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متهيد

لحظ������ت اللجن������ة، يف دورته������ا احلادي������ة والأربع������ني املعقودة يف عام 2008، اأنَّ اجتماعني تن�ض������يقيني قد ُعِقدا بني 

اأمان������ات كل م������ن املعه������د الدويل لتوحي������د القانون اخلا�ض )"اليونيدروا"( وجلنة الأمم املتح������دة للقانون التجاري الدويل 

اأيلول/ اأولهما يف روما يف  الدويل اخلا�ض )"موؤمتر لهاي"(، وكان  للقانون  الدائم ملوؤمتر لهاي  )"الأون�ضيرتال"( واملكتب 
يف  نُوق�ض  الذي  الرئي�ض������ي  املو�ض������وع  اأنَّ  اللجنة  لحظت  كما   .2008 اأيار/مايو  يف  نيويورك  يف  والثاين   2007 �ض������بتمرب 

متعلقة  ن�ضو�ض  من  والأون�ضيرتال  واليونيدروا  لهاي  موؤمتر  من  كل  يُعّده  ما  بني  الرتابط  علقة  كان  الجتماعني  هذين 

بامل�ض������الح ال�ض������مانية، وال�ض������بل التي متّكن الدول من اعتماد تلك الن�ضو�ض لإن�ضاء نظام ت�رصيعي ع�رصي و�ضامل ومّت�ضق 

امل�ضمونة. باملعاملت  يت�ضل  فيما 

ري ال�ضيا�ض������ات يف الدول قد يواجهون �ض������عوبات يف  واإ�ض������افة اإىل ذلك، لحظت اللجنة اأنَّ من امل�ض������لّم به اأنَّ مقرِّ

لتحقيق  اأف�ضل  واأيها  ال�ضمانية،  امل�ضالح  الثلث يف جمال  املنّظمات  تعتمدها  التي  ال�ضكوك  توافق خمتلف  حتديد كيفية 

اآخر. �ضك  تنفيذ  دون  �ضيحول  ال�ضكوك  اأحد  تنفيذ  كان  اإذا  وما  للدولة،  ال�ضيا�ضاتية  الأهداف 

وف�ض������ل ع������ن ذل������ك، لحظ������ت اللجن������ة اأنَّ املنّظمات الثلث تقوم بناًء على ذلك باإعداد ورقة تهدف اإىل م�ض������اعدة 

ري ال�ضيا�ض������ات بتلخي�ض نطاق تلك ال�ض������كوك وانطباقها وبيان كيفية عملها جمتمعة وتقدمي فهم مقارن ملا ي�ض������مله  مقرِّ

كل �ض������ك وما يتناوله من موا�ض������يع اأ�ضا�ض������ية. واأُبدي يف تلك الدورة تاأييد قوي داخل اللجنة لتلك اجلهود. واأُ�ض������ري اأي�ضا 

الدولية  املنّظمات  لأعمال  اجلارية  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضة  من  املقبلة  احللقات  اإحدى  باعتبارها  الورقة  ن�رص  اإمكانية  اإىل 

)1(
الدويل. التجاري  القانون  مبنا�ضقة  يتعلق  فيما 

واأ�ض������ارت اللجنة، يف دورتها الثانية والأربعني املعقودة يف عام 2009، اإىل الولية التي اأ�ض������ندتها اإىل الأمانة ب�ض������اأن 

واليونيدروا  اللجنة  اأعدتها  التي  ال�ض������مانية  بامل�ض������الح  املتعلقة  الن�ض������و�ض  الرتابط بني خمتلف  يناق�ض علقة  ن�ض  ن�رص 

)2(
لهاي. وموؤمتر 

التعاون  ملوا�ضلة  �ضبل  ا�ضتك�ضاف  الأمانة على  املعقودة يف عام 2010،  والأربعني  الثالثة  دورتها  اللجنة، يف  و�ضّجعت 

مع املنّظمات الأخرى، مثل املكتب الدائم ملوؤمتر لهاي واأمانة اليونيدروا، من اأجل امل�ضاركة يف الرتويج للن�ضو�ض املعنية.

م�رصوع  ونُوِق�ض   
)4(

اخلرباء. من  مب�ضاعدة  الن�ض  هذا  اإعداد  يف  الثلث  املنّظمات  اأمانات  تعاونت  تقّدم،  ما  �ضوء  ويف   
)3(

.2011 اأيار/مايو   4 يف  ُعِقد  تن�ضيقي  اجتماع  يف  الن�ض  هذا 

الدائم  اإعدادها املكتب  تَ�َضارك يف  الرابعة والأربعني املعقودة يف عام 2011، ورقٌة  اللجنة يف دورتها  وُعر�ضت على 

ملوؤمتر لهاي واأمانتا الأون�ض������يرتال واليونيدروا، عنوانها "مقارنة وحتليل ال�ض������مات الرئي�ض������ية لل�ض������كوك الدولية املتعلقة 

 وبعد املناق�ض������ة، وافقت اللجنة على الورقة وطلبت ن�رصها على اأو�ض������ع نطاق 
)5(

.(A/CN.9/720) "باملعاملت امل�ض������مونة

ممكن بو�ض������ائل �ض������ّتى، منها عن طريق من�ض������ور من من�ض������ورات الأمم املتحدة املعّدة للبيع، مع التنويه الواجب مب�ض������اهمة 

)6(
اإعدادها. يف  اليونيدروا  واأمانة  لهاي  ملوؤمتر  الدائم  املكتب 

.384 الفقرة   ،(A/63/17)  17 رقم  امللحق  وال�ضتون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�ضمية  الوثائق 
 )1(

.321 الفقرة   ،(A/64/17)  17 رقم  امللحق  وال�ضتون،  الرابعة  الدورة  نف�ضه،  املرجع 
 )2(

.287 الفقرة   ،(A/65/17)  17 رقم  امللحق  وال�ضتون،  اخلام�ضة  الدورة  نف�ضه،  املرجع 
 )3(

 Neil Cohen (Professor, Brooklyn Law School, New York) and Steven Weise (Partner, Proskauer Rose LLP, Los  )4(

.(Angeles, California
.280 الفقرة   ،(A/66/17)  17 رقم  امللحق  وال�ضتون،  ال�ضاد�ضة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�ضمية  الوثائق 

 )5(

.283 الفقرة  نف�ضه،  املرجع 
 )6(





1

مة مقدِّ

1- يواظ������ب موؤمت������ر له������اي للقان������ون ال������دويل اخلا�������ض )"موؤمت������ر له������اي"( واملعه������د ال������دويل لتوحيد 

القان������ون اخلا�������ض )"اليوني������دروا"( وجلن������ة الأمم املتح������دة للقانون التج������اري الدويل )"الأون�ض������يرتال"( على 

اأن�ض������طة حتقيقا ملا يلي: )اأ( �ض������مان تكامل ال�رصوط املو�ض������وعية ملا ترعاه من   تن�ض������يق ما ت�ض������طلع به من 

�ضكوك؛ )ب( جتّنب تداخل ال�ضكوك وت�ضاربها. ويف�ضي هذا التن�ضيق اإىل اإ�ضدار �ضكوك يكّمل بع�ضها بع�ضا، 

م�ضتقل. نحو  اأو على  �ضامل  اإ�ضلح منهجي  اإطار  اإما يف  وتنّفذها،  فيها  تنظر  اأن  ثّم، من  الدول، من  وميّكن 

املنقولة  املوجودات  تن�ضئ حقوقا يف  تتعلق مبعاملت  الثلث  املنّظمات  �ضادرة عن  كثرية  �ضكوك  2- وثمة 

)�ض������واء كانت ملمو�ض������ة اأم غري ملمو�ض������ة( ل�ضمان الوفاء باللتزامات ومعاملت التمويل املماثلة من قبيل بيع 

امل�ض������تحقات، اأو توؤّثر تاأثريا مبا�رصا على املعاملت املذكورة. وبرغم تن�ض������يق املنّظمات الثلث ل�ض������كوكها، فاإنَّ 

ري ال�ضيا�ض������ات وامل�رصعني من غري امل�ض������اركني بن�ض������اط يف اإعداد ال�ضكوك قد يواجهون بع�ض ال�ضعوبات  مقرِّ

يف حتدي������د م������ا يل������ي: )اأ( كيفية توافق خمتلف ال�ض������كوك املتعلقة باملعاملت امل�ض������مونة ومعاملت التمويل 

تنفيذ  كان  اإذا  ما  )ج(  للدولة؛  ال�ضيا�ضاتية  الأهداف  اأن حتّقق  �ضاأنها  من  التي  ال�ضكوك  ماهية  )ب(  املماثلة؛ 

وفق  ال�ضكوك  تنفيذ  ينبغي  كان  اإذا  ما  )د(  اآخر؛  �ضك  تنفيذ  دون  يحول  تنفيذه(  رف�ض  )اأو  ال�ضكوك  اأحد 

معني. ترتيب 

ري ال�ضيا�ض������ات وامل�رصعني، هذا املن�ض������ور الذي  ت املنّظمات الثلث، بغية م�ض������اعدة مقرِّ 3- وبناًء عليه، اأعدَّ

ال�ضكوك  بها  تعمل  التي  الكيفية  بيان  )ب(  وانطباقها؛  ال�ضكوك  نطاق هذه  تلخي�ض  )اأ(  يلي:  ما  اإىل  يهدف 

معا؛ )ج( تقدمي فهم مقارن ملا ي�ض������مله كل �ض������ك وما يتناوله من موا�ض������يع اأ�ضا�ض������ية. ول يُق�ضد بهذا املن�ضور 

ال�ضكوك. من  �ضك  لكل  �ضامل  ا�ضتعرا�ضا  يكون  اأن 

4- ويتكوَّن هذا املن�ض������ور من ثلثة اأجزاء تقّدم تباعا مزيدا من التفا�ض������يل عن كل �ض������ك من ال�ض������كوك 

التايل: النحو  على  املعنية 

يلخ�ض عموما الغر�ض من كل �ضك  اجلزء الأول: يت�ضم هذا اجلزء بطابع عام متاما، ويت�ضمن جدولً 

ويو�ض������ح كيفية توافق كل واحد منها مع �ض������ائر ال�ض������كوك فيما يخ�ض املعاملت امل�ضمونة وما مياثلها 

هذه. ال�ضكوك  اعتماد جمموعة  من  جُتنى  التي  الفوائد  ويناق�ض  معاملت،  من 

اجلزء الثاين: يتاألف هذا اجلزء من جدولني يعر�ض������ان مقارنة بني ال�ض������مات الرئي�ض������ية لهذه ال�ضكوك 

الدولي������ة فيم������ا يتعل������ق باملعاملت امل�ض������مونة وما مياثلها من معاملت. ويح������ّدد اجلدول الأول باإيجاز 

)نطاق( ما ي�ض������مله كل �ض������ك، ول يبنّي النطاق الأ�ضا�ض������ي لل�ض������ك فح�ض������ب، واإمنا اأي�ضا املجالت التي 

وبهذه  متبادلة.  بعلقة  فيها  معه  يرتبط  اأو  فيها،  يجاوره  اأو  اآخر،  �ضك  نطاق  مع  نطاقه  فيها  يتداخل 

حيث  من  ببع�ض  بع�ضها  ال�ضكوك  خمتلف  بها  ترتبط  التي  الكيفية  ي�ضتبني  اأن  للقارئ  مُيكن  الطريقة 

نطاقها. اأما اجلدول الثاين فيحّدد باإيجاز املوا�ض������يع الأ�ضا�ض������ية الهامة لكل �ض������ك من ال�ض������كوك من 

حيث �ض������لتها باملعاملت امل�ض������مونة. وترد يف كل جدول اإ�ض������ارات اإىل امللّخ�ضات الأكرث تف�ضيًل الواردة 

يف اجلزء الثالث من الورقة، للطلع على و�ض������ف اإ�ض������ايف للم�ض������ائل املُبّينة باإيجاز يف اجلدول املعني. 

وميكن للقارئ بالرجوع اإىل هذا اجلدول اأن يقف على اأوجه الت�ضابه والختلف بني خمتلف ال�ضكوك.



يخ�ض  فيما  ال�ضكوك  من  لكل �ضك  تف�ضيل  اأكرث  ن�ضية  ملّخ�ضات  يت�ضّمن هذا اجلزء  الثالث:  اجلزء 

ري ال�ضيا�ضات ممن تقع على عاتقهم م�ضوؤولية  املعاملت امل�ضمونة وما مياثلها من معاملت لفائدة مقرِّ

القانوين  الدولة  نظام  مع  بها  تتوافق  قد  التي  الكيفية  ويف  لل�ض������كوك  املو�ض������وعية  الأحكام  النظر يف 

فاإن  اأعله،  لُوِحظ  ومثلما  التلخي�ضيني.  اجلدولني  تنظيم  امللّخ�ضات  عر�ض  �ضكل  ويوافق  واقت�ضادها. 

