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      )تابع(مة دِّمق    
    )تابع( عامة عن قانون املعامالت املضمونة ودور التسجيل حملة  - هاء  

    )تابع(أولوية احلق الضماين   - ٥  
    نقل إليهم تلك املوجوداتُتملوجودات املرهونة أو غريهم ممن مشترو ا  )ب(  

 قاعــدةً عامــة بأنــه حيــق للــدائن املــضمون، الــذي امتثــل    دليــل املعــامالت املــضمونة يقــّر   -١
املوجـودات املرهونـة   " أن يالحـق  "ألطراف الثالثة فيما يتصل حبقه الـضماين،        لشروط النفاذ جتاه ا   

بعد انتقاهلا من املانح إىل حوزة املـشتري أو غـريه مـن املنقـول إلـيهم الـذين يكتـسبون حقوقـا يف                   
  ، ٨٩-٧٢، الفـــصل الثـــاين، الفقـــرات دليـــل املعـــامالت املـــضمونةانظـــر (املوجـــودات املرهونـــة 
وباملقابـل، يأخـذ املنقـول إليـه حقـه       ).٧٩، والتوصية   ٨٩ و ١٦ و ١٥رات  والفصل الثالث، الفق  

يف املوجودات خالية من احلق الضماين الـذي مل ُيجعـل نافـذا جتـاه األطـراف الثالثـة بالتـسجيل                     
ولـيس يف هـذا النـهج       . أو بطريقة أخرى حىت وإن كان على علم فعلي بوجـود احلـق الـضماين              

 ألنـه كـان باإلمكـان أن حيمـوا أنفـسهم بتـسجيل اإلشـعار        إجحاف يف حق الدائنني املضمونني  
 .يف الوقت املناسب أو جبعل حقهم الضماين نافذا جتاه األطراف الثالثة

 يقّر بوجود عـدد مـن االسـتثناءات مـن هـذه القاعـدة               دليل املعامالت املضمونة   نَّغري أ   -٢
 .وتلخص الفقرات التالية أهم هذه االستثناءات. العامة

 املشتري أو املستأجر أو املرخص لـه باالسـتخدام الـذي حيـصل              نَّثناء األول هو أ   االست  -٣
على موجودات مرهونة مبوافقة الدائن املضمون إمنا حيصل عليهـا خاليـة مـن احلـق الـضماين أو                   

). ٨٠، التوصـية  دليـل املعـامالت املـضمونة   انظـر  (يأخذ حقوقـه دون أن تتـأثر بـاحلق الـضماين      
راء املعامالت اليت يوافق عليها الدائن املضمون اعتياديـا بعـد اختـاذ بعـض          ويسهل هذا النهج إج   

 .الترتيبات إلتاحة ضمانة أخرى للدائن املضمون

 مشتري املوجودات أو مـستأجرها أو املـرخص لـه باسـتخدامها             نَّاالستثناء الثاين هو أ     -٤
ق الـضماين حـىت يف   يف سياق العمل املعتاد للمانح حيصل على تلـك املوجـودات خاليـة مـن احلـ        

حالـة قيـام الـدائن املـضمون بتـسجيل إشـعار بـاحلق الـضماين أو باالمتثـال لـشروط النفـاذ جتــاه            
ــة   ــامالت املــضمونة انظــر (األطــراف الثالث ــل املع ــع   ). ٨١، التوصــية دلي ــهج م ــذا الن ــسق ه ويت

ملـشترين الـذين    فمـن غـري الـواقعي أن ُيتوقَّـع مـن ا           . التوقعات التجارية املعقولة لألطـراف املعنيـة      
يتعــاملون مــع منــشأة جتاريــة اعتــادت أن تبيــع نــوع املوجــودات الــيت هتــّم املــشتري، كاملعــدات  

كما أنَّ الدائن املضمون الذي يأخـذ       . احلاسوبية مثال، أن يبحثوا يف السجل قبل إجراء املعاملة        
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نح ميكــن أن حقـاً ضــمانياً يف خمـزون املــانح عــادة مـا يكــون قــد فعـل ذلــك علــى أسـاس أنَّ املــا     
فلكي يـتمكّن املـانح مـن    . يتصّرف يف املخزون خالصاً من احلق الضماين يف سياق عمله املعتاد   

توليد اإليرادات الالزمة لسداد القرض املضمون، يلزم طمأنة زبائنه إىل أهنـم سـوف يكتـسبون                
 .حق ملكية غري مرهون يف أيِّ خمزون يباع إليهم يف السياق املعتاد لعمل املانح

 سياسة احلفاظ على التداول اليت تـربر مـنح أولويـة خاصـة              نَّأما االستثناء الثالث فهو أ      -٥
للدائنني املضمونني الذين حيتازون املوجودات املرهونة ماديا يف شكل نقود أو مـستندات قابلـة             

، تـربر أيـضا مـنح       )مثـل الـشيكات   (أو صـكوك قابلـة للتـداول        ) مثل سندات الـشحن   (للتداول  
ــة  ــة نقــال تامــا     األولوي ــيهم هــذه األنــواع مــن املوجــودات املرهون دليــل انظــر (إىل مــن ُتنقــل إل

 ).١٠٩ و١٠٨ و١٠٢ و١٠١، التوصيات املعامالت املضمونة

ــق      -٦ ــل املعــامالت املــضمونة رابعــا، وكمــا ذُكــر ســابقا، قــد ينطب  علــى املوجــودات  دلي
ات وامللكيــة الفكريــة اخلاضــعة لنظــام التــسجيل املتخــصص، مثــل الــسيارات والــسفن والطــائر  

، الفقرتــان ٤، والتوصــية ٣٦-٣٢، الفــصل األول، الفقــرات دليــل املعــامالت املــضمونةانظــر (
وعــادة مـا يرمــي هــذا النـوع مــن الــسجالت إىل حتقيـق أهــداف أوســع    )). ب(و) أ(الفرعيتـان  

 نطاقا من جمرد إشهار احلقوق الضمانية يف املوجودات املعنيـة، ومنـها علـى اخلـصوص تـسجيل                 
، يف حـدود انطباقـه علـى    دليـل املعـامالت املـضمونة   وبناء على ذلـك، يوصـي       . امللكية أو نقلها  

احلقوق الضمانية يف هذا النوع من املوجودات، مبنح األولوية للمشترين أو غريهم مـن املنقـول         
إليهم املسجلني يف سجل متخّصص علـى احلـق الـضماين املـسّجل يف سـجل احلقـوق الـضمانية              

 حال تـسجيل احلـق الـضماين يف الـسجل املتخـّصص أيـضا، ُتحـدَّد األولويـة حبـسب          العام؛ ويف 
 ).٧٨ و٧٧، التوصيتان دليل املعامالت املضمونةانظر (ترتيب التسجيل 

ــضمانية يف          -٧ ــوق ال ــني احلق ــة ب ــى األولوي ــافس عل ــل إزاء التن ــهج مماث ــسا، يؤخــذ بن خام
 مبـــنح األولويـــة  املعـــامالت املـــضمونةدليـــلإذ يوصـــي . امللحقـــات باملمتلكـــات غـــري املنقولـــة

