح 
مته من دعم يف هذا ال�سدد، قانون املعامالت امل�سمونة على م�ساركتها يف و�سع دليل ال�سجل وعلى ما قدَّ

واإذ تعرب اأي�سًا عن تقديرها للم�ساركني يف الفريق العامل ال�ساد�ص )املعني بامل�سالح ال�سمانية(، 
وكذلك لالأمانة على م�ساهمتهم يف و�سع دليل ال�سجل،

1- تعتمـــد دليـــَل الأون�سيرتال ب�ساأن اإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقـــوق ال�سمانية، الذي يتاألَّف من 
 ،Add.4 اإىل   A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1و  ،A/CN.9/WG.VI/WP.54 الوثائـــق  الـــوارد يف   الن�ـــصِّ 
وA/CN.9/781، وA/CN.9/781/Add.1 وAdd.2، مع التعديالت التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها ال�ساد�سة 
والأربعـــني، وتـــاأذن لالأمانة بتحرير ن�صِّ دليل الأون�سيرتال ب�ساأن اإن�ســـاء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية 

وو�سعه يف �سيغته النهائية وفقًا ملداولت اللجنة يف تلك الدورة؛

2- تطلـــب اإىل الأمـــني العام اأن ين�سر دليـــل الأون�سيرتال ب�ساأن اإن�ســـاء وت�سغيل �سجل للحقوق 
مه على نطاق وا�سع علـــى احلكومات و�سائر  ال�سمانيـــة، مبا ي�سمـــل ن�سره بالو�سائل الإلكرتونيـــة، واأن يعمِّ

الهيئات املعنيَّة؛

3- تو�ســـي جميـــَع الـــدول بـــاأن تنظـــر اإيجابيًّا يف دليـــل الأون�سيـــرتال ب�ســـاأن اإن�ســـاء وت�سغيل 
�سجـــل للحقـــوق ال�سمانيـــة عنـــد تنقيـــح الت�سريعـــات اأو اللوائـــح الإداريـــة اأو املبـــادئ التوجيهيـــة ذات 
اأو اعتمـــاد  الت�سريعـــي ب�ســـاأن املعامـــالت امل�سمونـــة)2( عنـــد تنقيـــح  ال�سلـــة ويف دليـــل الأون�سيـــرتال 
 ت�سريعـــات ذات �سلـــة باملعامـــالت امل�سمونـــة، وتدعـــو الـــدوَل التـــي ا�ستخدمـــت الدليلـــني اإىل اإبـــالغ 

اللجنة بذلك؛

4- تو�ســـي اأي�ســـًا جميـــَع الـــدول مبوا�سلـــة النظـــر يف اأن ت�سبـــح اأطرافـــًا يف اتفاقيـــة الأمم 
ـــد مبادوؤها اأي�سًا يف دليـــل الأون�سيرتال  املتحـــدة لإحالـــة امل�ستحقـــات يف التجارة الدوليـــة،)3( التي تتج�سَّ
 الت�سريعـــي ب�ســـاأن املعامالت امل�سمونة، والذي ي�ســـري مرفقها الختياري اإىل ت�سجيـــل الإ�سعارات املتعلقة

بالإحالت.

)2( املرجع نف�سه.

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 81/56.
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باء-  قرار اجلمعية العامة 108/68

ل/ دي�سمرب 2013، بناًء  اعتمدت اجلمعيُة العامة، يف جل�ستها العامة 68 املعقودة يف 16 كانون الأوَّ
على تقرير اللجنة ال�ساد�سة )A/68/462(، القراَر التايل:

 دليل جلنة االأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية

اإنَّ اجلمعية العامة،

اإذ تـــدرك ما لنظم املعامالت امل�سمونة املت�سمـــة بالكفاءة من اأهمية بالن�سبة اإىل جميع الدول من 
حيث تعزيز اإمكانية احل�سول على الئتمان امل�سمون بتكلفة معقولة،

ح اأن يكون تي�سري احل�سول على الئتمـــان امل�سمون بتكلفة معقولة  واإذ تـــدرك اأي�سًا اأنَّه مـــن املرجَّ
عامال م�ساعدا جلميع البلدان، ول �سيما البلدان النامية والبلدان التي مترُّ اقت�ساداتها مبرحلة انتقالية، 
يف مـــا تبذلـــه من جهـــود لتحقيق النمو القت�ســـادي والتنمية امل�ستدامـــة واإر�ساء �سيـــادة القانون وتعميم 

اخلدمات املالية،

ل/دي�سمرب 2008 الـــذي اأو�ست فيه جميع  خ 11 كانـــون الأوَّ واإذ ت�ســـري اإىل قرارهـــا 121/63 املـــوؤرَّ
الـــدول بـــاأن تنظر بعني العتبار اإىل الدليـــل الت�سريعي املتعلق باملعامالت امل�سمونـــة للجنة الأمم املتحدة 

للقانون التجاري الدويل)1( عند تنقيح اأو اعتماد ت�سريعات ذات �سلة باملعامالت امل�سمونة،