اجلدولني يت�ضمنان، فيما يخ�ض امل�ضائل املبينة فيها باإيجاز، اإ�ضارات اإىل اأجزاء امللّخ�ضات التي تناق�ض 

املعنية. امل�ضائل 

5- ونظرا لأنَّ اأيَّ ملّخ�ض ل�ضكوك تقنية ومعقدة يجب اأن ي�ضتبعد بع�ض التفا�ضيل بال�رصورة، فاإنه يُو�َضى 

بالرجوع اإىل الن�ضو�ض الكاملة والأ�ضلية لل�ضكوك، والتي ميكن الطلع عليها يف املواقع ال�ضبكية للمنّظمات 

)www.unidroit.org(؛  اليونيدروا  )ب(  )www.hcch.net(؛  لهاي  موؤمتر  )اأ(  التايل:  النحو  على  الثلث 

.)www.uncitral.org( الأون�ضيرتال  )ج( 
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الأغرا�ضال�صك ملّخ�ض 

اليونيدروا   اتفاقية 

الدولية العوملة  ب�ضاأن 

الدولية العوملة  ي�ضّهل  قانونيا  اإطارا  توفر  اعتماد قواعد موّحدة   •
امل�ضاركة يف  الأطراف  توازن عادل بني م�ضالح خمتلف  •  احلفاظ على 

العوملة معاملت 

املتعلقة  اليونيدروا   اتفاقية 

الدويل التمويلي  بالتاأجري 

التاأجري عرب احلدود اإطار قانوين ملعاملت  توفري   •
والطرف  وامل�ضتاأجر  املوؤجر  بني  عادل  توازن  على  حتافظ  قواعد  •  اإر�ضاء 

القانونية العقبات  بع�ض  نف�ضه  الوقت  يف  وتزيل  املوّرد،  الثالث 

املتحدة  الأمم   اتفاقية 

امل�ضتحقات   لإحالة 

الدولية التجارة  يف 

اليقني  توفر  امل�ضتحقات  اإحالة  ب�ضاأن  •  اإر�ضاء مبادئ واعتماد قواعد 
وال�ضفافية

امل�ضتحقات، وتوفري احلماية  باإحالة  املتعلق  القانون  لتحديث  •  الرتويج 
ا�ضتحداث  وتي�ضري  حاليا  املتبعة  الإحالة  ملمار�ضات  ذاته  الوقت  يف 

جديدة ممار�ضات 

امل�ضتحقات اإحالة  املدين يف  الكافية مل�ضالح  �ضمان احلماية   •
اأي�رص باأ�ضعار  املال والئتمان  راأ�ض  توافر  تعزيز   •

اإجمال الدولية  التجارة  تنمية  ت�ضهيل   •

ب�ضاأن  الت�رصيعي  الأون�ضيرتال  دليل 

اخلا�ض  وامللحق  امل�ضمونة  املعاملت 

املمتلكات  يف  ال�ضمانية  باحلقوق 

الفكرية

فّعال وكفوء  ب�ضاأن و�ضع قانون  وا�ضع  �ضيا�ضاتي  اإطار  •  توفري 
امل�ضمونة للمعاملت 

امل�ضمونة للمعاملت  و�ضامل  اإن�ضاء نظام وحيد   •

اليونيدروا   قانون 

للتاأجري النموذجي 

املعّدات،  تاأجري  ال�رصيع يف �ضناعة  النمو  يعّزز  اإطار قانوين  •  و�ضع 
نا�ضئة �ضناعة  وهي 

العاملي من  ال�ضعيد  املعّدات على  لتاأجري  القانونية  ال�ضوابط  •  منا�ضقة 
الراأ�ضمالية ال�ضلع  يف  التجارة  تي�ضري  اأجل 

اليونيدروا   اتفاقية 

الدولية  ال�ضمانات   ب�ضاأن 

املنقولة املعّدات  على 

اأو ذات  القيمة  وا�ضتخدام معّدات منقولة عالية  اقتناء  •  ت�ضهيل متويل 
خا�ضة اقت�ضادية  قيمة 

املعّدات وحمايتها على  بال�ضمانات على هذه  •  �ضمان العرتاف 
العاملي ال�ضعيد 

امل�ضمون  والتمويل  التاأجري  يرتكز عليها  التي  املبادئ  •  جت�ضيد 
ا�ضتقللية الأطراف ال�رصورية يف هذه املعاملت باملوجودات وتعزيز 

الأطراف يف عمليات  ت�ضجيل دويل حلماية حقوق  •  اإن�ضاء نظام 
املنقولة  املعّدات  لحتياز  باملوجودات  امل�ضمونة  هذه  التمويل 

وتاأجريها

عام اأول- ملّخ�ض 



الأغرا�ضال�صك ملّخ�ض 

امللحق   الربوتوكول 

الدولية  ال�ضمانات   باتفاقية 

امل�ضائل  ب�ضاأن  املنقولة  املعّدات  على 

الطائرات معّدات  تخ�ض  التي 

•  تنفيذ اتفاقية ال�ضمانات الدولية على املعّدات املنقولة ب�ضاأن امل�ضائل 
الطائرات معّدات  تخ�ض  التي 

الطائرات  بتمويل  املتطلبات اخلا�ضة  تلبي  التفاقية لكي  •  تكييف 
الطائرات معّدات  بيع  عقود  لي�ضمل  التفاقية  تطبيق  نطاق  وتو�ضيع 

امللحق   الربوتوكول 

الدولية  ال�ضمانات   باتفاقية 

امل�ضائل  ب�ضاأن  املنقولة  املعّدات  على 

على  الدارجة  املعّدات  تخ�ض  التي 

احلديدية ال�ضكك 

•  تنفيذ اتفاقية ال�ضمانات الدولية على املعّدات املنقولة ب�ضاأن امل�ضائل 
احلديدية ال�ضكك  على  الدارجة  املعّدات  تخ�ض  التي 

احتياز  بتمويل  املتطلبات اخلا�ضة  تلبي  التفاقية لكي  •  تكييف 
احلديدية ال�ضكك  على  الدارجة  املعّدات 

املنطبق  بالقانون  اخلا�ضة  التفاقية 

بالأوراق  املتعلقة  احلقوق  بع�ض  على 

و�ضيط حوزة  يف  املوجودة  املالية 

املنطبق على  بالقانون  التنبوؤ  والقدرة على  القانوين  اليقني  •  توفري 
اأو  والت�ضوية  املقا�ضة  نظم  حوزة  يف  عادة  املوجودة  املالية  الأوراق 

الو�ضيطة اجلهات  من  غريها 

املعاملت  املرتتبة على  والتكاليف  واملنهجية  القانونية  املخاطر  •  تقليل 
حوزة  يف  موجودة  مالية  اأوراق  على  تنطوي  التي  للحدود  العابرة 

اأ�ضواق  اإىل  والو�ضول  الدويل  املال  راأ�ض  لتدفق  ت�ضهيل  وذلك  و�ضيط 

املال راأ�ض 

املالية  الأوراق  املنطبق على  القانون  ب�ضاأن  اأحكام م�ضرتكة  •  و�ضع 
التنمية  الدول على جميع م�ضتويات  لفائدة  املوجودة يف حوزة و�ضيط 

القت�ضادية

اليونيدروا   اتفاقية 

املو�ضوعية  القواعد   ب�ضاأن 

املالية  بالأوراق   املتعلِّقة 

و�ضيط لدى  املودعة 

املالية  بالأوراق  املت�ضلة  ب�ضاأن احلقوق  •  و�ضع مبادئ واعتماد قواعد 
و�ضيط لدى  املودعة 

املودعة لدى  املالية  بالأوراق  املرتبطة  املخاطر  وتقليل  اليقني  •  حتقيق 
و�ضيط

التطبيق  الواجب  القانون  اتفاقية 

العرتاف  وب�ضاأن  ال�ضتئمان  على 

بال�ضتئمان

ال�ضتئمان املنطبق على  القانون  ب�ضاأن  اأحكام م�ضرتكة  و�ضع   •
الواجب  القانون  املحّدد مبقت�ضى  بال�ضتئمان  •  ا�ضرتاط العرتاف 

التطبيق

ن�ضو�ض الأُون�ضيرتال وموؤمتر لهاي واليونيدروا املتعلقة بامل�ضالح ال�ضمانية 4
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التلخي�صيان ثانيا- اجلدولن 



 

امل�شمولةال�صك املوجودات 

امل�شائل  اأو   املعامالت 

امل�شمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

�شكوك  اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

اليونيدروا   اتفاقية 

الدولية العوملة  ب�صاأن 

النا�صئة  •��امل�صتحقات 
الب�صائع بيع  عن 

العوملة     عقود 

امل�صتحقات  )اإحالة 

بيع  عن  النا�صئة 

الب�صائع(

نعم اتفاق •�     جواز 

عليها الأطراف 

الأمم  اتفاقية  •��انظر 
لإحالة  املتحدة 

يف  امل�صتحقات 

ودليل  الدولية  التجارة 

الت�رشيعي  الأون�صيرتال 

املعامالت  ب�صاأن 

امل�صمونة

ل توجد �•

اليونيدروا  اتفاقية 

بالتاأجري  املتعلقة 

الدويل التمويلي 

التاأجري  •��معامالت 
التمويلي

•��معامالت متويل 
التي  املعّدات  احتياز 

اإبرام  على  تنطوي 

بني  توريد  اتفاق 

والطرف  املوؤجر 

املوّرد الثالث 

نعم اتفاق•�     جواز 

عليها الأطراف 

املتعلقة  •��التفاقية 
الدولية  بال�صمانات 

املنقولة املعّدات  على 

اليونيدروا  •��قانون 
للتاأجري النموذجي 

ل توجد �•

بالنطاق املتعلقة  األف- القواعد 
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

املتحدة  الأمم  اتفاقية 

امل�ستحقات   لإحالة 

الدولية التجارة  يف 

•��اإحالة امل�ستحقات )مبا •��امل�ستحقات
ما  م�ستحق  بيع  فيها 

�سماين  حق  واإن�ساء 

على  امل�ستحق  هذا  يف 

�سواء( حد 

اأو  الدولية  •��الإحالت 
امل�ستحقات  اإحالة 

ح�رصا الدولية 

الأفراد  اإىل  •��الإحالت 
اأو  �سخ�سية  لأغرا�ض 

منـزلية اأو  عائلية 

التبادل  •��معامالت 
للوائح  اخلا�سع 

تنظيمية

املالية •��العقود 
الدفع فيما بني  •��نظم 

امل�سارف

املالية الأوراق  �•
القابلة  •��ال�سكوك 

للتداول

اليونيدروا  •��اتفاقية 
الدولية العوملة  ب�ساأن 

الأون�سيرتال  •��دليل 
ب�ساأن  الت�رصيعي 

امل�سمونة املعامالت 

اأخرى  •��اتفاقات دولية 
اإحدى  تنّظم  قد 

املعامالت حتديدا

اليونيدروا  •��اتفاقية 
الدولية العوملة  ب�ساأن 

الأون�سيرتال  دليل 

ب�ساأن  الت�رصيعي 

امل�سمونة  املعامالت 

اخلا�ض  وامللحق 

يف  ال�سمانية  باحلقوق 

الفكرية املمتلكات 

اأنواع  •��جميع 
املنقولة  املوجودات 

غري  اأو  )امللمو�سة 

امللمو�سة(

امللكية يف  •��حق 
منقولة  موجودات 

التزام  �سداد  ل�سمان 

به الوفاء  اأو  ما 

بيع  •��عمليات 
امل�ستحقات

ل املنقولة •� •��املعّدات 
باتفاقية  امل�سمولة 

ب�ساأن  اليونيدروا 

الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات  على 

الفكرية  •��املمتلكات 
تكون  ما  بقدر 

بالقانون  م�سمولة 

بامللكية  املتعلق 

الفكرية

املالية •��الأوراق 

اليونيدروا  •��اتفاقية 
ال�سمانات  ب�ساأن 

املعّدات  على  الدولية 

املنقولة

•��خمتلف معاهدات 
امللكية  واتفاقيات 

الفكرية

الدولية  •��التفاقات 
املنقولة املعّدات  ب�ساأن 

الفكرية،  امللكية  •��قانون 
مبا يف ذلك التفاقات 

غري  دامت  ما  الدولية 

الدليل  مع  مت�سقة 

الت�رصيعي
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

الأون�سيرتال  دليل 

ب�ساأن  الت�رصيعي 

امل�سمونة  املعامالت 

اخلا�ض  وامللحق 

يف  ال�سمانية  باحلقوق 

الفكرية املمتلكات 

النا�سئة  ال�سداد  •��حقوق 
املالية  العقود  اإطار  يف 

اتفاقات  التي حتكمها 

ومعامالت  املعاو�سة 

اأو  الأجنـبي،  النقد 

هذه  عن  النا�سئة 

العقود

اإىل  امللحق  •��ي�سري 
حمّددة  دولية  �سكوك 

الفكرية امللكية  ب�ساأن 

اليونيدروا  قانون 

للتاأجري النموذجي 

امل�ستخدمة  •��املوجودات 
اأو  امل�ستاأجر  مهنة  يف 

اأو  التجارية  اأن�سطته 

اأعماله

التي  •��املعامالت 
احلق  على  تنطوي 

املوجودات  حيازة  يف 

ملدة  وا�ستخدامها 

قيمة  مقابل  حمّددة 

اإيجارها

يوؤدي •��ل الذي  •��التاأجري 
وظيفة احلق ال�سماين

الطائرات  •��معّدات 
تتفق  مل  ما  الكبرية، 

اأن  على  الأطراف 

للقانون تخ�سعها 

ال�سمانات  •��اتفاقية 
املعّدات  على  الدولية 

وبروتوكول  املنقولة 

الطائرات

امللحق  •��الربوتوكول 
ال�سمانات  باتفاقية 

املعّدات  على  الدولية 

امل�سائل  ب�ساأن  املنقولة 

معّدات  تخ�ض  التي 

الطائرات

ال�سمانات  اتفاقية 

املعّدات  على  الدولية 

املنقولة

الطائرات  •��هياكل 
والطائرات  وحمركاتها 

العمودية

الدارجة على  •��املعّدات 
احلديدية ال�سكك 

الف�سائية •��املوجودات 

ال�سماين •��التفاق 

التاأجري •��عقد 

للدولة  •��ل، ولكن يجوز 
بع�ض  اأنَّ  عن  تعلن  اأن 

 اجلوانب 

على  ينطبق  ل 

الداخلية” “املعامالت 

املتحدة •��ل يوجد•��ل توجد الأمم  •��اتفاقية 
يف  امل�ستحقات  لإحالة 

الدولية التجارة 

اليونيدروا  •��اتفاقية 
بالتاأجري  املتعلقة 

الدويل التمويلي 
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

امللحق  الربوتوكول 

ال�سمانات  باتفاقية 

املعّدات  على  الدولية 

امل�سائل  ب�ساأن  املنقولة 

معّدات  تخ�ض  التي 

الطائرات

الطائرات •��هياكل 

الطائرات •��حمركات 

العمودية الطائرات  �•

•��ح�سبما هو من�سو�ض 
اتفاقية  يف  عليه 

الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات  على 

البيع •��عمليات 

•��ح�سبما هو من�سو�ض 
اتفاقية  يف  عليه 

الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات  على 

ل يوجد•��ل توجد املتعلقة •� •��التفاقية 
الدويل  بالعرتاف 

باحلقوق يف الطائرات 

الثالثة  ]املادة 
والع�رصون[

•��اتفاقية توحيد بع�ض 
املتعلقة  القواعد 

التحفظي  باحلجز 

]املادة  الطائرات  على 

والع�رصون[ الرابعة 

اليونيدروا  •��اتفاقية 
بالتاأجري  املتعلقة 

الدويل  التمويلي 

اخلام�سة  ]املادة 
والع�رصون[

امللحق  الربوتوكول 

ال�سمانات  باتفاقية 

املعّدات  على  الدولية 

امل�سائل  ب�ساأن  املنقولة 

املعّدات  تخ�ض  التي 

ال�سكك  على  الدارجة 

احلديدية

الدارجة على  •��املعّدات 
احلديدية ال�سكك 

•��ح�سبما هو من�سو�ض 
اتفاقية  يف  عليه 

الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات  على 

•��ح�سبما هو من�سو�ض 
اتفاقية  يف  عليه 

الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات  على 

ل يوجد•��ل توجد اليونيدروا •� •��اتفاقية 
بالتاأجري  املتعلقة 

الدويل  التمويلي 

ع�رصة[ التا�سعة  ]املادة 
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

اخلا�سة  التفاقية 

على  املنطبق  بالقانون 

املتعلقة  احلقوق  بع�ض 

املوجودة  املالية  بالأوراق 

و�سيط حوزة  يف 

املالية  •��الأوراق 
حوزة  يف  املوجودة 

و�سيط

املنطبق على  •��القانون 
يف  مالية  اأوراق  اإيداع 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