للمشترين أو غريهم ممن تنقل إليهم املمتلكات غري املنقولة املسجلني يف سجل املمتلكـات غـري                
املنقولة على احلق الضماين يف امللحقات املسجل يف سـجل احلقـوق الـضمانية العـام فقـط؛ ويف                   

ــضماين يف امللحقــات يف ســجل املمتلكــات غــ      ــسجيل احلــق ال ــضا، حتــدَّد  حــال ت ــة أي ري املنقول
 ).٨٨ و٨٧، التوصيتان دليل املعامالت املضمونةانظر (األولوية حبسب ترتيب التسجيل 
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    دائنو املانح غري املضمونني   )ج(  
ــة بقيمــة         -٨ ــدائن املــضمون احلــقَّ يف املطالب ــه خيــوِّل لل ــّدْين أن ــزات ضــمان ال مــن أهــم مي

 علـى   ًءوبنا.  على مطالبات دائين املانح غري املضمونني      املوجودات املرهونة مع التمتع باألفضلية    
 مبنح األولوية للحـق الـضماين علـى حقـوق الـدائن غـري               دليل املعامالت املضمونة  ذلك، يوصي   

املــضمون شــريطة أن يــسجل الــدائن املــضمون حقــه املــضمون أو جيعلــه نافــذا جتــاه األطــراف    
ائيا أو أمـرا مؤقتـا مـن احملكمـة ضـد املـانح       الثالثة قبل استصدار الدائن غري املضمون حكما قـض   

واختــاذه اخلطــوات الالزمــة مبقتــضى قــانون آخــر للــدول املــشترعة للحــصول علــى حقــوق يف     
ــة   ــضمونة  انظــر (املوجــودات املرهون ــامالت امل ــل املع ــهج   ). ٨٤، التوصــية دلي ــذا الن ــن ه وميكّ

  دينني مـن أجـل تقريـر    الدائنني غـري املـضمونني مـن حتديـد مـدى رهـن املوجـودات العائـدة للمـ                 
 مـن املهـم التنبيـه       نَّغـري أ  . ضائي وبدء إجراءات إنفاذه   ما إذا كان من اجملدي استصدار حكم ق       

خبــصوص قاعــدة األولويــة هــذه إىل أنــه حــىت يف حــال تــسجيل الــدائن املــضمون إشــعارا حبقــه   
 املــضمون الــضماين أو جعلــه هــذا احلــق نافــذا جتــاه األطــراف الثالثــة بعــد اكتــساب الــدائن غــري

 األولويـة متــنح للــدائن املــضمون مبقــدار االئتمــان  نَّ املوجــودات املرهونــة للمــدين، فــإحقوقـا يف 
الذي قّدمه قبـل أن يأخـذ علمـا فعليـا باكتـساب الـدائن غـري املـضمون حلقـوق يف املوجـودات                        

دليـل  ر  انظـ (املرهونة أو الذي قّدمه عمـال بـالتزام سـابق ال رجعـة فيـه بتقـدمي االئتمـان للمـانح                      
 ).٨٤، والتوصية ١٠٦-٩٤، الفصل اخلامس، الفقرات املعامالت املضمونة

 اخلطــوات الــيت يــتعني علــى الــدائن غــري املــضمون  دليــل املعــامالت املــضمونةوينــاقش   -٩
اختاذها الكتساب حقوق يف موجودات املـدين حـىت تتـاح لـه إمكانيـة احلـصول علـى األولويـة                  

 عل حقـه الـضماين نافـذا علـى اإلطـالق أو يف الوقـت املناسـب                إزاء الدائن املضمون الذي مل جي     
انظـر  ( الـدليل ال يقـدم أيـة توصـيات بـشأن اخلطـوات املـذكورة                 نَّجتاه األطراف الثالثـة، غـري أ      

وقـد ُتـرك هـذا األمـر لكـي          ). ١٠٦-٩٤، الفصل اخلامس، الفقـرات      دليل املعامالت املضمونة  
  ويف بعــض الــدول، . نفيــذ األحكــام القــضائية لــديهاحتــدده الدولــة املــشترعة يف قــانون إنفــاذ وت

ال يكتسب الدائن غـري املـضمون حقوقـا يف موجـودات املـدين إال بعـد االنتـهاء مـن إجـراءات                       
إنفاذ احلكم القضائي عن طريق املصادرة والبيع وإحلاق حقوق الدائن حبكـم القـضاء بعائـدات                

ولُ، عنـد استـصداره حكمـا قـضائيا،       وميكن للدائن غـري املـضمون يف دول أخـرى احلـص           . البيع
على ما يعادل حقًّا ضمانيا عاما يف املمتلكـات املنقولـة احلاليـة واآلجلـة للمـدين حبكـم القـضاء            

 علـى ذلـك،     ًءوبنـا . مبجرد تسجيل إشعار بـاحلكم القـضائي يف سـجل احلقـوق الـضمانية العـام               
 أن تــضع بعــني  املــضمونةلــدليل املعــامالتيــتعني علــى الــدول الــيت تــشترع التوصــيات العامــة  

 .االعتبار قوانينها احلالية هبذا الشأن وأن ختتار ما يناسبها من النهوج
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    ممثل اإلعسار  )د(  
ــضمونني          -١٠ ــدائنني امل ــة لل ــةَ املخول ــوم األولوي ــى العم ــة عل ــسار احلديث ــوانني اإلع ــرم ق حتت

وهــذا هـو النــهج  . مبوجـب القــانون يف حـال الــشروع يف تنفيـذ إجــراءات اإلعـسار حبــق املـانح     
متـشيا  ) ٢٣٩، التوصـية   دليل املعامالت املضمونة  انظر   (دليل املعامالت املضمونة  املوصى به يف    

 نَّويترتـب علـى ذلـك أ      "). دليـل اإلعـسار    ("اإلعـسار مع دليل األونـسيترال التـشريعي لقـانون         
ملعـسر، شـريطة    للدائن املضمون األولوية عموما على مطالبات الدائنني غري املضمونني للمانح ا          

ــذا جتــاه         ــضماين أو اســتوىف شــرط جعــل ذلــك احلــق ناف أن يكــون قــد ســجل إشــعارا حبقــه ال
ــشروع يف إجــراءات        ــل ال ــضمونة قب ــامالت امل ــانون املع ــه يف ق ــصوصِ علي ــة املن األطــراف الثالث

ويف املقابل، عادة ما يؤدي عدم تـسجيل الـدائن املـضمون إشـعارا حبقـه الـضماين أو                   . اإلعسار
ه هذا احلق نافذا جتاه األطراف الثالثة قبل الشروع يف إجـراءات اإلعـسار إىل خفـض                 عدم جعل 

ع اتبـاُع هـذا النـهجِ الـدائَن         ويـشجّ . مرتبة الدائن املضمون بالفعل إىل مرتبة دائـنٍ غـري مـضمون           
املضمون على التسجيل يف الوقت املناسب أو اختـاذ خطـوات جلعـل حقـه الـضماين نافـذا جتـاه                     