واإذ تقرُّ باأنَّ اإن�ساء نظام للمعامالت امل�سمونة يتَّ�سم بالكفاءة وي�ستمل على �سجل للحقوق ال�سمانية 
ي على الأرجح  يتـــاح للجمهور من النوع املو�سى به يف الدليل الت�سريعي املتعلق باملعامالت امل�سمونة �سيوؤدِّ

اإىل زيادة �سبل احل�سول على الئتمانات امل�سمونة بتكلفة معقولة،

واإذ تالحـــظ مـــع الرتيـــاح اأنَّ دليل جلنـــة الأمم املتحدة للقانـــون التجاري الدويل املتعلـــق باإن�ساء 
ل تكملة  وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية)2( يتَّ�سق مع الدليل الت�سريعي املتعلق باملعامالت امل�سمونة وي�سكِّ
ـــران معا اإر�سادات �ساملة للدول فيما يتعلـــق بامل�سائل القانونية  مفيـــدة لـــه، واأنَّ هذين الدليلني �سوف يوفِّ

والعملية التي يلزم معاجلتها عند تنفيذ نظام ع�سري للمعامالت امل�سمونة،

اًل دون اإن�ساء �سجل للحقوق  واإذ تالحظ اأنَّه ل ميكن اإ�سالح قانون املعامالت امل�سمونة اإ�سالحًا فعَّ
ا قد يوجد من حقوق �سمانية  ل فيه معلومات عمَّ ال�سمانية يتَّ�سم بالكفاءة ويتاح للجمهور وميكن اأن ُت�سجَّ

ة اإىل اإر�سادات ب�ساأن اإن�ساء تلك ال�سجالت وت�سغيلها، يف املوجودات املنقولة، واأنَّ الدول يف حاجة ما�سَّ

واإذ تاأخـــذ يف العتبـــار اأنَّ املواءمة بـــني ال�سجالت الوطنية للحقوق ال�سمانيـــة بال�ستناد اإىل دليل 
ي علـــى الأرجح اإىل زيادة توافـــر الئتمانات عرب احلدود  اإن�ســـاء وت�سغيل �سجل للحقـــوق ال�سمانية �ستوؤدِّ

.A.09.V.12 1( من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

)2( انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة وال�ستون، امللحق رقم 17 )A/68/17(، الف�سل الرابع.
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ية بني  ا يف تعزيـــز العالقات الودِّ ل عن�سرًا هامًّ ر تنمية التجارة الدولية، وهو مـــا ي�سكِّ ـــا يي�سِّ الوطنيـــة ممَّ
الدول، اإذا ما متَّ على اأ�سا�ص امل�ساواة واملنفعة املتبادلة بني الدول كافة،

واإذ تعـــرب عن تقديرهـــا للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـــري احلكومية الدولية العاملة 
يف جمـــال اإ�سالح قانون املعامالت امل�سمونة على م�ساركتها يف و�سع الدليل املتعلق باإن�ساء وت�سغيل �سجل 

مته من دعم يف هذا ال�سدد، للحقوق ال�سمانية وعلى ما قدَّ

1- تعـــرب عن تقديرها للجنـــة الأمم املتحدة للقانـــون التجاري الدويل لإمتـــام واعتماد دليل 
اإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية؛)2(

2- تطلـــب اإىل الأمني العام اأن ين�سر، بو�سائل منها الو�سائـــل الإلكرتونية، دليل اإن�ساء وت�سغيل 
مـــه على نطاق وا�ســـع على احلكومـــات والهيئات املعنيـــة الأخرى مثل  �سجـــل للحقـــوق ال�سمانيـــة واأن يعمِّ

املوؤ�س�سات املالية الوطنية والدولية والغرف التجارية؛

3- تو�سي جميع الدول باأن تنظر بعني العتبار اإىل دليل اإن�ساء وت�سغيل �سجل للحقوق ال�سمانية 
عنـــد تنقيـــح الت�سريعـــات اأو اللوائح الإداريـــة اأو املبـــادئ التوجيهيـــة ذات ال�سلة باملو�ســـوع واإىل الدليل 
الت�سريعـــي املتعلـــق باملعامالت امل�سمونة للجنـــة)1( عند تنقيح اأو اعتماد ت�سريعـــات ذات �سلة باملعامالت 

امل�سمونة، وتدعو الدول التي ا�ستخدمت الدليلني اإىل اإبالغ اللجنة بذلك؛

4- تو�ســـي اأي�ســـًا جميع الدول مبوا�سلة النظر يف اأن ت�سبح اأطرافـــًا يف اتفاقية الأمم املتحدة 
د مبادوؤها يف الدليـــل الت�سريعي املتعلق باملعامالت  لإحالـــة امل�ستحقات يف التجارة الدوليـــة)3( التي تتج�سَّ

امل�سمونة والتي ي�سري مرفقها الختياري اإىل ت�سجيل البيانات املتعلقة بالإحالت.

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 81/56.
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