املنطبق على  •��القانون 
اأوراق  يف  الت�رصف 

يف  مودعة  مالية 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

املنطبق على  •��القانون 
يف  الت�رصف  اإمتام 

موجودة  مالية  اأوراق 

و�سيط  حوزة  يف 

املنطبق على  •��القانون 
يف  امل�سالح  اأولوية 

موجودة  مالية  اأوراق 

و�سيط حوزة  يف 

نعم تعاقدية •� •��حقوق 
حقوق  اأو  خال�سة 

خال�سة  �سخ�سية 

اأخرى

امل�سدرة  •��حقوق اجلهة 
املالية  لالأوراق 

وواجباتها

ل يوجد ل يوجد•� �•

ب�ساأن  اليونيدروا  اتفاقية 

املو�سوعية  القواعد 

املالية  بالأوراق  املتعلقة 

و�سيط لدى  املودعة 

املودعة  املالية  •��الأوراق 
و�سيط لدى 

املالية  الأوراق  •��احتياز 
و�سيط  لدى  املودعة 

فيها والت�رصف 

اأ�سحاب  •��حقوق 
احل�سابات النا�سئة عن 

يف  مالية  اأوراق  اإيداع 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

ل الدولة •� تعلن  اأن  •��يجوز 
تنطبق  التفاقية ل  اأنَّ 

و�سطاء  على  اإل 

معينني

القانون  •��اتفاقية 
بع�ض  على  املنطبق 

املتعلقة  احلقوق 

املالية  بالأوراق 

حوزة  يف  املوجودة 

و�سيط

ل يوجد �•
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

اخلا�سة  التفاقية 

على  املنطبق  بالقانون 

املتعلقة  احلقوق  بع�ض 

املوجودة  املالية  بالأوراق 

و�سيط حوزة  يف 

املالية  •��الأوراق 
حوزة  يف  املوجودة 

و�سيط

املنطبق على  •��القانون 
يف  مالية  اأوراق  اإيداع 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

املنطبق على  •��القانون 
اأوراق  يف  الت�رصف 

يف  مودعة  مالية 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

املنطبق على  •��القانون 
يف  الت�رصف  اإمتام 

موجودة  مالية  اأوراق 

و�سيط  حوزة  يف 

املنطبق على  •��القانون 
يف  امل�سالح  اأولوية 

موجودة  مالية  اأوراق 

و�سيط حوزة  يف 

نعم تعاقدية •� •��حقوق 
حقوق  اأو  خال�سة 

خال�سة  �سخ�سية 

اأخرى

امل�سدرة  •��حقوق اجلهة 
املالية  لالأوراق 

وواجباتها

ل يوجد ل يوجد•� �•

ب�ساأن  اليونيدروا  اتفاقية 

املو�سوعية  القواعد 

املالية  بالأوراق  املتعلقة 

و�سيط لدى  املودعة 

املودعة  املالية  •��الأوراق 
و�سيط لدى 

املالية  الأوراق  •��احتياز 
و�سيط  لدى  املودعة 

فيها والت�رصف 

اأ�سحاب  •��حقوق 
احل�سابات النا�سئة عن 

يف  مالية  اأوراق  اإيداع 

املالية لالأوراق  ح�ساب 

ل الدولة •� تعلن  اأن  •��يجوز 
تنطبق  التفاقية ل  اأنَّ 

و�سطاء  على  اإل 

معينني

القانون  •��اتفاقية 
بع�ض  على  املنطبق 

املتعلقة  احلقوق 

املالية  بالأوراق 

حوزة  يف  املوجودة 

و�سيط

ل يوجد �•
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

ب�ساأن  اليونيدروا  اتفاقية 

املو�سوعية  القواعد 

املالية  بالأوراق  املتعلقة 

و�سيط لدى  املودعة 

اإيداع  •���سالمة نظام 
لدى  املالية  الأوراق 

و�سيط

الأوراق  •��ا�ستخدام 
لدى  املودعة  املالية 

ك�سمان و�سيط 

•��ل تنطبق على وظائف 
الت�سجيل  اأو  الإن�ساء 

باملقارنة  الت�سوية  اأو 

امل�سدرة  اجلهة  مع 

نقل  وكيل  طريق  عن 

ذلك �سابه  وما 

اأيِّ حق  توؤّثر على  •��ل 
�ساحب  حقوق  من 

اجلهة  جتاه  احل�ساب 

لالأوراق  امل�سدرة 

املالية

الواجب  القانون  اتفاقية 

ال�ستئمان  على  التطبيق 

العرتاف  وب�ساأن 

بال�ستئمان

املوجودات  •��جميع 
غري  اأو  املنقولة 

املو�سوعة  املنقولة 

و�سي  ت�رصف  حتت 

اأو  امل�ستفيد  ل�سالح 

حمّدد غر�ض  لتحقيق 

الواجب  •��القانون 
على  التطبيق 

ال�ستئمان

بال�ستئمان  •��العرتاف 
القانون  املن�ساأ مبوجب 

التطبيق الواجب 

ل اإل على •� تنطبق  •��ل 
من�ساأة  ا�ستئمانات 

وم�سفوعة  طواعية 

خطية باأدلة 

تنطبق على  •��ل 
من  التثبت  اإمكانية 

اأو  الو�سايا  �سحة 

الإجراءات  من  غريها 

مبوجبها  تُنقل  التي 

الو�سي اإىل  املوجودات 

املتحدة  الأمم  •��اتفاقية 
امل�ستحقات  لإحالة 

الدولية  التجارة  يف 

موجودات  كانت  )اإذا 

م�ستحقات  ال�ستئمان 

ال�ستئمان  وا�ستُخِدم 

الوفاء  ل�سمان 

تطبيق  فاإنَّ  باللتزام، 

يُوؤجل  الإحالة  اتفاقية 

)1(  38 باملادة  عمال 

•��ل توجد
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

الواجب  القانون  اتفاقية 

ال�ستئمان  على  التطبيق 

العرتاف  وب�ساأن 

بال�ستئمان

الأون�سيرتال  •��دليل 
ب�ساأن  الت�رصيعي 

امل�سمونة  املعامالت 

ا�ستُخِدم  )اإذا 

ل�سمان  ال�ستئمان 

باللتزام(،  الوفاء 

هذه  يف  يح�سم 

الدولة  قانون  احلالة 

حالت  امل�سرتعة 

الت�رصيع  بني  التنازع 

والتفاقية الداخلي 

•��التفاقية اخلا�سة 
على  املنطبق  بالقانون 

املتعلقة  احلقوق  بع�ض 

املالية  بالأوراق 

حوزة  يف  املوجودة 

كانت  )اإذا  و�سيط 

ال�ستئمان  موجودات 

وا�ستُخِدم  مالية  اأوراقا 

ل�سمان  ال�ستئمان 

باللتزام(،  الوفاء 

احلالة  هذه  يف  تنطبق 

العامة  الأ�ساليب 

التنازع  حالت  حل�سم 

التفاقيات بني 
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امل�صمولةال�صك املوجودات 

امل�صائل  اأو   املعامالت 

امل�صمولة

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

والقيود  اال�صتثناءات 

االأ�صا�صية

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �صكوك  مع 

�صكوك  اإىل  االإ�صارات 

اأخرى دولية 

الواجب  القانون  اتفاقية 

ال�ستئمان  على  التطبيق 

العرتاف  وب�ساأن 

بال�ستئمان

الأون�سيرتال  •��دليل 
ب�ساأن  الت�رصيعي 

امل�سمونة  املعامالت 

ا�ستُخِدم  )اإذا 

ل�سمان  ال�ستئمان 

باللتزام(،  الوفاء 

هذه  يف  يح�سم 

الدولة  قانون  احلالة 

حالت  امل�سرتعة 

الت�رصيع  بني  التنازع 

والتفاقية الداخلي 

•��التفاقية اخلا�سة 
على  املنطبق  بالقانون 

املتعلقة  احلقوق  بع�ض 

املالية  بالأوراق 

حوزة  يف  املوجودة 

كانت  )اإذا  و�سيط 

ال�ستئمان  موجودات 

وا�ستُخِدم  مالية  اأوراقا 

ل�سمان  ال�ستئمان 

باللتزام(،  الوفاء 

احلالة  هذه  يف  تنطبق 

العامة  الأ�ساليب 

التنازع  حالت  حل�سم 

التفاقيات بني 
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بالنطاق املتعلقة  غري  باء- القواعد 

ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

ب�ساأن  اليونيدروا  اتفاقية 

الدولية العوملة 

ل توجد عقد •� هو  العوملة"  •��"عقد 
املوّرد  مبوجبه  يحيل 

عن  النا�سئة  امل�ستحقات 

الب�سائع بيع 

�سكل معني ي�سرتط  •���ل 

الإجمالية الإحالة  •��جواز 

الآجلة امل�ستحقات  �•

الإحالة •��اإبطال �رصط عدم 

ل توجد ل توجد•� �•

املتعلقة  اليونيدروا  اتفاقية 

الدويل التمويلي  بالتاأجري 

ل توجد التاأجري •� •��تُعّرف معامالت 
معامالت  باأنها  التمويلي 

اتفاق  املوؤجر  فيها  يربم 

بناًء  ثالث  مع طرف  توريد 

يحّددها  موا�سفات  على 

امل�ستاأجر

�سكل معني ي�سرتط  •��ل 

يُحيل  اأن  للموؤجر  •��يجوز 
التفاق  مبوجب  حقوقا 

امل�ستاأجر مبوافقة  املرُبم 

•��ل يوجد، مع العرتاف 
حقوق  ببع�ض  �سمنا 

املوّرد الثالث  الطرف 

ل توجد �•

لإحالة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

التجارة  يف  امل�ستحقات 

الدولية

ي�سمل  الأولوية )مبا  •��تُنّظم 
الأطراف  جتاه  النفاذ 

قانون  مبوجب  الثالثة( 

فيها  يوجد  التي  الدولة 

املحيل  مقر 

املحيل يف  •��يوجد مقر 
فيه  تُوجد  الذي  املكان 

املركزية اإدارته 

النقل  هي  •��"الإحالة" 
اتفاق مبوجب 

والنقل  التام  النقل  •��ت�سمل 
عن  ال�سمان  �سبيل  على 

اآخر التزام  اأو  مديونية 

حق  هو  •��"امل�ستحق" 
مبلغ  تقا�سي  يف  تعاقدي 

نقدي

امل�ستحقات  اإحالة  •��جواز 
الآجلة

الإجمالية الإحالة  •��جواز 

املفعول  نفاذ  •��ميتد نطاق 
بناء  الثالثة  الأطراف  جتاه 

لي�سمل  اآخر  قانون  على 

العائدات

تنطبق قواعد  •��بخالفه، 
اخلا�ض  الدويل  القانون 

ح�رصا

الأولوية  •��ميتد نطاق 
اآخر  قانون  على  القائمة 

العائدات لي�سمل 

تنطبق قواعد  •��بخالفه، 
اخلا�ض  الدويل  القانون 

ح�رصا
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

الت�رصيعي  الأون�سيرتال  دليل 

امل�سمونة  املعامالت  ب�ساأن 

باحلقوق  اخلا�ض  وامللحق 

املمتلكات  يف  ال�سمانية 

الفكرية

امللمو�سة املوجودات  •��موقع 
املمتلكات  •��موقع مانح 

)با�ستثناء  امللمو�سة  غري 

امل�رصفية  احل�سابات 

العتماد  وخطابات 

انظر  الفكرية،  واملمتلكات 

اأدناه(

•��ينطبق عموما على 
قانون  الفكرية  املمتلكات 

فيها  تتمّتع  التي  الدولة 

مع  باحلماية،  امللكية 

معّينة ا�ستثناءات 

هو  ال�سماين"  •��"احلق 
موجودات  يف  ملكية  حق 

ت�سمية  كانت  اأيا  منقولة، 

اأداء  ي�سمن  امللكية،  حق 

ما التزام 

ال�سماين"  "احلق  •��ينطبق 
بيع  حالت  على  اأي�سا 

امل�ستحقات 

اتفاق اإبرام  يلزم  ت�سجيل •� •��ينبغي عموما 
الإ�سعار

ب�ساأن حيازة  •��ا�ستثناءات 
امل�سمون،  الدائن 

بع�ض  على  وال�سيطرة 

املرهونة املوجودات 

ت�سجيال عموما،  •��الأ�سبق 
النفاذ  لتحقيق  بخالفه  اأو 

الثالثة الأطراف  جتاه 

•��الت�سجيل يف �سجل 
اأولوية  اأعلى  �ض  متخ�سّ

�سجل  يف  الت�سجيل  من 

عام

املوجودات  •��احلق يف بع�ض 
نافذا  ي�سبح  الذي 

الثالثة  الأطراف  جتاه 

اأو  احليازة  طريق  عن 

اأولوية  اأعلى  "ال�سيطرة" 
احلقوق  �سائر  من 

املوجودات  يف  ال�سمانية 

نف�سها

للحقوق  فائقة"  •��"اأولوية 
الحتيازية ال�سمانية 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