كمــا أنــه ميكّــن ممثــل اإلعـسار لــدى املــانح مــن أن حيــدد بكفــاءة موجــودات  . ثــةاألطـراف الثال 
 .املانح اليت قد تكون ُرهنت بفعالية

غري أنَّ التسجيل يف الوقت املناسب ال حيمي الدائن املضمون من الطعون املـستندة إىل                 -١١
النقـل التفـضيلية    السياسات العامة لقانون اإلعسار، مثل القواعـد الـيت تبطـل مبوجبـها عمليـات                

دليــل انظــر (أو االحتياليــة والقواعــد الــيت تعطــي األولويــة لــبعض الفئــات احملميــة مــن الــدائنني    
 ١٨٨ و ٨٨؛ وانظر أيـضا التوصـيتني       ٢٣٩، الفصل الثاين عشر، والتوصية      املعامالت املضمونة 
 ).من دليل اإلعسار

بدء إجراءات اإلعـسار، مـع أنـه        قد ينقضي نفاذ احلق الضماين جتاه األطراف الثالثة بعد            -١٢
كان نافذا عند بدء تلك اإلجراءات، ألسباب منـها مـثالً جعلُـه نافـذا جتـاه األطـراف الثالثـة عـن                       

دليـل املعـامالت   ولتفـادي وقـوع ذلـك، يوصـى      . طريق التسجيل وانتهاء فترة نفاذ هذا التسجيل      
زمة مبوجب قانون املعامالت املضمونة      بأن خيوَّل للدائن املضمون حقُّ اختاذ التدابري الال        املضمونة

انظـر  (للحفاظ على نفاذ حقه الضماين جتـاه األطـراف الثالثـة حـىت بعـد بـدء إجـراءات اإلعـسار                      
واهلـدف مـن هـذه التوصـية هـو كفالـة عـدم حرمـان                ). ٢٣٨، التوصية   دليل املعامالت املضمونة  

تلــها نتيجــة الوقــف التلقــائي  الــدائن املــضمون مــن إمكانيــة احلفــاظ علــى مرتبــة األولويــة الــيت حي  
 .إلجراءات اإلنفاذ الذي عادة ما يفرضه الدائنون خبصوص بدء إجراءات اإلعسار



 

V.12-56144 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1 

وعندما تّتخذ إجراءات اإلعسار شكل إعـادِة تنظـيمٍ، عـادة مـا تـأذن قـوانني اإلعـسار                     -١٣
ــدء إجــراءات         ــل الالحــق لب ــى متوي ــشاء حــق ضــماين للحــصول عل ــة للمــانح املعــسر بإن احلديث

ويـنص دليـل اإلعـسار علـى أنـه لـيس هلـذا احلـق                ). ٦٥انظر دليل اإلعسار، التوصية     (عسار  اإل
الــضماين أولويــة علــى أي مــن الــدائنني املــضمونني القــائمني مــا مل حيــصل علــى موافقــة هــؤالء  

وعنـد تقـدمي التمويـل      . الدائنني املـضمونني أو تـأذن بـه احملكمـة مـع تـوفري احلمايـة املناسـبة هلـم                   
بدء إجراءات اإلعسار، تنطبق القواعد الـيت تـنظم نفـاذ احلـق الـضماين جتـاه األطـراف                   الالحق ل 

 .الثالثة من قانون املعامالت املضمونة
    

    املطالبات ذات األفضلية  )هـ(  
قد مينح قانون املعامالت املضمونة أو قانون اإلعـسار أو كالمهـا يف دولـة مـا األولويـة                     -١٤

ق بالسياسة العامة، لفئات معينة من الدائنني غـري املـضمونني علـى             التفضيلية، ألسباب شىت تتعل   
ــضمونني   ــدائنني امل ــات ال ــشترعة      . مطالب ــة امل ــات الدول ــك مطالب ــى ذل ــة عل ــة املألوف ــن األمثل وم

ــة       ــا مــن اســتحقاقات العمــل غــري املدفوع ــاألجور أو غريه ــوظفني ب ــات امل ــضرائب ومطالب . بال
ســـياق اإلعــسار، جـــزءا حمــددا مـــن قيمـــة   وعــالوة علـــى ذلــك، ختـــصِّص بعــض الـــدول، يف    

سيما املوجودات التجارية، لفائدة الدائنني غري املضمونني مـع مـنحهم            املوجودات املرهونة، ال  
 املطالبـات ذات األفـضلية    دليل املعـامالت املـضمونة    ويناقش  . األفضلية على الدائنني املضمونني   

الدولـة املـشترعة اسـتبقاء أي منـها،         ويوصي باحلـّد منـها مـن حيـث النـوع واملقـدار إذا قـررت                 
ووصفها يف قانون املعامالت املضمونة أو قانون اإلعسار حبسب احلالة وصـفا واضـحا وحمـددا                

، والفـصل الثـاين عـشر،    ٩٣-٩٠، الفـصل اخلـامس، الفقـرات    دليل املعامالت املـضمونة  انظر  (
ــع ). ٢٣٩ و٨٣، والتوصــيتان ٦٣-٥٩الفقــرات  ــل املعــامالت املــضم ويتب ــهج  ونةدلي  هــذا الن
 الدولــة املــشترعة قــد تــود تطبيــق سياســات      نَّ الــسبب األول هــو إدراك الــدليل بــأ   .لــسببني

 مبـا قـد   الـدليل اجتماعية وما يتصل هبا من مطالبات ذات أفضلية؛ أما السبب الثـاين فهـو إقـرار          
 .يترتب على تلك املطالبات من أثر على تكلفة االئتمانات ومدى توافرها

جيل املطالبات ذات األفـضلية يف بعـض الـدول يف سـجل احلقـوق الـضمانية                 وجيوز تس   -١٥
 قواعد التسجيل واألولوية اليت تنطبـق علـى احلقـوق الـضمانية يف تلـك                نَّى الرغم من أ   العام عل 

دليــل املعــامالت وينــاقش . الــدول قــد ال تنــسحب بالــضرورة علــى املطالبــات ذات األفــضلية   
ي تــسجيل املطالبــات ذات األفــضلية واآلثــار الــيت ينبغــي أن   مــسألة مــا إذا كــان ينبغــاملــضمونة

دليـل  انظـر  (تترتب على التسجيل من حيث األولوية، لكنه ال يقـدم أيـة توصـيات هبـذا الـشأن               
 ).٩٠، الفصل اخلامس، الفقرة املعامالت املضمونة
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      اّتساع نطاق املعامالت يف إطار السجل  - ٦  
    اإلحاالت التامة  )أ(  

 ذو نطــاق شــامل، دليــل املعــامالت املــضمونةعــامالت املــضمونة املتــوخى يف قــانون امل  -١٦
، إذ يــضّم مجيــع )٢٩-٢٧، الفقــرات A/CN.9/WG.VI/WP.52انظــر الوثيقــة (كمــا ســبق بيانــه 