الت�رصيعي  الأون�سيرتال  دليل 

امل�سمونة  املعامالت  ب�ساأن 

باحلقوق  اخلا�ض  وامللحق 

املمتلكات  يف  ال�سمانية 

الفكرية

امللمو�سة املوجودات  •��موقع 
املمتلكات  •��موقع مانح 

)با�ستثناء  امللمو�سة  غري 

امل�رصفية  احل�سابات 

العتماد  وخطابات 

انظر  الفكرية،  واملمتلكات 

اأدناه(

•��ينطبق عموما على 
قانون  الفكرية  املمتلكات 

فيها  تتمّتع  التي  الدولة 

مع  باحلماية،  امللكية 

معّينة ا�ستثناءات 

هو  ال�سماين"  •��"احلق 
موجودات  يف  ملكية  حق 

ت�سمية  كانت  اأيا  منقولة، 

اأداء  ي�سمن  امللكية،  حق 

ما التزام 

ال�سماين"  "احلق  •��ينطبق 
بيع  حالت  على  اأي�سا 

امل�ستحقات 

اتفاق اإبرام  يلزم  ت�سجيل •� •��ينبغي عموما 
الإ�سعار

ب�ساأن حيازة  •��ا�ستثناءات 
امل�سمون،  الدائن 

بع�ض  على  وال�سيطرة 

املرهونة املوجودات 

ت�سجيال عموما،  •��الأ�سبق 
النفاذ  لتحقيق  بخالفه  اأو 

الثالثة الأطراف  جتاه 

•��الت�سجيل يف �سجل 
اأولوية  اأعلى  �ض  متخ�سّ

�سجل  يف  الت�سجيل  من 

عام

املوجودات  •��احلق يف بع�ض 
نافذا  ي�سبح  الذي 

الثالثة  الأطراف  جتاه 

اأو  احليازة  طريق  عن 

اأولوية  اأعلى  "ال�سيطرة" 
احلقوق  �سائر  من 

املوجودات  يف  ال�سمانية 

نف�سها

للحقوق  فائقة"  •��"اأولوية 
الحتيازية ال�سمانية 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

النموذجي  اليونيدروا  قانون 

للتاأجري

•��ل توجد قواعد يف 
اخلا�ض  الدويل  القانون 

ولكن  النحو،  هذا  على 

يت�سمن  النموذجي  القانون 

النطاق  ب�ساأن  قواعد 

العابرة  املعامالت  حتّدد 

اأن  يجوز  التي  للحدود 

الدولة ت�رصيعات  تنّظمها 

ينطبق قانون  اأن  •��يجوز 
كانت  اإذا  الدولة 

كائنة  املوؤجرة  املوجودات 

مركز  كان  اإذا  اأو  فيها 

م�سالح امل�ستاأجر الرئي�سية 

كان  اإذا  اأو  فيها  واقعا 

على  ين�ض  التاأجري  اتفاق 

الدولة تلك  قانون  انطباق 

معاملة  التاأجري"  •��"عقد 
ما  �سخ�ض  مبوجبها  مينح 

حيازة  حق  اآخر  �سخ�سا 

موجودات  وا�ستخدام 

قيمة  مقابل  حمّددة  ملدة 

اإيجارها

هو  التمويلي"  •��"التاأجري 
حمّددة،  مبوا�سفات  تاأجري 

امل�ستاأجر  ت�سمل حتديد 

واختياره  للموجودات 

للموّرد

•��ل تذكر متطلبات 
تعريف  ولكن  حمّددة، 

ينطوي  التاأجري"  "عقد 
اتفاق  اإبرام  على  �سمنا 

"عقد  )يُعّرف  بالتبادل 

معاملة  باأنه  التاأجري" 

ما  �سخ�ض  مبوجبها  مينح 

حيازة  حق  اآخر  �سخ�سا 

موجودات  وا�ستخدام 

قيمة  مقابل  حمّددة  ملدة 

اإيجارها."(

ينطبق ل  اأو •� املوؤجر  دائني  •��حقوق 
عموما  تخ�سع  امل�ستاأجر 

التاأجري لعقد 

الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

الدويل  القانون  •��قواعد 
املحكمة دولة  يف  اخلا�ض 

ال�سمانية"  " امل�سلحة  �•
اأداء  تكفل  �سمانة  هي 

اللتزام

بيع م�رصوط �•

اتفاق ال�سمانة يف �سجل •� •��ت�سجيل 
دويل

الت�سجيل عموما  •��يبطل 
الالحقة ال�سمانات  جميع 

اأول  امل�سّجلة  •��لل�سمانة 
ال�سمانة  على  اأولوية 

لحقا امل�سّجلة 

اأولوية  امل�سّجلة  •��لل�سمانة 
امل�سّجلة غري  ال�سمانة  على 

ال�سمانة  امل�سرتي  •��يحتاز 
بت�سجيلها رهنا 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

باتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

على  الدولية  ال�سمانات 

ب�ساأن  املنقولة  املعّدات 

معّدات  تخ�ض  التي  امل�سائل 

الطائرات

اختيارية    قواعد 

الثامنة[ ]املادة 
تن�ض عليه  •��ح�سبما 

الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

تن�ض عليه  •��ح�سبما 
الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

�سجل دويل •��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية •�
على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

باتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

على  الدولية  ال�سمانات 

ب�ساأن  املنقولة  املعّدات 

املعّدات  تخ�ض  التي  امل�سائل 

ال�سكك  على  الدارجة 

احلديدية

الأطراف على  تتفق  •��قد 
�سينّظم  الذي  القانون 

والتزاماتها  حقوقها 

كانت  اإذا  التعاقدية، 

قد  املتعاقدة  الدولة 

مبقت�سى  اإعالنا  اأ�سدرت 

والع�رصين  ال�سابعة  املادة 

ال�ساد�سة[ ]املادة 

تن�ض عليه  •��ح�سبما 
الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

•��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية 
على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

ب�ساأن  اإ�سافية  •��اأحكام 
الدارجة  املعّدات  حتديد 

احلديدية  ال�سكك   على 

ع�رصة[ الرابعة  ]املادة 

دويل    �سجل 

الثالث[ ]الف�سل 
•��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية 

على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

بالقانون  اخلا�سة  التفاقية 

احلقوق  بع�ض  على  املنطبق 

املالية  بالأوراق  املتعلقة 

و�سيط حوزة  يف  املوجودة 

املُّتَفق عليه  القانون  •��ين�ض 
احل�ساب  عقد  يف  �رصاحة 

لدى  يكون  اأن  على 

يف  موؤهل  مكتب  الو�سيط 

قانونها يُختار  التي  الدولة 

القانون  •��تنطبق قواعد 
الأخرى  اخلا�ض  الدويل 

احل�ساب  عقد  كان  اإذا 

قانون  �رصاحة  يحّدد  ل 

لدى  يكون  التي  الدولة 

الو�سيط فيها مكتب موؤهل

�سخ�ض  اأي  يعني  •��"الو�سيط" 
مزاولته  �سياق  يف  يحتفظ، 

ا�سطالعه  اأو  ما  لعمل 

بح�سابات  اآخر،  عادي  بن�ساط 

اأ�سخا�ض  ل�سالح  مالية  اأوراق 

اأو ل�ساحلهم وحل�سابه  اآخرين، 

ال�سواء،  على  اخلا�ض 

ال�سفة بهذه  ويت�رصف 

يعني  املعني"  •��"الو�سيط 
يحتفظ  الذي  الو�سيط 

املالية  الأوراق  بح�ساب 

احل�ساب �ساحب  ل�سالح 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

باتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

على  الدولية  ال�سمانات 

ب�ساأن  املنقولة  املعّدات 

معّدات  تخ�ض  التي  امل�سائل 

الطائرات

اختيارية    قواعد 

الثامنة[ ]املادة 
تن�ض عليه  •��ح�سبما 

الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

تن�ض عليه  •��ح�سبما 
الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

�سجل دويل •��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية •�
على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

باتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

على  الدولية  ال�سمانات 

ب�ساأن  املنقولة  املعّدات 

املعّدات  تخ�ض  التي  امل�سائل 

ال�سكك  على  الدارجة 

احلديدية

الأطراف على  تتفق  •��قد 
�سينّظم  الذي  القانون 

والتزاماتها  حقوقها 

كانت  اإذا  التعاقدية، 

قد  املتعاقدة  الدولة 

مبقت�سى  اإعالنا  اأ�سدرت 

والع�رصين  ال�سابعة  املادة 

ال�ساد�سة[ ]املادة 

تن�ض عليه  •��ح�سبما 
الدولية  ال�سمانات  اتفاقية 

املنقولة املعّدات  على 

•��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية 
على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

ب�ساأن  اإ�سافية  •��اأحكام 
الدارجة  املعّدات  حتديد 

احلديدية  ال�سكك   على 

ع�رصة[ الرابعة  ]املادة 

دويل    �سجل 

الثالث[ ]الف�سل 
•��ح�سبما تن�ض عليه اتفاقية 

على  الدولية  ال�سمانات 

املنقولة املعّدات 

بالقانون  اخلا�سة  التفاقية 

احلقوق  بع�ض  على  املنطبق 

املالية  بالأوراق  املتعلقة 

و�سيط حوزة  يف  املوجودة 

املُّتَفق عليه  القانون  •��ين�ض 
احل�ساب  عقد  يف  �رصاحة 

لدى  يكون  اأن  على 

يف  موؤهل  مكتب  الو�سيط 

قانونها يُختار  التي  الدولة 

القانون  •��تنطبق قواعد 
الأخرى  اخلا�ض  الدويل 

احل�ساب  عقد  كان  اإذا 

قانون  �رصاحة  يحّدد  ل 

لدى  يكون  التي  الدولة 

الو�سيط فيها مكتب موؤهل

�سخ�ض  اأي  يعني  •��"الو�سيط" 
مزاولته  �سياق  يف  يحتفظ، 

ا�سطالعه  اأو  ما  لعمل 

بح�سابات  اآخر،  عادي  بن�ساط 

اأ�سخا�ض  ل�سالح  مالية  اأوراق 

اأو ل�ساحلهم وحل�سابه  اآخرين، 

ال�سواء،  على  اخلا�ض 

ال�سفة بهذه  ويت�رصف 

يعني  املعني"  •��"الو�سيط 
يحتفظ  الذي  الو�سيط 

املالية  الأوراق  بح�ساب 

احل�ساب �ساحب  ل�سالح 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

ب�ساأن  اليونيدروا  اتفاقية 

املتعلقة  املو�سوعية  القواعد 

لدى  املودعة  املالية  بالأوراق 

و�سيط

ل توجد الأوراق •� يف  •��"ال�سمانات" 
املالية

ال�سيطرة" "عقد  �•
التعيني" •��"قيد 

اأن يربم �ساحب  •��يجب 
مع  اتفاقا  احل�ساب 

على  حائز  �سخ�ض 

�سمانية م�سلحة 

اتفاق �سماين  •��يوجد 
امل�سلحة  �ساحب  ل�سالح 

ال�سمانية

الدولة  تعلن  اأن  •��يجوز 
اخلطوات  اإحدى  اأنَّ  عن 

بني  النفاذ  ب�ساأن  املحّددة 

اأي�سا  كافية  الأطراف 

ال�سمانية  امل�سلحة  جلعل 

الأطراف  جتاه  نافذة 

الثالثة

النافذة  ال�سمانية  •��امل�سالح 
الثالثة  الأطراف  جتاه 

مبوجب  املبني  النحو  على 

لها  م�سالح  هي  التفاقية 

امل�سالح  على  الأولوية 

ت�سبح  التي  ال�سمانية 

يف  اأخرى  بو�سائل  نافذة 

اآخر قانون  اإطار 

التي  امل�سالح  •��تُ�سّنف 
جتاه  نافذة  ت�سبح 

الأطراف الثالثة با�ستخدام 

نطاق  �سمن  تندرج  طريقة 

يقوم  ت�سنيفا   ،12 املادة 

معينة اأحداث  وقوع  على 

املمنوحة من  •��ال�سمانات 
على  الأولوية  لها  الو�سيط 

احل�سابات  اأ�سحاب  حقوق 

معّينة حالت  يف 

لة اإ�سافية مف�سّ •��قواعد 
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ال�صك

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�صا�صية  

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املفعول جتاه   نفاذ 

الثالثة االأولويةاالأطراف 

الواجب  القانون  اتفاقية 

ال�ستئمان  على  التطبيق 

بال�ستئمان العرتاف  وب�ساأن 

ال�ستئمان مبوجب  •��ينّظم 
يختاره  الذي  القانون 

بالت�سوية املكلّف  ال�سخ�ض 

نافذا  •��ل ي�سبح اخليار 
ل  املُختار  القانون  كان  اإذا 

ال�ستئمانات على  ين�ض 

املكلّف  مل يكن اختيار  •��اإذا 
املفعول،  نافذ  بالت�سوية 

مبوجب  ال�ستئمان  يُنّظم 

به  تربطه  الذي  القانون 

عالقة اأوثق 

ين�ساأ  ما  يعني  •��"ال�ستئمان" 
عند  قانونية  عالقات  من 

املوجودات حتت  و�سع 

ل�سالح  و�سي  ت�رصف 

لتحقيق  اأو  امل�ستفيد 

اأن  وميكن  حمّدد.  غر�ض 

التي  احلالت  ذلك  ي�سمل 

املوجودات  فيها  تُو�سع 

الو�سي  ت�رصف  حتت 

الوفاء  �سمان  لأغرا�ض 

ما بالتزام 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 

الدويل  القانون  •��قواعد 
ح�رصا اخلا�ض 



ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة و2-1[املوجودات   1-1 ]املادتان  الب�شائع  بيع  النا�شئة عن  امل�شتحقات   •
امل�شائل اأو   املعامالت 