املعـامالت الــيت ميكــن اسـتخدامها مــن حيــث اجلـوهر لــضمان التــزامٍ، بغـض النظــر عــن الطــابع     
ــدائن املــض     ــدى ال ــة ل ــزام    الرمســي حلــق امللكي ــة أو طــابع االلت ــوع املوجــودات املرهون مون أو ن

ــراف    ــضمون أو وضــعية األط ــر (امل ــضمونة  انظ ــامالت امل ــل املع ــرات  دلي ــصل األول، الفق ، الف
 ).١٠ و٢، والتوصيتني ١١٢-١٠١

 بـأن ينطبـق قـانون املعـامالت املـضمونة، إىل حـد مـا              دليل املعـامالت املـضمونة    ويوصي    -١٧
التامــة للمــستحقات، باإلضــافة إىل انطباقــه علــى مجيــع املعــامالت  علــى األقــل، علــى اإلحــاالت 

 إدراج نَّغـري أ . شامل الذي مت إيضاحه للتـو املضمونة املعّرفة حسب املعىن الوظيفي واملتكامل وال 
ــر     اإلحــاالت التامــة يف نطــاق املعــامالت املــضمونة ال يعــين أن توصــيف هــذه املعــامالت قــد تغّي

 القصد منه هـو كفالـة خـضوع مـن حتـال إليـه املـستحقات إحالـة           ليصبح معامالت مضمونة، بل   
باستثناء اإلنفـاذ علـى   (تامة لنفس القواعد املتعلقة باإلنشاء والنفاذ جتاه األطراف الثالثة واألولوية      

ويكفـل ذلـك أيـضا متّتـَع احملـال إليـه       . اليت خيضع هلا حائز احلـق الـضماين يف املـستحقات        ) العموم
انظـر  (حلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا الدائن املضمون جتـاه املـدين باملـستحق      إحالة تامة بنفس ا   

 ).١٦٧ و٣، والتوصيتني ٣١-٢٥، الفصل األول، الفقرات دليل املعامالت املضمونة

ــه إشــعارا حبقــه يف ســجل         -١٨ ــشترط عــادة أن يــسجل احملــال إلي ــهج، ي ومبوجــب هــذا الن
جتــاه األطــراف الثالثــة؛ وحتــدد، حبــسب ترتيــب   احلقــوق الــضمانية كــي يتحقــق نفــاذ اإلحالــة   

التسجيل، األولوية بالنسبة حلقوق احملال إليهم أو الدائنني املضمونني املتنافسني املتعاقبني الـذين             
، دليـل املعـامالت املـضمونة     انظر  (املانح نفسه   /اكتسبوا حقوقا يف املستحقات نفسها من احمليل      

 اإلحــاالت التامــة   نَّاء األخــذ هبــذا النــهج هــو أ    والــسبب ور ). ٤٣الفــصل الثالــث، الفقــرة   
للمستحقات ال تؤدي دورا يف التمويل فحسب، بل تتسّبب أيضا يف مشكلة نقص املعلومـات               

وال يكــون . لــدى األطــراف الثالثــة الــيت تتــسّبب فيهــا أيــضا احلقــوق الــضمانية يف املــستحقات 
ا مــن األطــراف الثالثــة، مــا مل يــسجَّل للــدائن املــضمون احملتمــل أو احملــال إليــه احملتمــل أو غريمهــ

اإلشعار يف سجل احلقوق الـضمانية باعتبـاره شـرطا لتحقيـق النفـاذ جتـاه األطـراف الثالثـة، أيـة                      
وسائل ناجعة للتحقق مما إذا كانت مستحقات منشأة ما قد أحيلت أو ما إذا كانت اإلحالـة،                 

ولـئن أمكـن التحـري عـن      . الـضمان يف حال القيام هبا فعـال، إحالـة تامـة أو إحالـة علـى سـبيل                  
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 عــدم إبــالغ املــدينني بتلــك املــدينني بتلــك املــستحقات، فــإن ذلــك غــري ممكــن عمليــا يف حــال 
 .ات باإلحالة، أو عندما تشمل املعاملة املستحقّات احلالية واآلجلة عموماقّاملستح

    
    املعامالت األخرى غري املضمونة  )ب(  

 يف شكل إجيار متويلي أو إرسالية جتاريـة حقيقـيني طـويلي             ال متكِّن املعامالت اليت تكون      -١٩
األجل بشأن موجودات منقولة من ضمان مثن احتياز املوجودات، ومن مث فهاتان الطريقتان غري              

دليـل  مؤهلتني باعتبارمها من احلقوق الضمانية لإلدراج يف قانون املعامالت املضمونة املتوخى يف             
 يطرحــان نفــس مــشاكل اإلشــهار لــدى األطــراف الثالثــة الــيت    غــري أهنمــا. املعــامالت املــضمونة

تطرحها احلقوق الضمانية غري االحتيازية ألهنما ينطويان بالضرورة على الفصل بني حـق امللكيـة               
وقـد وّسـعت   ). لدى املستأجِر أو املرسل إليه(واحليازة الفعلية  ) لدى املؤجر التمويلي أو املرِسل    (

جيــاد حــل هلــذا املــشكل، نطــاق نظــام املعــامالت املــضمونة لــديها بعــض الــدول، ســعيا منــها إىل إ
وإضـافة  . ليشمل احلقوق الضمانية االحتيازية يف هذين النوعني مـن املعـامالت          ) باستثناء اإلنفاذ (

إىل ما يكفله هذا النهج من إشـهار كـاف لـدى األطـراف الثالثـة، فإنـه يقلّـص احتمـال املقاضـاة                       
يف شـكل إجيـار متـويلي أو إرسـالية جتاريـة معاملـة مـضمونة أم ال،              بشأن ما إذا كانت معاملة مـا        

ومن مث غَري نافذٍة إذا مل يسجل هبا إشعاٌر أو أدىن مرتبةً من حيث األولوية إذا مل تنطبـق القواعـد                     
 دليل املعـامالت املـضمونة   ويناقش  . اليت حتكم منح األولوية اخلاصة للحقوق الضمانية االحتيازية       

، الفـصل الثالـث، الفقـرة       دليل املعامالت املضمونة  انظر  (ن تقدمي توصيات بشأهنا     هذه املسألة دو  
ويف حال انشغال املؤجر التمويلي أو املرِسل إزاء نفاذ حقه جتاه األطراف الثالثـة أو ترتيبـه     ). ٤٤

من حيث األولوية يف حال توصيف حقه باحلق الضماين، فيمكنه تسجيل إشـعار حتـوطي تفاديـاً                 
 .فاذ حقوقه جتاه األطراف الثالثة يف نألية طعون

    
    االعتبارات املتعلقة بتنازع القوانني  - ٧  

يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا املعاملــة املــضمونة ذات صــلة بــأكثر مــن دولــة واحــدة،     -٢٠
حيتــاج الــدائنون املــضمونون واألطــراف الثالثــة إىل توجيهــات واضــحة حتــّدد الدولــة الــيت جيــب 

 بــشأن دليـل املعـامالت املـضمونة   ومبقتـضى النــهج املُوصـى بـه يف    .  املعاملـة تطبيـق قانوهنـا علـى   
فالقانون املنطبـق علـى     . تنازع القوانني، يتوقف القانون املنطبق على طبيعة املوجودات املرهونة        

إنــشاء حــق ضــماين يف موجــودات ملموســة ونفــاذه جتــاه األطــراف الثالثــة وأولويتــه هــو، علــى 
ــة   ــانونُ الدول ــوم، ق ــة     العم ــا مكــان املوجــودات املرهون ــع فيه ــيت يق ــر ( ال ــامالت  انظ ــل املع دلي

وهــذا يعــين أنــه يــتعني علــى الــدائن املــضمون، إذا رغــب يف جعــل ). ٢٠٣، التوصــية املــضمونة
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حقه الضماين نافذا جتاه األطراف الثالثة عن طريق التسجيل، أن يسجل إشعارا حبقـه الـضماين                
وبنـاء علـى ذلـك، عـادة مـا يكـون        . املوجـودات املرهونـة   يف سجل الدولة اليت يقع فيها مكـان         

مــن الــضروري تــسجيلُ عــّدة إشــعارات يف حــال وقــوع مكــان املوجــودات املرهونــة يف عــدة    
والقــــانون املنطبــــق فيمــــا يتعلــــق بــــاحلقوق الــــضمانية يف املوجــــودات غــــري امللموســــة . دول

ية هـو قـانون الدولـة الـيت يقـع      واملوجودات املنقولة اليت عادة ما تستخدم يف عدة واليات قضائ  
لــذا يــتعني علــى الــدائن  ). ٢٠٨، التوصــية دليــل املعــامالت املــضمونة انظــر (فيهــا مقــر املــانح  

املضمون تسجيل إشعار حبقه الضماين يف سجل الدولة اليت يقـع فيهـا مقـر املـانح إذا رغـب يف                     
 .جعل حقه الضماين نافذا جتاه األطراف الثالثة عن طريق التسجيل

دليـل املعـامالت   وتعّد القواعد املبّينة أعاله قواعَد أساسـية عامـة ختتلـف عّمـا يوصـي بـه                    -٢١
 مـن قواعـد متخصـصة بـشأن تنـازع القـوانني فيمـا يتعلـق بـاحلقوق الـضمانية يف أنـواع               املضمونة

املوجـودات الـيت ختـضع احلقـوُق فيهـا          ) أ: (وتشمل هـذه األنـواع مـا يلـي        . معينة من املوجودات  
املستحقات الناشـئة عـن معاملـة تتعلـق مبمتلكـات غـري منقولـة؛          ) ب(جيل متخصص؛ و  لنظام تس 

حقوق تقاضي عائدات مبقتضى    ) د(حقوق تقاضي أموال مودعة يف حسابات مصرفية؛ و       ) ج(و
ــستقل؛ و  ـــ(تعهــد م ــة   ) ه ــة الفكري ــوق امللكي ــضمونة  انظــر (حق ــامالت امل ــل املع   ، التوصــيات دلي

دما تكــون املوجــودات املرهونــة عبــارة عــن حقــوق  فعنــ). ٢٤٨، و٢١٥-٢٠٩، و٢٠٧-٢٠٤
ملكيــة فكريــة مــثال، يكــون القــانون املنطبــق يف املقــام األول هــو قــانون الدولــة الــيت تتمتــع فيهــا   

 احلق الضماين الذي ُينشأ وُيجعل نافذا جتاه األطـراف الثالثـة          نَّملمتلكات الفكرية باحلماية، مع أ    ا
 مقـر املـانح فقـط قـد يكـون نافـذا جتـاه ممثـل إعـسار املـانح                     مبقتضى قـانون الدولـة الـيت يقـع فيهـا          

، )امللحـق (انظر امللحق املتعلّق باحلقوق الضمانية يف املمتلكـات الفكريـة         (والدائنني حبكم القضاء    
 ).٢٤٨التوصية 

    
    تسجيل اإلشعارات  - ٨  

ــوق يف           -٢٢ ــذه احلق ــى ه ــون عل ــة والّره ــوق امللكي ــد حق ــدول ســجالت لقي ــشأ معظــم ال أن
 دوال عديــدة أنــشأت ســجالت مماثلــة حلقــوق امللكيــة يف عــدد نَّكمــا أ. متلكــات غــري املنقولــةامل

ومـن الـضروري، للنجـاح يف       . حمدود من املوجودات املنقولة العالية القيمة، كالسفن والطـائرات        
، أن يفهـم املـسؤولون      دليـل املعـامالت املـضمونة     إنشاء سجل احلقوق الضمانية العام املتوخى يف        

 . احملتملون مساِته الشديدة االختالف فهما جيداعمالؤهصميمه وتشغيله وكذلك عن ت

أوال، وخبالف سجالت األراضي أو السفن أو الطائرات االعتيادية، ال يهدف سـجل               -٢٣
 إىل تسجيل وجود أو نقـل احلـق         دليل املعامالت املضمونة  احلقوق الضمانية العام الذي يتوخاه      
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هونـة املوصـوفة يف اإلشـعار، كمـا ال يكفـل كـون الـشخص املـسمَّى                  يف ملكية املوجـودات املر    
فهو جمّرد سجل للحقوق الضمانية الـيت حيتمـل أن تكـون    . ماحنا يف اإلشعار هو املالك احلقيقي     

موجودة يف حق امللكية الذي يتمتـع بـه املـانح أو ميكـن أن حيتـازه يف املوجـودات املوصـوفة يف                       
، الفــصل دليــل املعــامالت املــضمونةانظــر (اث غــري مــسّجلة اإلشــعار نتيجــة ملعــامالت أو أحــد

 ).١٤-١٠الرابع، الفقرات 

ثانيا، عادة ما تقتضي سجالت حقوق امللكية أن يقدم أصـحاب التـسجيالت الوثـائق                 -٢٤
والسبب يف ذلك أن التسجيل عادة مـا ُيعتـرب دلـيالً، أو قرينـة               . األساسية أو يعرضوها للفحص   

 .ر، على حق امللكية وأي حقوق ملكية تؤثر يف ذلك احلقافتراضية على أقل تقدي

ــضمان     نَّومــع أ  -٢٥ ــائق ال ــشترط تقــدمي وث ــدول ت ــضمانية يف بعــض ال  ســجالت احلقــوق ال
 يوصي بأن تعتمد الدول نظاما لتسجيل اإلشعارات        دليل املعامالت املضمونة  األصلية أيضا، فإن    

، الفقـرة الفرعيـة   ٥٤، التوصـية  ت املـضمونة دليـل املعـامال  انظـر  (بدال من نظام لتـسجيل الوثـائق     
وال يشترط نظام تسجيل اإلشـعارات تـسجيل وثـائق الـضمان الفعليـة أو         ). ٥٧، والتوصية   )ب(