امل�شمولة

]1-2 ]املادة  العوملة  عقود   •

ح�رصا؟ الدولية  •  نع������م. يج������ب اأن يك������ون مقّرا املوّرد واملدي������ن املذكورين يف عقد البيع ذي املعامالت 
]1-2 ]املادة  خمتلفتني  دولتني  يف  واقعني  ال�شلة 

اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

)اأ([  1-3 ]املادة  التطبيق  ي�شتبعدا  اأن  العوملة  عقد  لطريف  يجوز   •
•  طرفا عقد بيع الب�شائع فيما يخ�ص امل�شتحقات النا�شئة عن ذلك العقد، 

)ب([  1-3 ]املادة  بالعوملة  القائمة  اجلهة  اإىل  اإ�شعار  ُوّجه  اإذا 

املحتمل   التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

التي  الدولية  التجارة  امل�ش������تحقات يف  املتحدة الإحالة  •  انظر اتفاقية االأمم 
]2-38 ]املادة  االتفاقية  هذه  على  اأحكامها،  مبوجب  الغلبة،  لها 

�شكوك اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

ال توجد  •

القانون قواعد 

اخلا�ص الدويل 

ال توجد  •

الوظيفية التعاريف 

االأ�شا�شية

•  "عقد العوملة" هو عقد يحيل مبوجبه املوّرد امل�شتحقات النا�شئة عن بيع 
]2-1 ]املادة  الب�شائع 

املفعول نفاذ 

االأطراف بني 

�شكل معنّي  يُ�شرتط  ال   •
)اأ([  5 ]املادة  اإجمالية  اإحالة  امل�شتحقات  اإحالة  جواز   •

)ب([  5 ]املادة  االآجلة  امل�شتحقات  اإحالة  جواز   •
   ج������واز اإحال������ة امل�ش������تحقات حتى اإن كانت خا�ش������عة ل�������رصط عدم االإحالة 

]1-6 ]املادة 

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

ال توجد  •

ال توجداالأولوية  •

التف�ضيلية ثالثا- امللخ�ضات 

الدولية العوملة  ب�ضاأن  اليونيدروا  اتفاقية 
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الدويل التمويلي  بالتاأجري  املتعلقة  اليونيدروا  اتفاقية 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة التمويلياملوجودات  التاأجري  اإطار عمليات  النا�شئة يف  احلقوق   •
امل�شائل  اأو   املعامالت 

امل�شمولة

و2[  1 ]املادتان  التمويلي  التاأجري  معامالت   •

ح�رصا؟ الدولية  •  نع������م. يج������ب اأن يكون مق������ّرا عمل املوؤجر وامل�ش������تاأجر واقعني يف دولتني املعامالت 
]1-3 ]املادة  خمتلفتني. 

 اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

•  يج������وز ا�ش������تبعاد التطبيق اإذا اتفق الطرفان عل������ى ذلك يف اتفاق التاأجري 
]2-5 ]املادة  كليهما  التوريد  واتفاق  التمويلي 

مع  املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك 

]17 ]املادة  املعاهدات  الغلبة على غريها من  لي�ص لالتفاقية   •

اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية  �شكوك 

ال توجد  •

الدويل القانون   قواعد 

اخلا�ص

ال توجد  •

الوظيفية  التعاريف 

االأ�شا�شية

]1 ]املادة  التمويلي  التاأجري  خ�شائ�ص معامالت   •

االأطراف بني  املفعول  معنّي نفاذ  �شكل  يُ�شرتط  ال 

امل�شتاأجر  مبوافقة  املرُبم  االتفاق  مبوجب  حقوقا  يحيل  اأن  للموؤجر      يجوز 

]2-14 ]املادة 

جتاه املفعول   نفاذ 

الثالثة االأطراف 

املوّرد  الثالث  الطرف  حقوق  ببع�ص  •  ال يوجد، رغم االعرتاف �شمنا 
تطبيق  ا�شتبعاد  اأجل  من  املوّرد  موافقة  على  احل�شول  مثال  )يلزم 

االتفاقية(

ال توجداالأولوية  •
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الدولية التجارة  يف  امل�ضتحقات  لإحالة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة )اأ([املوجودات   2 ]املادة  امل�شتحقات   •
امل�شائل اأو  املعامالت 

امل�شمولة

)اأ([  2 ]املادة  امل�شتحقات  اإحالة   •
)اأ([  2 ]املادة  امل�شتحقات ك�شمان  اإحالة   •

ح�رصا؟ الدولية  )اأ([املعامالت   1 ]املادة  الدولية ح�رصا  امل�شتحقات  اإحالة  اأو  الدولية  •  االإحاالت 
اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

املن�زلية  اأو  اأو االأ�رصية  اإىل فرد ما الأغرا�شه ال�شخ�شية  •  اإحالة امل�شتحقات 
)اأ([  1-4 ]املادة 

)اأ([  2-4 ]املادة  بور�شة منظمة  املعامالت يف   •
اأيِّ م�شتحق  با�شتثناء  اتفاقات معاو�شة،  التي حتكمها  املالية  •  العقود 

)ب([  2-4 ]املادة  املعلّقة  املعامالت  جميع  انتهاء  لدى  يُ�شتَحق 

)د([  2-4 ]املادة  امل�شارف  املدفوعات فيما بني  نظم   •
)ه�([  2-4 ]املادة  املالية  االأوراق   •

)ه�([  2-4 ]املادة  و�شيط  التي يحوزها  املالية  املوجودات   •
يحكم  الذي  القانون  اأيِّ �شخ�ص مبقت�شى  والتزامات  •  ال مت�ص بحقوق 

]3-4 ]املادة  للتداول  القابلة  ال�شكوك 

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

الغلبة التفاقية  تكون  الدولية،  العوملة  ب�شاأن  اليونيدروا  اتفاقية  •  انظر 
اأحكامها،  مبوجب  الدولية،  التجارة  يف  امل�شتحقات  الإحالة  املتحدة  االأمم 

الدولية العوملة  ب�شاأن  اليونيدروا  اتفاقية  على 

�شكوك  اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

])2(  38 ]املادة  الدولية  العوملة  ب�شاأن  اليونيدروا  اتفاقية   •
التي تنّظم حتديدا معاملة تندرج بهذا  •  االتفاقات الدولية االأخرى عموما 

])1(  38 ]املادة  االتفاقية  نطاق  �شمن  ذاك  اأو  ال�شكل 

القانون  قواعد 

اخلا�ص الدويل 

اإليه  املحال  حق  اأولوية  املحيل  مقر  فيها  يقع  التي  الدولة  قانون      ينّظم 

جتاه  النفاذ  ذلك  يف  )مبا  ُمناِزع  ُمطاِلب  حق  على  املحال  امل�شتحق  يف 

]22 ]املادة  الثالثة(  االأطراف 

عمله  مكان  فيها  يوجد  التي  الدولة  يف  واقعا  ال�شخ�ص  مقر      يعترب 

)ح([  5 ]املادة 

هو  العمل  مكان  يكون  اأكرث من دولة،  لل�شخ�ص مكان عمل يف  كان  •  اإذا 
)ح([  5 ]املادة  املركزية  اإدارته  ال�شخ�ص  فيه  ميار�ص  الذي  املكان 

املعتاد  اإقامته  مكان  هو  مقره  يعترب  عمل،  مكان  لل�شخ�ص  يكن  مل     اإذا 

)ح([  5 ]املادة 

التعاريف 

االأ�شا�شية الوظيفية 

م�شتحق يف  �شمانة  اآخر  �شخ�ص  اإىل  ما  �شخ�ص  ينقل  اأن  هي  "االإحالة"   •
اآخر اللتزام  اأو  ملديونية  ك�شمان  والنقل  التام  النقل  "االإحالة"  •  ت�شمل 

نقدي مبلغ  تقا�شي  يف  تعاقدي  حق  هو  •  "امل�شتحق" 
•  ال ت�ش������مل "االأولوية" الت�ش������نيف بح�ش������ب املرتبة فح�شب، بل اأي�شا ما اإذا 
كان ق������د مت الوف������اء باأيِّ �������رصوط �رصورية جلعل احلق نافذ املفعول جتاه 

ُمناِزع ُمطاِلب 
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ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

االأطراف بني  املفعول  8-1[نفاذ  ]املادة  جزئيا  اأو  بالكامل  امل�شتحق  اإحالة  جواز   •
]1-8 ]املادة  االآجلة  امل�شتحقات  اإحالة  جواز   •

]1-8 ]املادة  اإجماال  اإحالتها  اأو  انفراد  على  امل�شتحقات  اإحالة  •  جواز 
طريقتها اأو  االإحالة  �شكل  ب�شاأن  حمّددة  �رصوط  توجد  ال   •

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

)املادة 24( العائدات  ب�شاأن  قاعدة مو�شوعية   •
القانون  قواعد  وتفيد  اأخرى؛  حاالت  على  مو�شوعية  قاعدة  تُطبق  •  ال 
املحيل  مقر  فيها  يوجد  التي  الدولة  قانون  يُطبق  باأن  اخلا�ص  الدويل 

]22 ]املادة 
يت�شمن قواعد مو�شوعية مرفق اختياري   •

)املادة 24(االأولوية العائدات  ب�شاأن  قاعدة مو�شوعية   •
القانون  اأخرى؛ وتفيد قواعد  تُطبق قاعدة مو�شوعية على حاالت  •  ال 

املحيل  مقر  فيها  يوجد  التي  الدولة  قانون  يُطبق  باأن  اخلا�ص  الدويل 

]22 ]املادة 
يت�شمن قواعد مو�شوعية مرفق اختياري   •
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23ثالثا- امللخ�شات التف�شيلية

امل�ضمونة  املعامالت  ب�ضاأن  الت�رشيعي  الأون�ضيرتال   دليل 

الفكرية املمتلكات  يف  ال�ضمانية  باحلقوق  اخلا�ص  وامللحق 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة    جمي������ع اأن������واع املوج������ودات املنقول������ة، ملمو�ش������ة كان������ت اأم غري ملمو�ش������ة املوجودات 

]2 ]التو�شية 

اأو املعامالت 

امل�شمولة امل�شائل 

   اإن�شاء حق ملكية يف موجودات منقولة مبوجب اتفاق ل�شمان �شداد التزام 

]2 ]التو�شية  به  الوفاء  اأو 

]3 ]التو�شية  خ�شائ�شها  اإعادة حتديد  دون  من  امل�شتحقات     بيع 

الدولية  املعامالت 

ح�رصا؟

ال  •

اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

•  املعّدات املنقولة بقدر ما تكون تلك املوجودات م�ش������مولة بقانون وطني اأو 
اتفاق دويل تكون الدولة طرفا فيه ]التو�شية 4 )اأ([، ويتناول ذلك القانون 

الت�رصيعي الدليل  ي�شملها  التي  امل�شائل  االتفاق  اأو 

•  امللكية الفكرية، ما دامت اأحكام الدليل الت�رصيعي غري مت�شقة مع القانون 
الدولة  تكون  الذي  الفكرية  بامللكية  املتعلق  الدويل  االتفاق  مع  اأو  الوطني 

)ب([  4 ]التو�شية  فيه  طرفا 

)ج([  4 ]التو�شية  املالية  االأوراق   •
•  حقوق ال�ش������داد النا�ش������ئة مبقت�شى عقود مالية حتكمها اتفاقات معاو�شة، 
با�ش������تثناء امل�ش������تحقات الواجبة ال�شداد لدى اإنهاء جميع املعامالت العالقة 

)د([  4 ]التو�شية 

•  حقوق ال�ش������داد النا�ش������ئة مبقت�ش������ى معامالت �رصف العمالت االأجنبية اأو 
)ه�([  4 ]التو�شية  عنها  الناجمة 

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

املنقولة املعّدات   •
الفكرية امللكية   •

�شكوك  اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

)اأ([  4 ]التو�شية  املنقولة  باملعّدات  تتعلق  اتفاقات دولية  اإىل  •  االإحالة 
•  االإحال������ة اإىل اتفاق������ات دولية اأخرى ب�ش������اأن امللكي������ة الفكرية ما دامت غري 

)ب([  4 ]التو�شية  الت�رصيعي  الدليل  مع  مت�شقة 

الدويل القانون  قواعد 

اخلا�ص

]200 ]التو�شية  املادية  املوجودات  موقع   •
•  موقع مانح املمتلكات غري امللمو�ش������ة )با�ش������تثناء املمتلكات الفكرية، انظر 

]205 ]التو�شية  اأدناه( 

•  ينطب������ق عموم������ا على املمتل������كات الفكرية قانون الدولة الت������ي تتمّتع فيها 
اال�شتثناءات بع�ص  مع  باحلماية،  الفكرية  املمتلكات 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�شا�شية

•  "احل������ق ال�ش������ماين" ه������و حق ملكية يف موجودات منقولة يُن�ش������اأ باالتفاق 
النظر عما  اآخر، ب�رصف  نحو  به على  الوفاء  اأو  التزام  �ش������داد  وي�ش������من 

�شمانيا حقا  اأ�شمياه  قد  الطرفان  كان  اإذا 

مل�شتحق التام  النقل  اإليه يف  املنقول  اأي�شا حقوق  ي�شمل  ال�شماين"  •  "احلق 
•  "ح������ق االحتف������اظ بامللكية" يعني حق البائع يف موجودات ملمو�ش������ة وفقا 
لرتتيب مع امل�شرتي ال تُنقل مبقت�شاه ملكية املوجودات امللمو�شة من البائع 