فكل ما يلزم تسجيله هو إشعار يتضمن املعلومـات         . حىت عرضها على موظفي السجل لفحصها     
 املوجــودات املوصــوفة يف األساســية الالزمــة لتنبيــه الباحــث إىل احتمــال وجــود حــق ضــماين يف  

ويترّتـب علـى ذلـك أنَّ التـسجيل ال يعـين أنَّ احلـق الـضماين الـذي يـشري إليـه اإلشـعار                         . اإلشعار
موجود بالضرورة؛ بل يعين فقط إمكانية وجود حق من هذا القبيل وقت التـسجيل أو يف وقـت                  

، A/CN.9/WG.VI/WP.52انظــر الوثيقــة (وال صــلة لتــسجيل اإلشــعار، كمــا ســبق بيانــه   . الحــق
، بإنشاء احلق الضماين؛ فهو إمنا جيعل أي حـق ضـماين ينـشأ مبوجـب اتفـاق           )٣٦ و ٣٠الفقرتان  

ضــماين غــري مــسجل بــني الطــرفني نافــذا جتــاه األطــراف الثالثــة شــريطة اســتيفاء شــروط اإلنــشاء  
 ).٦٧ و٣٣ و٣٢، التوصيات دليل املعامالت املضمونةانظر (األخرى املبينة سابقا 

 بتسجيل اإلشعارات بدالً من تـسجيل الوثـائق، ألنَّ          دليل املعامالت املضمونة  صي  ويو  -٢٦
 :تسجيل اإلشعارات

ألهنــم غــري (يقلّــص تكــاليف املعــامالت الــيت يتكبــدها أصــحاب التــسجيالت    )أ(  
والبــاحثون مــن  ) ملــزمني بالتــسجيل أو تقــدمي أدلــة علــى وثــائق الــضمان بغــرض التــسجيل        

غــري ملــزمني بفحــص مــا قــد يكــون عبــارة عــن كــّم هائــل مــن وثــائق  ألهنــم (األطــراف الثالثــة 
 ؛)الضمان ملعرفة ما إذا كان هناك حق ضماين يف املوجودات املعنية

ــم       )ب(   ــشغِّلي نظـ ــى مـ ــات علـ ــايل اإلدارة واحملفوظـ ــع يف جمـ ــبء الواقـ ــن العـ ــلُ مـ يقلِّـ
 السجالت؛
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ــسجيل      )ج(   ــوع خطــأ يف الت ــل مــن احتمــال وق ــه كلّمــا قلَّــت (يقلّ  املعلومــات ألن
 ؛)الواجب تقدميها قلَّ احتمال اخلطأ

فكلمـا  (حيافظ على اخلصوصية والسّرية بالنسبة للـدائنني املـضمونني واملـاحنني           )د(  
 .)ت املعلومات املتاحة للباحثنيقَلَّت املعلومات الواجب تسجيلها، قَلَّ

 احلــق الــضماين نَّ التــسجيل يف نظــام تــسجيل اإلشــعارات ال يعــين بالــضرورة أنَّومبــا أ  -٢٧
موجود فعال، فسترغب األطراف الثالثة اليت لديها حق ملكيـة منـافس يف املوجـودات املرهونـة                 
يف املطالبة بدليل على وجود اتفاق ضماين نافذ بني الطـرفني ونطـاق املوجـودات الـيت يـشملها             

األطـراف  ويصح هـذا القـول أيـضا يف حـال جعـل احلـق الـضماين املزعـوم نافـذا جتـاه                     . االتفاق
  الثالثة بطريقة أخرى، مثل نقل احليـازة، ألن احليـازة مـن طـرف الـدائن املـضمون املفتـرض قـد                      

 .ال تكون بغرض الضمان

ولــدى بعــض الــدول إجــراءات جيــوز مبوجبــها لطــرف ثالــث لديــه حــق ملكيــة يف            -٢٨
ا موجودات مرهونة أن يطلب احلصول على هذه املعلومات مباشرة من الشخص املـسّمى دائنـ              

وخيـوَّل احلـقُّ نفـسه لـدائين        . مضمونا يف التسجيل أو الشخص الذي يـدعي أنـه دائـن مـضمون             
املانح غري املضمونني ليتسىن هلم تقرير ما إذا كان من اجملـدي حتّمـل تكـاليف استـصدار حكـم                    

 ال يوصـي بـشيء      دليـل املعـامالت املـضمونة     ومـع أن    . قضائي وإنفاذه بشأن موجودات املـدين     
 تبقـى إمكانيـة توجيـه طلـب إىل الـدائن املـضمون بإرسـال املعلومـات ذات الـصلة                     هبذا الـشأن،  

 املدين أو الـدائن املـضمون قـد ال يكونـان            نَّغري أ . مباشرة إىل طرف ثالث مفتوحةً أمام املدين      
 .متجاوبني فيحتاج الطرف الثالث عندئذ إىل استصدار أمر قضائي مبوجب القانون

ح لألطـراف الثالثـة باملطالبـة بـالتحقّق مـن وجـود حـق ضـماين          وحىت يف الـدول الـيت تـسم         -٢٩
ــدائنني        ــشترين احملــتملني أو ال ــق هــذا احلــق علــى امل ــدائن املــضمون مباشــرة، ال ينطب ــه مــن ال ونطاق

وميكن هلم محاية أنفسهم ببساطة بأن يرفضوا شراء الـّدْين املـضمون أو تقدميـه      . املضمونني احملتملني 
لـضماين أو يعـرب الـدائن املـضمون املفتـرض عـن اسـتعداده أن يتعّهـد هلـم                  ما مل ُيلغ تسجيل احلق ا     

 .بعدم قيامه حاليا أو آجال بتثبيت حق ضماين يف املوجودات اليت هي موضُع اهتمامهم

ورمبا احتاج املانح أيضا إىل احلصول على أحدث املعلومات حول نطـاق وقيمـة احلـق             -٣٠
 وعلى نسخة من أي اتفاق ضـماين مكتـوب يطالَـب            الضماين الذي يطالب به الدائن املضمون     

ويف بعض الدول، حيّق للمانح املطالبـة باحلـصول علـى هـذه املعلومـات        . باحلق الضماين مبوجبه  
باجملان على الرغم من أنه عادة ما يقّيد عدد املّرات اليت جيوز أن تقدَّم فيها الطلبات للحـّد مـن                    

 . منها املضايقة ال غريالطلبات اليت ال مربر هلا أو اليت يراد



 

V.12-56144 13 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1 

ت املقّيدة يف السجل حّدا أدىن من املعلومـات حـول احلـق الـضماين               اوتتضمن اإلشعار   -٣١
الذي قد ال يكون موجـودا وقـت التـسجيل وقـد يـتغري مبلـغ االلتـزام املـضمون أو املوجـودات                      

، والوثيقــــة ٥٧، التوصــــية دليــــل املعــــامالت املــــضمونةانظــــر (املرهونــــة مــــن حــــني آلخــــر 
A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4 ٢١، ومــشروع دليــل الــسجل، التوصــية ٢٣-١، الفقــرات .(