ال�رصاء ثمن  من  املتبقي  اجلزء  د  يُ�شدَّ اأن  اإىل  امل�شرتي  اإىل 



ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�شا�شية

•   "ح������ق االإيج������ار التمويلي" يعني حق املوؤجر يف موجودات ملمو�ش������ة )غري 
ال�شكوك القابلة للتداول اأو امل�شتندات القابلة للتداول( تكون مو�شع اتفاق 

تاأجريي يف�ش������ي يف نهاية مدته اإىل ما يلي: )اأ( ي�ش������بح امل�ش������تاأجر تلقائيا 

مال������ك املوج������ودات التي هي مو�ش������وع االإيج������ار؛ اأو )ب( يكون يف اإمكان 

)ج(  اأو  رمزي؛  �شعر  يزيد عن  ال  ما  بدفع  املوجودات  اأن ميتلك  امل�شتاأجر 

رمزية متبقية  قيمة  عن  يزيد  ال  ما  للموجودات  ي�شبح 

االأطراف بني  املفعول  13[نفاذ  ]التو�شية  اتفاق  اإبرام  يلزم   •
•  ما مل يكن االتفاق ال�ش������فوي م�ش������فوعا بحيازة الدائن امل�شمون للموجودات 
اأو يثبت بكتابة، على نحو يبني بحد  اأن يربم االتفاق  املرهونة، فاإنه يجب 

ذاته اأو على �ش������وء م�ش������ار الت�رصفات بني الطرفني، نية املانح اإن�ش������اء حق 

]15 ]التو�شية  �شماين 

ال�شكل  ب�شاأن  حمّدد  �رصط  بخالف ذلك، ال يوجد   •
•  يجوز اأن ين�ش������ئ االتفاق حقا �ش������مانيا يف موجودات متعددة اأو موجودات 

]23 ]التو�شية  اآجلة 

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

االإيجار  بامللكية وحق  االحتفاظ  •  يلزم الت�ش������جيل عموما )مبا ي�ش������مل حق 
]32 ]التو�شية  وحدوي”(  “غري  نهجا  تختار  التي  الدول  يف  التمويلي 

اأو  معينة  مرهونة  ملوجودات  •  ا�ش������تثناءات ب�ش������اأن حيازة الدائن امل�ش������مون 
)اأ([  34 ]التو�شية  عليها  �شيطرته 

•  لالأّول ت�شجيال عموما، اأو يتحّقق النفاذ بخالف ذلك جتاه االأطراف الثالثة االأولوية
)اأ([  73 ]التو�شية 

�������ص اأعلى اأولوية من الت�شجيل يف �شجل عام  •  الت�ش������جيل يف �ش������جل متخ�شّ
]74 ]التو�شية 

•  احلق يف بع�ص املوجودات الذي ي�ش������بح نافذا جتاه االأطراف الثالثة عن 
طريق "ال�ش������يطرة" هو حق اأعلى اأولوية من �ش������ائر احلقوق ال�شمانية يف 

و107[  103 ]التو�شيتان  نف�شها  املوجودات 

•  احلق������وق ال�ش������مانية االحتيازي������ة، يف حال توجيه اإ�ش������عارات معينة واتباع 
اأولوية من �شائر احلقوق ال�شمانية يف  اأعلى  اإجراءات حمّددة، هي حقوق 

]180 ]التو�شية  نف�شها  املوجودات 
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للتاأجري النموذجي  اليونيدروا  قانون 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة 2[املوجودات  ]املادة  التجارية  اأعماله  اأو  امل�شتاأجر  اأن�شطة  امل�شتخدمة يف  •  املمتلكات 
امل�شمولة امل�شائل  اأو  وا�شتخدام املعامالت  اآخر حق حيازة  •  معاملة مينح مبوجبها �شخ�ص ما �شخ�شا 

]2 ]املادة  اإيجارها  قيمة  مقابل  حمّددة  ملدة  موجودات 

ح�رصا؟ الدولية  1[املعامالت  ]املادة  ال   •
اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

]1-3 ]املادة  احتيازي  متويل  حق  اأو  �شمانيا  حقا  ين�شئ  تاأجري  •  اتفاق 
]2-3 ]املادة  املنقولة  غري  املمتلكات  بقوانني  رهنا   •

املحتمل   التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

ال يوجد  •

�شكوك اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

املنقولة  ات  املعدَّ الدولية على  ال�شمانات  باتفاقية  امللحق  •  الربوتوكول 
الطائرات ات  معدَّ تخ�صُّ  التي  امل�شائل  ب�شاأن 

القانون  قواعد 

اخلا�ص الدويل 

ولكن  النحو،  هذا  على  اخلا�ص  الدويل  القانون  يف  قواعد  •  ال توجد 
التي  للحدود  العابرة  املعامالت  حتّدد  قواعد  يت�شّمن  النموذجي  القانون 

الدولة  قانون  تطبيق  ويجوز  الدولة.  ت�شرتعها  بقوانني  تنظم  اأن  يجوز 

م�شالح  مركز  كان  اإذا  اأو  فيها  كائنة  املوؤجرة  املوجودات  كانت  اإذا 

على  ين�ص  التاأجري  اتفاق  كان  اإذا  اأو  فيها  واقعا  الرئي�شية  امل�شتاأجر 

الدولة تلك  قانون  تطبيق 

الوظيفية التعاريف 

االأ�شا�شية

حق  اآخر  �شخ�شا  ما  �شخ�ص  مبوجبها  مينح  معاملة  هو  التاأجري"  •  "عقد 
اإيجارها قيمة  �شداد  مقابل  حمّددة  ملدة  موجودات  وا�شتخدام  حيازة 

املوجودات  امل�شتاأجر  مبوجبه  يختار  تاأجري  عقد  هو  التمويلي"  •  "التاأجري 
واملوّرد 

االأطراف بني  املفعول  يرد ذكر ل�رصوط حمّددة بخالف وجود معاملة مينح مبوجبها �شخ�ص نفاذ  •  ال 
مقابل  حمّددة  ملدة  موجودات  وا�شتخدام  حيازة  حق  اآخر  �شخ�شا  ما 

اإيجارها قيمة  �شداد 

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

ينطبق ال   •

التاأجري على االأولوية االنت�شاف اخلا�شة بطريف عقد  و�شبل  •  ترّجح كفة احلقوق 
مبوجب  نا�شئة  م�شلحة  باأيِّ  يخّل  اأن  ميكنه  ال  الذي  امل�شتاأجر،  دائن  كفة 

التاأجري عقد 

التاأجري على كفة  والتعوي�شات اخلا�شة بطريف عقد  •  ترّجح كفة احلقوق 
املوؤجر دائن 
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املنقولة املعّدات  على  الدولية  ال�ضمانات  اتفاقية 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة 2[املوجودات  ]املادة  الربوتوكول  اعتماد  عند  املعّدات  من  التالية  الفئات   •
العمودية والطائرات  الطائرات  وحمركات  الطائرات  هياكل   -

احلديدية ال�شكك  على  الدارجة  املعّدات   -

الف�شائية املوجودات   -

امل�شائل اأو  املعامالت 

امل�شمولة

)اأ([  2-2 ]املادة  �شماين  اتفاق  املن�شاأة مبوجب  احلقوق   •
)ب([  2-2 ]املادة  م�رصوط  بيع  املن�شاأة مبقت�شى  اأو احلقوق   •

)ج([  2-2 ]املادة  تاأجري  املن�شاأة مبوجب عقد  اأو احلقوق   •
ح�رصا؟ الدولية  •  ال، ولكن يجوز للدولة اأن تعلن اأنَّ بع�ص اجلوانب ال ينطبق على »املعامالت املعامالت 

]50 ]املادة  الداخلية« 

والقيود  اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية

ال توجد  •

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

التجارة  يف  امل�شتحقات  •  يكون لها الغلبة على اتفاقية االأمم املتحدة الإحالة 
مكررا[  45 ]املادة  ات�شاق  عدم  من  يوجد  ما  بقدر  الدولية 

املتعلقة  اليونيدروا  باتفاقية  العالقة  اأمر حتديد  للربوتوكوالت  •  يرُتك 
الدويل التمويلي  بالتاأجري 

�شكوك اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

الدولية التجارة  امل�شتحقات يف  املتحدة الإحالة  االأمم  اتفاقية   •
الدويل التمويلي  بالتاأجري  املتعلقة  اليونيدروا  اتفاقية   •

اخلا�ص الدويل  القانون  5[قواعد  ]املادة  املحكمة  الدويل اخلا�ص يف دولة  القانون  اإىل قواعد  ت�شري   •
االأ�شا�شية الوظيفية  معني التعاريف  ب�رصط  الوفاء  حني  اإىل  امللكية  انتقال  عدم  ب�رصط  معّدات  بيع     عقد 

ل([ 1)ل  ]املادة 
ط([ )ط   1 ]املادة  ما  بالتزام  الوفاء  ل�شمان  معني  حق  مبوجبه  عقد مُينح   •

االأطراف بني  املفعول  7[نفاذ  ]املادة  التالية  االأحكام  ي�شتويف  عقد   •
مكتوبا يكون   -

فيها  الت�رصف  �شلطة  ال�شامن  ميلك  مبعّدات  مت�شال  يكون   -

املعّدات املمكن حتديد  من  يجعل   -

امل�شمونة االلتزامات  بتحديد  ي�شمح   -

جتاه املفعول   نفاذ 

الثالثة االأطراف   

]29 ]املادة  ال�شمانات يف �شجل دويل  ت�شجيل   •

اأدناه االأولوية املبنّي  النحو  على  الالحقة  ال�شمانات  جميع  عموما  الت�شجيل     يبطل 

]29 ]املادة 
الحقا تُ�شّجل  اأخرى  �شمانة  اأيِّ  على  اأولوية  اأوال  امل�شّجلة  لل�شمانة  يكون   -

امل�شّجلة غري  ال�شمانة  على  اأولوية  امل�شّجلة  لل�شمانة  يكون   -

م�شّجلة �شمانة  باأيِّ  رهنا  ال�شمانة  يف  حقوقه  املعّدات  م�شرتي  يكت�شب   -

�شمانة  اأيِّ  من  خال�شة  ال�شمانة  يف  حقوقه  املعّدات  م�شرتي   -  يكت�شب 

م�شّجلة غري 

جميع  االأولوية يف  على  يوؤثر  ال  م�شّجلة  غري  �شمانة  بوجود  امل�شرتي  -  علم 

احلاالت
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الدولية  ال�ضمانات  باتفاقية  امللحق   الربوتوكول 

الطائرات معّدات  تخ�ص  التي  امل�ضائل  ب�ضاأن  املنقولة  املعّدات  على 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة الثانية[:املوجودات  ]املادة  اأدناه  املبنّي  النحو  الطائرات على  معّدات   •
الطائرات هياكل   -

الطائرات حمركات   -

العمودية الطائرات   -

امل�شائل  اأو  املعامالت 

امل�شمولة

املعّدات  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

ح�رصا؟ الدولية  املعّدات املعامالت  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

والقيود  اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية

ال توجد   •

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

الدويل باحلقوق يف  باالعرتاف  املتعلقة  االتفاقية  الغلبة على  له  •  يكون 
التحفظي  باحلجز  املتعلقة  القواعد  بع�ص  توحيد  واتفاقية  الطائرات، 

الدويل،  التمويلي  بالتاأجري  املتعلقة  اليونيدروا  واتفاقية  الطائرات،  على 

الطائرات مبعّدات  �شلتها  يخ�ص  فيما 

�شكوك اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

الثالثة  ]املادة  الطائرات  يف  باحلقوق  الدويل  باالعرتاف  املتعلقة      االتفاقية 

والع�رصون[

الطائرات  على  التحفظي  باحلجز  املتعلقة  القواعد  بع�ص  توحيد      اتفاقية 

والع�رصون[ الرابعة  ]املادة 

اخلام�شة  ]املادة  الدويل  التمويلي  بالتاأجري  املتعلقة  اليونيدروا      اتفاقية 

والع�رصون[

الدويل القانون  قواعد 

اخلا�ص

الثامنة[ ]املادة  قواعد اختيارية   •

االأ�شا�شية الوظيفية  املعّدات التعاريف  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

االأطراف بني  املفعول  املعّدات نفاذ  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

الثالث[ ]الف�شل  الت�شجيل يف �شجل دويل   •
للجهة  الت�شل�شلي  الرقم  الطائرات  معّدات  و�شف  يت�شمن  اأن  •  يجب 

 امل�شّنعة 

ال�شاد�شة[ ]املادة 

املعّدات االأولوية الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة
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املنقولة  املعّدات  على  الدولية  ال�ضمانات  باتفاقية  امللحق   الربوتوكول 

احلديدية ال�ضكك  على  الدارجة  املعّدات  تخ�ص  التي  امل�ضائل  ب�ضاأن 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة 2-1[املوجودات  ]املادة  ال�شكك احلديدية  الدارجة على  املعّدات   •
اأو  املعامالت 

امل�شمولة امل�شائل 

املعّدات  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

الثالثة[ ]املادة  املبيعات )اجلزئية(   •
ح�رصا؟ الدولية  املعّدات املعامالت  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 

املنقولة

اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

ال توجد  •

املحتمل التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

اتفاقية  الغلبة على  للربوتوكول  يكون  ات�شاق،  •  بقدر ما يوجد من عدم 
بالنقل  املتعلقة  واالتفاقية  الدويل  التمويلي  بالتاأجري  اخلا�شة  اليونيدروا 

املعّدلة  بال�شيغة   1980 اأيار/مايو   9 املوؤرخة  احلديدية  بال�شكك  الدويل 

1999 حزيران/يونيه   3 املوؤرخ  بالربوتوكول 

اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية  �شكوك 

التا�شعة  ]املادة  الدويل  التمويلي  بالتاأجري  اليونيدروا اخلا�شة  •  اتفاقية 
ع�رصة[

اأيار/ املوؤرخة 9  بال�شكك احلديدية  الدويل  بالنقل  املتعلقة  •  االتفاقية 
 1999 حزيران/يونيه   3 املوؤرخ  بالربوتوكول  املعّدلة  بال�شيغة   1980 مايو 

الع�رصون[ ]املادة 

القانون  قواعد 

اخلا�ص الدويل 

والتزاماتها  حقوقها  �شينّظم  الذي  القانون  على  تتفق  اأن  •  يجوز لالأطراف 
املادة  مبقت�شى  اإعالنا  اأ�شدرت  قد  املتعاقدة  الدولة  كانت  اإذا  التعاقدية 

ال�شاد�شة[ ]املادة  والع�رصين  ال�شابعة 

الوظيفية التعاريف 

االأ�شا�شية

املعّدات  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

املفعول  نفاذ 

االأطراف بني 

املعّدات  الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة

احلديدية  ال�شكك  على  الدارجة  املعّدات  ب�شاأن حتديد  اإ�شافية  •  اأحكام 
ع�رصة[ الرابعة  ]املادة 

جتاه املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف 

الثالث[ ]الف�شل  �شجل دويل   •

املعّدات االأولوية الدولية على  ال�شمانات  اتفاقية  •  ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف 
املنقولة
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احلقوق  بع�ص  على  املنطبق  بالقانون  اخلا�ضة   التفاقية 

و�ضيط حوزة  املوجودة يف  املالية  بالأوراق  املتعلقة 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة 2[املوجودات  ]املادة  و�شيط  املوجودة يف حوزة  املالية  االأوراق   •
اأو  املعامالت 

امل�شمولة امل�شائل 

املالية  لالأوراق  ح�شاب  يف  مالية  اأوراق  اإيداع  املرتتبة على  القانونية  •  االآثار 
])1(  2 ]املادة  املنطبق(  )القانون 

املودعة يف  املالية  االأوراق  الت�رصف يف  املرتتبة على  القانونية  •  االآثار 
])1(  2 ]املادة  املنطبق(  )القانون  املالية  لالأوراق  ح�شاب 

و�شيط  حوزة  يف  املوجودة  املالية  االأوراق  يف  الت�رصف  اإمتام  •  متطلبات 
])1(  2 ]املادة  املنطبق(  )القانون 

)القانون  و�شيط  حوزة  املوجودة يف  املالية  االأوراق  ال�شمانات يف  •  اأولوية 
])1(  2 ]املادة  املنطبق( 

الدولية   املعامالت 

ح�رصا؟

باختيار قانون من بني  املتعلقة  االتفاقية على جميع احلاالت  تنطبق  •  نعم. 
]3 ]املادة  خمتلفة  دول  قوانني 

اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

لالأوراق  ح�شاب  يف  مالية  اأوراق  اإيداع  على  املرتتبة  والواجبات  •  احلقوق 
تعاقدي  بطابع  الواجبات  اأو  احلقوق  تلك  فيه  تت�شم  ما  بقدر  املالية 

)اأ([  )3(  2 ]املادة  بحت  �شخ�شي  بطابع  بخالفه  اأو  �رصف 

ال�شخ�شية  اأو حقوقها وواجباتها  التعاقدية  االأطراف وواجباتها  •  حقوق 
]املادة  و�شيط  حوزة  يف  املوجودة  املالية  االأوراق  يف  الت�رصف  يف  االأخرى 

)ب([  )3(  2

امل�شدرة  اجلهة  اأو م�شّجل  املالية  امل�شدرة لالأوراق  •  حقوق وواجبات اجلهة 
)ج([  )3(  2 ]املادة  النقل  وكيل  اأو 

املحتمل   التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

ال يوجد  •

�شكوك  اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

ال توجد  •

القانون   قواعد 

اخلا�ص الدويل 

احلائز  الو�شيط  مع  احل�شاب  اتفاق  يف  �رصاحة  عليه  املُّتَفق  القانون  •  يبنيَّ 
يف  موؤهل  مكتب  الو�شيط  لدى  يكون  اأن  �رصيطة  املالية،  االأوراق  على 

])1(  4 ]املادة  قانونها  على  االختيار  يقع  التي  الدولة 

يوجد  الذي  املكان  قانون  يُطبق  اأعاله،  املذكورة  القاعدة  تنطبق  مل  •  اإذا 
املكتب حتديدا  هذا  املكتوب  احل�شاب  اتفاق  يحّدد  اأن  على  املكتب،  فيه 

خالله  من  املعني  الو�شيط  اأبرم  الذي  املكتب  اأنه  على  لب�ص  ودون  �رصيحا 

])1(  5 ]املادة  احل�شاب  عقد 

تاأ�شي�ص  مكان  قانون  يُطّبق  اآنفا،  املذكورتان  القاعدتان  تنطبق  مل  •  اإذا 
])2(  5 ]املادة  تنظيمه  مكان  اأو  املعني  الو�شيط  الكيان 

املكان  يف  به  املعمول  القانون  يُطبق  اآنفا،  املذكورة  القواعد  تنطبق  مل  •  اإذا 
])3(  5 ]املادة  اأعماله  املعني  الو�شيط  فيه  يزاول  الذي  الرئي�شي 

الوظيفية  التعاريف 

االأ�شا�شية

اأو  ما  لعمل  مزاولته  �شياق  يف  يحتفظ،  �شخ�ص  اأي  يعني  •   "الو�شيط" 
اأ�شخا�ص  ل�شالح  مالية  اأوراق  بح�شابات  اآخر،  عادي  بن�شاط  ا�شطالعه 

بهذه  ويت�رصف  ال�شواء،  على  اخلا�ص  وحل�شابه  ل�شاحلهم  اأو  اآخرين، 

)ج([  )1(  1 ]املادة  ال�شفة 

املالية  االأوراق  بح�شاب  يحتفظ  الذي  الو�شيط  يعني  املعني"  •  "الو�شيط 
)ز([  )1(  1 ]املادة  احل�شاب  �شاحب  ل�شالح 
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ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

املفعول   نفاذ 

االأطراف بني 

الدويل اخلا�ص ح�رصا القانون  قواعد   •

املفعول   نفاذ 

الثالثة االأطراف  جتاه 

الدويل اخلا�ص ح�رصا القانون  قواعد   •

الدويل اخلا�ص ح�رصااالأولوية القانون  قواعد   •
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و�ضيط لدى  املودعة  املالية  بالأوراق  املتعلقة  املو�ضوعية  القواعد  ب�ضاأن  اليونيدروا  اتفاقية 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة 1[املوجودات  ]املادة  و�شيط  املودعة لدى  املالية  االأوراق   •
اأو املعامالت 

امل�شمولة امل�شائل 

الثاين[ ]الف�شل  حقوق �شاحب احل�شاب   •
الثالث[ ]الف�شل  و�شيط  املودعة لدى  املالية  االأوراق  نقل   •

الرابع[ ]الف�شل  و�شيط  املودعة لدى  املالية  االأوراق  •  �شالمة نظام حفظ 
اخلام�ص[ ]الف�شل  ال�شمانات االحتياطية  ب�شاأن معامالت  •  اأحكام خا�شة 

ح�رصا؟ الدولية  الاملعامالت   •
اال�شتثناءات 

االأ�شا�شية والقيود 

ال توجد  •

املحتمل  التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

ال يوجد  •

�شكوك  اإىل  االإ�شارات 

اأخرى دولية 

ال توجد  •

القانون  قواعد 

اخلا�ص الدويل 

اأنها  على  مو�شوعية،  قواعد  تت�شّمن  التي  االتفاقية،  تن�ص  توجد.  •  ال 
قانون  املحكمة  دولة  يف  القانون  اختيار  قواعد  حتّدد  )اأ(  عندما  تنطبق 

اختيار  على  احلالة  تنطوي  ال  )ب(  اأو  )اأ([؛   2 ]املادة  املتعاقدة  الدولة 

)ب([  2 ]املادة  املتعاقدة  الدولة  هي  املحكمة  دولة  وكانت  اآخر،  قانون  اأيِّ 

التعاريف 

االأ�شا�شية الوظيفية 

ح�شاب  يف  مودعة  مالية  اأوراق  هي  و�شيط"  لدى  املودعة  املالية  •  "االأوراق 
املالية لالأوراق 

ال  ولكنها  املالية،  االأوراق  يف  �شمانات"  اأو  "حقوق  التعبري  اإىل  •  ت�شري 
فهما تعرِّ

و�شيط  لدى  املودعة  املالية  االأوراق  ب�شاأن  اتفاق  هو  ال�شيطرة"  •  "اتفاق 
اأحد  ويت�شمن  اآخر،  و�شخ�ص  املعني  والو�شيط  احل�شاب  �شاحب  بني 

يتقّيد  اأن  املعني  للو�شيط  يجوز  ال  اأنه  )اأ(  كليهما:  اأو  التاليني  احلكمني 

املالية  االأوراق  يخ�ص  فيما  احل�شاب  �شاحب  من  يتلقاها  تعليمات  باأيِّ 

ذلك  موافقة  دون  من  االتفاق،  بها  يتعلق  والتي  و�شيط  لدى  املودعة 

تعليمات  الأيِّ  ميتثل  باأن  املعني  الو�شيط  يلتزم  اأن  )ب(  االآخر؛  ال�شخ�ص 

املودعة  املالية  االأوراق  يخ�ص  فيما  االآخر  ال�شخ�ص  ذلك  من  يتلقاها 

يخ�ص  وفيما  احلاالت،  هذه  يف  االتفاق  بها  يتعلق  والتي  و�شيط  لدى 

موافقة  على  احل�شول  دون  من  االتفاق،  يف  عليها  املن�شو�ص  امل�شائل 

)ك([  1 ]املادة  احل�شاب؛  �شاحب  من  اإ�شافية 

ال�شمانة  مقّدم  بني  يرُبم  اتفاق  هو  املالية"  االأوراق  �شمانة  •  "اتفاق 
على  املو�شوعة(  ال�رصوط  عن  النظر  )ب�رصف  وين�ص  ال�شمانة  ومتلقي 

لدى  املودعة  املالية  االأوراق  يف  الكاملة  امللكية  غري  م�شلحة،  منح 

31-3)ب([ ]املادة  املعنية.”  بااللتزامات  الوفاء  �شمان  لغر�ص  و�شيط، 
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ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

الوظيفية   التعاريف 

االأ�شا�شية

�شخ�ص  ل�شالح  يُفتَح  املالية  لالأوراق  ح�شاب  يف  قيد  هو  التعيني"  •  "قيد 
يتعلق  فيما  احل�شاب  �شاحب  غري  املعني(  الو�شيط  ي�شمل  )مبا  ما 

اتفاق  مبوجب  يُحِدث،  والذي  و�شيط،  لدى  املودعة  املالية  باالأوراق 

االأوراق  ت�شوية  لنظام  املوّحدة  القواعد  اأو  ال�شيطرة  اتفاق  اأو  احل�شاب 

اأو  التاليني  االأثرين  من  واحدا  باالتفاقية،  امل�شمول  غري  القانون  اأو  املالية 

يتلقاها  تعليمات  باأيِّ  يتقّيد  اأن  املعني  للو�شيط  يجوز  ال  اأنه  )اأ(  كليهما: 

و�شيط  لدى  املودعة  املالية  االأوراق  يخ�ص  فيما  احل�شاب  �شاحب  من 

الو�شيط  اأنَّ  )ب(  ال�شخ�ص؛  ذلك  موافقة  دون  من  القيد،  بها  يتعلق  والتي 

فيما  ال�شخ�ص  ذلك  من  يتلقاها  تعليمات  الأيِّ  ميتثل  باأن  ملزم  املعني 

هذه  يف  القيد  بها  يتعلق  والتي  و�شيط  لدى  املودعة  املالية  االأوراق  يخ�ص 

اأو  احل�شاب  اتفاق  يف  عليها  املن�شو�ص  امل�شائل  يخ�ص  وفيما  احلاالت، 

دون  من  املالية،  االأوراق  ت�شوية  لنظام  املوّحدة  القواعد  اأو  ال�شيطرة  اتفاق 

1)ل([ ]املادة  احل�شاب؛  �شاحب  من  اإ�شافية  موافقة  على  احل�شول 

االأوراق  بيع  منها  اأمور،  على  اتفاق  هو  امللكية"  نقل  �شمانة  •  "اتفاق 
وين�ص  ال�شمانة  ومتلقي  ال�شمانة  مقّدم  بني  يرُبم  �رصائها،  واإعادة  املالية 

لكامل  ال�شمانة  مقّدم  نقل  على  املو�شوعة(  ال�رصوط  عن  النظر  )ب�رصف 

لغر�ص  ال�شمانة  متلقي  اإىل  و�شيط  لدى  املودعة  املالية  االأوراق  ملكية 

اآخر."  نحو  على  اأدائها  �شمان  اأو  املعنية  بااللتزامات  الوفاء   كفالة 

31-3)ج([ ]املادة 

املفعول   نفاذ 

االأطراف بني 

الذي يحوز  ال�شخ�ص  اتفاقا مع  اأن يربم  •  يجب على �شاحب احل�شاب 
]املادة  التالية  االأحكام  اأحد  االأقل  على  ينطبق  واأن  �شمانية،  م�شلحة 

)اأ([  1-12

)اأ([  3-12 ]املادة  ال�شمانية  امل�شلحة  حائز  هو  الو�شيط  يكون  اأن   -

حائز  مينح  اأن  موؤداه  �شجالته  يف  تعيني  قيد  الو�شيط  يُن�ِشئ  -  اأن 

اإىل  نافذة  تعليمات  اإعطاء  يف  احلق  ح�رصا  ال�شمانية  امل�شلحة 

)ب([  3-12 ]املادة  الو�شيط 

ال�شمانية  امل�شلح�����ة  ح����ائز  ل�ش����الح  �ش��يطرة  اتف��اق  يوج�����د  -  اأن 

)ج([  3-12 ]املادة 

جتاه  املفعول   نفاذ 

الثالثة االأطراف 

املفعول  نفاذ  ب�شاأن  املحّددة  اخلطوات  اإحدى  اأنَّ  الدولة  تعلن  اأن  •  يجوز 
جتاه  نافذة  ال�شمانية  امل�شلحة  جلعل  اأي�شا  كافية  االأطراف  بني 