. ولذا قد حيتاج املانح يف ظل ظروف معينـة إىل طلـب معلومـات إضـافية حـول احلـق الـضماين                     
 ال يتخذ موقفا هبذا الـشأن، فـإن قـانون املعـامالت املـضمونة               دليل املعامالت املضمونة   نَّومع أ 

يف بعض الدول ينص على أنه حيـق للمـانح أن يطلـب مـن الـشخص املـسّمى يف اإلشـعار دائنـاً                        
ــضماين      ــَد الباحــث مبعلومــات إضــافية عــن احلــق ال ــضمن هــذه املعلومــات  . مــضموناً تزوي   وتت

ص املسّمى دائنا مـضمونا حبـق ضـماين فيهـا؛           قائمة باملوجودات اليت يطالب الشخ    ) أ: (ما يلي 
املبلغ احلـايل لاللتـزام املـضمون بـاحلق الـضماين الـذي يتعلـق بـه التـسجيل، مبـا يف ذلـك                        ) ب(و

وُيراعى يف متكني الطرف الثالث مـن احلـصول         . املبلغ الالزم لتسديد االلتزام املضمون بالكامل     
ينـشئ حقـا ضـمانيا وال يثبـت إنـشاءه،           على معلومات من الدائن املضمون كـونُ التـسجيل ال           

أما مسألة ما إذا كـان احلـق   . بل يشري فقط إىل إمكانية وجود حق ضماين يف موجودات معّينة   
. الضماين قد أُنشئ، ونطاق املوجودات اليت يـشملها، فتتوقّـف علـى وجـود أدلـة غـري مـسّجلة             

تملني وغريهــم مــن األطــراف ومــن مثّ، قــد جيــدر باملــشترين احملــتملني والــدائنني املــضمونني احملــ 
الثالثة اليت يتعامل معها املـانح أن يتحققـوا بـصورة مـستقلة ومباشـرة مـن الـشخص املـسّمى يف            
اإلشعار دائنا مضمونا مما إذا كان بالفعل يطالب حاليا حبق ضماين يف املوجـودات الـيت هتمهـم               

 للمانح أن يقّدم طلبـاً جمانيـاً   ويف بعض الدول، حيق. مبقتضى اتفاق ضماين قائم مع املانح املعين   
ــضعة أشــهر    ــات اإلضــافية       . واحــداً كــل ب ــى الطلب ــرض رســوم عل ــضمون ف ــدائن امل وجيــوز لل

ومن شأن هذا النهج أن جيّنب الـدائن املـضمون االضـطرار إىل الـرد               . للحصول على معلومات  
 .على طلبات متكررة من املانح قد ال يكون هلا مربر أو ُيقصد منها مضايقته

    
      دور التسجيل وآثاره القانونية  - ٩  

    اإلنشاء والنفاذ جتاه األطراف الثالثة والتسجيل  )أ(  
، A/CN.9.WG.VI/WP.52انظـر الوثيقـة   (، كما سبق بيانـه  دليل املعامالت املضمونة يوصي    -٣٢

دليـل  انظـر   (، بعـدم جعـل التـسجيل عنـصرا مـن عناصـر إنـشاء احلـق الـضماين                    )٣٦ و ٣٠الفقرتان  
، بل يصبح احلق الضماين نافذا وواجب اإلنفاذ فيمـا بـني املـانح              )٣٣، التوصية   ت املضمونة املعامال

ــضماين      ــال إبــرام االتفــاق ال ــدائن املــضمون ح ــامالت املــضمونة  انظــر (وال   ، التوصــيات دليــل املع
واألثـر  .  فالتسجيل هو جمـّرد شـرط مـسبق لنفـاذ احلـق الـضماين جتـاه األطـراف الثالثـة                   ). ١٥-١٣
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الوحيد لعدم قيام الدائن املضمون بتسجيل اإلشعار حبقه الـضماين هـو عـدم نفـاذ هـذا احلـق        السليب  
 ).ما مل ُتّتبع طريقة أخرى لتحقيق النفاذ جتاه األطراف األخرى(جتاه األطراف الثالثة 

    
    التسجيل واإلنفاذ  )ب(  

حلقـوق  تـشترط بعـض الـنظم القانونيـة أن يـسجل الـدائن املـضمون إشـعارا يف سـجل ا           -٣٣
واهلـدف مـن هـذا النـهج هـو      . الضمانية العام بأنه شرع أو ينوي الشروع يف إجراءات لإلنفـاذ      

متكني السجل من إخطار األطراف الثالثة اليت سجلت حقا منافـسا يف املوجـودات املرهونـة يف              
ا  باألخذ هبـذا النـهج، وإمنـ   دليل املعامالت املضمونة وال يوصي   . السجل بتفاصيل اإلنفاذ املقرر   

بــإلزام الــدائن املــضمون القــائم باإلنفــاذ بالبحــث يف الــسجل وإرســال اإلشــعارات الالزمــة إىل  
بالطريقة احملددة لالنتصاف اإلنفاذي الـيت      ) مبا فيها املطالبون املنافسون   (األطراف الثالثة املهتمة    

ات فرصـةً  وتتـيح هـذه اإلشـعار   ). ١٥١، التوصية دليل املعامالت املضمونةانظر (ينوي اتباعها  
 .ملعاجلة التقصري املؤدي إىل إجراءات اإلنفاذ) يف حال قررت اغتنامها(لألطراف الثالثة 

    
    التنسيق مع السجالت املتخصصة للممتلكات املنقولة  - ١٠  

يف حال وجود سجالت متخّصصة تسمح بتسجيل احلقـوق الـضمانية يف املوجـودات                -٣٤
كما هو احلال فيما يتعلق بالـسجالت الدوليـة         (الثالثة  املنقولة حبيث تكون نافذة جتاه األطراف       

املنصوص عليها يف اتفاقيـة الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة والربوتوكـوالت امللحقـة                   
، ينبغي لنظم املعامالت املضمونة احلديثة أن تتناول املسائل املتعلقة بتنـسيق التـسجيالت يف        )هبا

 وامللحق مناقشة مفصلة ملـسألة      دليل املعامالت املضمونة    وترد يف . نوعي السجالت املذكورين  
ــل املعــامالت املــضمونة انظــر (تنــسيق التــسجيالت   ، ٨٢-٧٥، الفــصل الثالــث، الفقــرات  دلي

 ).١٤٠-١٣٥، الفقرات امللحقو؛ ١١٧والفصل الرابع، الفقرة 

الـضماين   على أنـه جيـوز جعـل احلـق     دليل املعامالت املضمونةفعلى سبيل املثال، ينص      -٣٥
يف موجودات خاضعة للقيد يف سجل متخّصص نافذا جتاه األطراف الثالثة بتـسجيله يف سـجل          
احلقوق الضمانية العام أو يف السجل املتخّصص، ويعاجل مسألة التنـسيق بـني نـوعي الـسجالت               
هذين بتطبيق القواعد املناسبة يف جمال األولوية، إذ يعطي للحق الـضماين الـذي ُيـسّجل إشـعار         