)اأ([  5-12 ]املادة  الثالثة  االأطراف 

الثالثة االأولوية االأطراف  املفعول جتاه  نافذة  التي ت�شبح  ال�شمانية  •  امل�شالح 
نافذة  ت�شبح  التي  ال�شمانية  امل�شالح  على  االأولوية  لها  االتفاقية  مبوجب 

]2-19 ]املادة  اآخر  قانون  مبوجب  اأخرى  بو�شائل 

الثالثة  االأطراف  املفعول جتاه  نافذة  التي ت�شبح  ال�شمانية  •  امل�شالح 
رهنا  وذلك  نفاذها،  ت�شل�شل  على  بناء  اأولويتها  حُتّدد  االتفاقية  مبوجب 

]3-19 ]املادة  التالية  بالقاعدة 

االأطراف  املفعول جتاه  نافذة  التي ت�شبح  ال�شمانية  للم�شلحة  •  بالن�شبة 
قيد  ويحّدد  ال�شمانية  امل�شلحة  �شاحب  هو  الو�شيط  يكون  عندما  الثالثة 

�شخ�ص  �شمانة  مفعول  نفاذ  اإىل  يف�شي  �شيطرة  اتفاق  يربم  اأو  تعيني 

االأولوية  االآخر  ال�شخ�ص  ذاك  ل�شمانة  يكون  الثالثة،  االأطراف  جتاه  اآخر 

�رصاحة  الو�شيط  مع  ال�شخ�ص  ذاك  يتفق  مل  ما  الو�شيط  �شمانة  على 

]4-19 ]املادة  ذلك  خالف  على 
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اأخرى لالأوراق م�شائل  و�شف  كل  يف  له،  تُتاح  اأن  اأو  الو�شيط  يكون لدى  اأن  •  يجب 
اأو  عدد  باإجمايل  و�شيط  لدى  مودعة  مالية  واأوراق  مالية  اأوراق  املالية، 

لذلك  املطابقة  املالية  االأوراق  مقدار  اأو  عدد  الإجمايل  م�شاو  مقدار 

ل�شالح  بها  يحتفظ  التي  املالية  االأوراق  ح�شابات  يف  واملودعة  الو�شف 

)اأ([  1-24 ]املادة  اخلا�ص  ح�شابه  غري  من  احل�شابات  اأ�شحاب 

االلتزام جزءا  لهذا  امتثاال  الو�شيط  التي يحوزها  املالية  االأوراق  تُعد  •  ال 
هوؤالء  منفعة  الأجل  اأو  دائنيه  بني  فيما  للتوزيع  املتاحة  ممتلكاته  من 

و2[  1-25 ]املادة  الدائنني 
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بال�ضتئمان العرتاف  وب�ضاأن  ال�ضتئمان  على  التطبيق  الواجب  القانون  اتفاقية 

ال�ضكاملو�ضوع اأحكام 

امل�شمولة �شيطرة و�شي املوجودات  املو�شوعة حتت  املنقولة  اأو غري  املنقولة  املوجودات  •  جميع 
]2 ]املادة  حمّدد  غر�ص  لتحقيق  اأو  امل�شتفيد  ل�شالح 

اأو   املعامالت 

امل�شمولة امل�شائل 

واإدارته  واآثاره  وتكوينه  اال�شتئمان  �شحة  على  املنطبق  القانون     عموما، 

]8 ]املادة 

ذلك اإىل  وما  وعزلهم  االأو�شياء  تعيني  على  املنطبق      القانون 

)اأ([  8 ]املادة 

اإمكانية  مدى  وعلى  وواجباتهم  االأو�شياء  حقوق  على  املنطبق     القانون 

)ب(-)ج([  8 ]املادة  والواجبات  احلقوق  تلك  تفوي�ص 

املوجودات،  الو�شي يف حيازة �شمان يف  املنطبق على �شالحية  •  القانون 
)د([  8 ]املادة  املوجودات  اإدارة  ويف  منحه،  اأو  ال�شمان  يف  الت�رصف  اأو 

)ه�([  8 ]املادة  اال�شتثمار  يف  الو�شي  املنطبق على �شالحيات  •  القانون 
اال�شتئمان وعلى  املفرو�شة على مدة  القيود  املنطبق على  •  القانون 

)و([  8 ]املادة  الدخل  تراكم  يف  ال�شالحية 

)ز([  8 ]املادة  وامل�شتفيد  الو�شي  العالقة بني  املنطبق على  القانون   •
)ح([  8 ]املادة  اإنهائه  اأو  اال�شتئمان  تغيري  املنطبق على  القانون   •

)ط([  8 ]املادة  اال�شتئمان  توزيع موجودات  املنطبق على  القانون   •
اإدارة  يكونوا م�شوؤولني عن  اأن  االأو�شياء يف  املنطبق على واجب  •  القانون 

)ي([  8 ]املادة  �شوؤونهم 

ح�رصا؟ الدولية  الاملعامالت   •
االأ�شا�شية والقيود  3[اال�شتثناءات  ]املادة  وكتابة  املن�شاأة طواعية  اال�شتئمانات  •  تنطبق ح�رصا على 

�شائر  اأو  الو�شايا  املت�شلة ب�شحة  االأولية  امل�شائل  تنطبق على  •  ال 
]4 ]املادة  الو�شي  اإىل  املوجودات  مبوجبها  تُنقل  التي  االإجراءات 

املحتمل   التداخل 

اأخرى دولية  �شكوك  مع 

العرف  �شبيل  اإما على  اال�شتئمانات كو�شيلة �شمانية،  تُ�شتخدم  •  غالبا ما 
و�شائل  الداخلي  القانون  اإطار  يف  تتاح  ال  عندما  اأو  لالأمر  ت�شهيال  اأو 

با�شتخدام  االعرتاف  كفالة  توؤدي  اأن  املحتمل  ومن  اأخرى.  �شمانية 

اإىل  باال�شتئمانات  م�شمولة  غري  ق�شائية  واليات  يف  ك�شمان  اال�شتئمان 

النظر  بغ�ص  ال�شمانية  الو�شائل  تنّظم  اأخرى  �شكوك  مع  تداخل  حدوث 

التجارة  يف  امل�شتحقات  الإحالة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  مثل  �شكلها،  عن 

امل�شمونة،  املعامالت  ب�شاأن  الت�رصيعي  االأون�شيرتال  ودليل  الدولية، 

املتعلقة  احلقوق  بع�ص  على  املنطبق  بالقانون  اخلا�شة  واالتفاقية 

مع  التداخل  حالة  ففي  و�شيط.  حوزة  يف  املوجودة  املالية  باالأوراق 

الأحكام  وفقا  االتفاقية  هذه  تطبيق  يُوؤجل  املتحدة،  االأمم   اتفاقية 

التداخل  حالة  يف  امل�شرتعة،  الدول  تقوم  بينما  منها.   )1(  38 املادة 

اأيِّ  بح�شم  امل�شمونة،  املعامالت  ب�شاأن  الت�رصيعي  االأون�شيرتال  دليل  مع 

مع  التداخل  حالة  يف  اأما  واالتفاقية.  الداخلي  الت�رصيع  بني  تناق�ص 

باالأوراق  املتعلقة  احلقوق  بع�ص  على  املنطبق  بالقانون  اخلا�شة  االتفاقية 

لت�شوية  العامة  االأ�شاليب  فتنطبق  و�شيط،  حوزة  يف  املوجودة  املالية 

االتفاقيات. بني  التنازع  حاالت 
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�شكوك اإىل   االإ�شارات 

اأخرى دولية 

ال توجد  •

القانون  قواعد 

اخلا�ص الدويل 

بالت�شوية  املكلّف  ال�شخ�ص  يختاره  الذي  القانون  مبوجب  اال�شتئمان  •  ينّظم 
]6 ]املادة 

القانون  كان  اإذا  املفعول  نافذ  بالت�شوية  املكلّف  ال�شخ�ص  •  ال ي�شبح خيار 
املعنية  اال�شتئمانات  فئة  على  اأو  اال�شتئمانات  على  ين�ص  ال  يختاره  الذي 

]6 ]املادة 

يُنّظم  املفعول،  نافذ  قانونا منطبقا  بالت�شوية  املكلّف  ال�شخ�ص  مل يخرت  •  اإذا 
]7 ]املادة  عالقة  اأوثق  به  تربطه  الذي  القانون  مبوجب  اال�شتئمان 

الوظيفية   التعاريف 

االأ�شا�شية

املوجودات  و�شع  عند  قانونية  عالقات  من  يُقام  ما  يعني  •  "اال�شتئمان" 
]2 ]املادة  حمّدد  غر�ص  لتحقيق  اأو  امل�شتفيد  ل�شالح  و�شي  ت�رصف  حتت 

املفعول   نفاذ 

االأطراف بني 

املنطبق القانون  يُحّدده   •
تنازع  اأحكام قانون حتّدده قواعد  االتفاقية ال حتول دون تطبيق  اأنَّ  •  غري 

تلك  على  اخلروج  ميكن  ال  اأنه  دام  ما  باملحكمة،  اخلا�شة  القوانني 

يف  ال�شمانية  بامل�شالح  اأمور،  جملة  يف  يتعلق،  طوعي  باإجراء  االأحكام 

]15 ]املادة  املمتلكات 

املفعول  نفاذ 

الثالثة االأطراف  جتاه 

املنطبق القانون  يُحّدده   •
تنازع  اأحكام قانون حتّدده قواعد  االتفاقية ال حتول دون تطبيق  اأنَّ  •  غري 

تلك  على  اخلروج  ميكن  ال  اأنه  دام  ما  باملحكمة،  اخلا�شة  القوانني 

يف  ال�شمانية  بامل�شالح  اأمور،  جملة  يف  يتعلق،  طوعي  باإجراء  االأحكام 

]15 ]املادة  املمتلكات 

املنطبقاالأولوية القانون  يُحّددها   •
تنازع  اأحكام قانون حتّدده قواعد  االتفاقية ال حتول دون تطبيق  اأنَّ  •  غري 
تلك  على  اخلروج  ميكن  ال  اأنه  دام  ما  باملحكمة،  اخلا�شة  القوانني  بني 

يف  ال�شمانية  بامل�شالح  اأمور،  جملة  يف  يتعلق،  طوعي  باإجراء  االأحكام 

15 ]املادة  املمتلكات 

اأخرى فعلي، م�شائل  ا�شتئمان  اأنه  على  املنطبق  للقانون  وفقا  يُن�شاأ  ا�شتئمان  باأيِّ  •  يُعرتف 
الق�شائية  الواليات  يف  باال�شتئمان  االعرتاف  يكفل  مّما   ]11 ]املادة 

الأغرا�ص  املُن�شاأة  اال�شتئمانات  ي�شمل  مبا  باال�شتئمانات،  امل�شمولة  غري 

ك�شمانات.  ا�شتخدامها 

]11 ]املادة  اال�شتئمان  املرتتبة على  الدنيا  االآثار  حتديد   •
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املرفق

املتحدة  الأمم  )جلنة  اأعّدتها  التي  بال�صكوك  قائمة 

لهاي  وموؤمتر  )الأون�صيرتال((  الدويل  التجاري  للقانون 

لهاي(  )موؤمتر  اخلا�ص  الدويل  للقانون 

)اليونيدروا(  اخلا�ص  القانون  لتوحيد  الدويل   واملعهد 

املنقولة املوجودات  يف  ال�صمانية  امل�صالح  عن 

)1988 )اأوتاوا،  الدولية  العوملة  ب�شاأن  اليونيدروا  اتفاقية 

)1988 )اأوتاوا،  الدويل  التمويلي  بالتاأجري  املتعلقة  اليونيدروا  اتفاقية 

الأون�شيرتال 2001(—اأعّدتها  )نيويورك،  الدولية  التجارة  يف  امل�شتحقات  لإحالة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

املمتلكات  يف  ال�شمانية  باحلقوق  اخلا�ص  وامللحق   )2007( امل�شمونة  املعامالت  ب�شاأن  الت�رشيعي  الأون�شيرتال   دليل 

)2010( الفكرية 

)2008( للتاأجري  النموذجي  اليونيدروا  قانون 

اليونيدروا 2001(—اأعّدها  تاون،  )كيب  املنقولة  املعّدات  على  الدولية  بال�شمانات  املتعلقة  التفاقية 

الطائرات  معّدات  تخ�ص  التي  امل�شائل  ب�شاأن  املنقولة  املعّدات  على  الدولية  ال�شمانات  باتفاقية  امللحق   الربوتوكول 

اليونيدروا 2001(—اأعّده  تاون،  )كيب 

الدارجة  املعّدات  تخ�ص  التي  امل�شائل  ب�شاأن  املنقولة  املعّدات  على  الدولية  ال�شمانات  باتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

اليونيدروا 2007(—اأعّده  )لك�شمربغ،  احلديدية  ال�شكك  على 

و�شيط  حوزة  يف  املوجودة  املالية  بالأوراق  املتعلقة  احلقوق  بع�ص  على  املنطبق  بالقانون  اخلا�شة   التفاقية 

لهاي موؤمتر  2006(—اأعّدها  )لهاي، 

)2009 )جنيف،  و�شيط  لدى  املودعة  املالية  بالأوراق  املتعلقة  املو�شوعية  القواعد  ب�شاأن  اليونيدروا  اتفاقية 

موؤمتر  1985(—اأعّدها  )لهاي،  بال�شتئمان  العرتاف  وب�شاأن  ال�شتئمان  على  التطبيق  الواجب  القانون   اتفاقية 

لهاي





 

املتحدة  الأمم  ن�صو�ص جلنة 

)الأون�صيرتال(  الدويل  التجاري  للقانون 

لتوحيد  الدويل  واملعهد  لهاي  وموؤمتر 

)اليونيدروا(  اخلا�ص  القانون 

ال�صمانية بامل�صالح  املتعلقة 
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النم�سـا يف  ُطبع 

املتحدة الأمم  من�سورات 
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