ه يف السجل املتخـّصص ذي الـصلة األولويـةَ علـى احلـق الـضماين يف نفـس املوجـودات الـذي             ب
انظـر  (يسّجل إشعار به يف سجل احلقوق الضمانية العـام، بـصرف النظـر عـن وقـت التـسجيل                    

 )).أ(، الفقرة الفرعية ٧٧، والتوصية ٤٣، التوصية دليل املعامالت املضمونة
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 أيـضا طرائـق أخـرى للتنـسيق بـني الـسجالت، منـها            ضمونةدليل املعامالت امل  وُيناقش    -٣٦
ــا إىل ســجل آخــر، وإنــشاء بوابــات مــشتركة      إرســال املعلومــات املــسّجلة يف ســجل مــا تلقائي

غري أن هذا النهج يطرح صعوبات فيما يتعلّق بتـصميم سـجل     . ملختلف السجالت ذات الصلة   
جيالت باإلشـارة إىل املوجـودات      احلقوق الضمانية العام، حيث ُينظّم السجل املتخـّصص التـس         

يف حني يستخدم سجل احلقوق الضمانية العام نظاَم الفهرسـة القـائم علـى أسـاس هويـة املـانح                    
؛ وانظــر أيــضا االوثيقــة ٨١-٧٧، الفــصل الثالــث، الفقــرات دليــل املعــامالت املــضمونةانظــر (

A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2 ٣٥-٣٠، الفقرات.( 
    

     املمتلكات غري املنقولةالتنسيق مع سجالت  - ١١  
وعـادة  . توجد سجالت املمتلكات غري املنقولة يف معظـم الـدول إن مل يكـن يف مجيعهـا                  -٣٧

مــا يكــون ســجل احلقــوق الــضمانية العــام منفــصال عــن ســجل املمتلكــات غــري املنقولــة بــسبب    
، ومعـــايري وصـــف )أي هـــل هـــو وثيقـــة أم إشـــعار (االخـــتالف يف طبيعـــة موضـــوع التـــسجيل  

أي هل تقـوم املؤشـرات      (وأساليب الفهرسة   ) أي هل الوصف حمدد أم عام     (ودات املرهونة   املوج
، الفقـرات   A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2على أساس املوجودات أم املاحنني؛ انظر أيضا الوثيقـة          

 .وكذلك بسبب آثار التسجيل القانونية) ٣٥-٣٠

عي الـسجالت املـذكورين     غري أنه قد يكـون مـن الـضروري التنـسيق شـيئا مـا بـني نـو                    -٣٨
وتبعـا لـذلك،   . فيما يتعلق باملوجودات اليت قد تكون احلقـوق فيهـا مـسجلة يف أحـد الـسجلني                

يتعــّين علــى الدولــة الــيت تنــشئ ســجال عامــا للحقــوق الــضمانية أن تقــدم توجيهــات للــدائنني    
 تـسّجل فيـه   املضمونني احملـتملني واملمـّولني مـن األطـراف الثالثـة بـشأن املكـان الـذي ينبغـي أن               

دليــل ويوصــي . اإلشــعارات املتعلقــة بــاحلقوق الــضمانية يف ملحقــات املمتلكــات غــري املنقولــة  
 جبواز تـسجيل تلـك اإلشـعارات إمـا يف سـجل احلقـوق الـضمانية العـام أو                    املعامالت املضمونة 

وتترتــب ). ٤٣، التوصــية دليــل املعــامالت املــضمونةانظــر (يف ســجل املمتلكــات غــري املنقولــة 
دليـل املعـامالت    ويف هذا الصدد، يوصي     . ى اختيار أي من السجلني تبعات تتعلق باألولوية       عل

 بأن تكون للّرهن املقّيد يف سجل املمتلكات غري املنقولـة أولويـة علـى احلـق الـضماين                   املضمونة
، دليـل املعـامالت املـضمونة     انظـر   (الذي ُيسجَّل به إشعار يف سجل احلقوق الضمانية فحـسب           

 أيـضا بـأالّ يكــون احلـق الـضماين يف ملحقــات املمتلكـات غــري      الــدليلويوصـي  ). ٨٧ التوصـية 
الذي حيتاز حقـا يف املمتلكـات   ) أو طرف آخر من األطراف الثالثة (املنقولة نافذا جتاه املشتري     

غري املنقولة ما مل ُيـسجَّل إشـعار بـذلك احلـق الـضماين يف سـجل املمتلكـات غـري املنقولـة قبـل                         
 ).٨٨، التوصية دليل املعامالت املضمونة انظر(البيع 
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وجدير بالـذكر أيـضا أنَّ معـايري وصـف املوجـودات، فيمـا خيـّص اإلشـعارات املتعلقـة                      -٣٩
ــراد       ــة، قــد ختتلــف تبعــا ملــا إذا كــان ي بــاحلقوق الــضمانية يف ملحقــات املمتلكــات غــري املنقول

ــام أم يف ســجل املم      ــضمانية الع ــوق ال ــعار يف ســجل احلق ــسجيل اإلش ــة  ت ــري املنقول . تلكــات غ
 بوصـف ملحقـات املمتلكـات غـري املنقولـة، شـأهنا شـأن أيـة                 دليل املعامالت املضمونة  ويوصي  

موجودات مرهونة أخرى، علـى حنـو يـسمح يف حـدود املعقـول بـالتعرف عليهـا عنـد تـسجيل               
، الفقــرة ٥٧، التوصــية دليــل املعــامالت املــضمونةانظــر (اإلشــعار يف ســجل احلقــوق الــضمانية 

ومن مث فإنَّ وصـف املوجـودات امللموسـة امللحقـة باملمتلكـات غـري املنقولـة أو                  )). ب(لفرعية  ا
اليت سوف ُتلحق هبا، دون إيراد وصف لتلك املمتلكات، يكفي لقيد ذلك اإلشـعار يف سـجل                 

ويف مقابل ذلك، عادة ما يتطلب تـسجيل وثيقـة أو إشـعار مـن هـذا القبيـل                   . احلقوق الضمانية 
لكات غـري املنقولـة وصـَف املمتلكـات غـري املنقولـة الـيت أُحلقـت هبـا املوجـودات                     يف سجل املمت  

وجيـب أن   . امللموسة أو سُتلحق هبا وصفاً كافياً، حسبما يقتضيه قانون املمتلكات غري املنقولـة            
 .يكون ذلك الوصف كافيا حبيث ُيتيح فهرسة اإلشعار يف سجل املمتلكات غري املنقولة

    
      احلقوق الضمانية ووظائفهإنشاء سجل   -أوالً  
    مالحظات عامة  - ألف  

    إنشاء سجل احلقوق الضمانية  - ١  
ــن     -٤٠ ــع م ــضمن الفــصل الراب ــضمونة  يت ــامالت امل ــل املع ــات   دلي ــا، تعليق ــا ذُكــر آنف ، كم

ــة          ــضمانية وعملي ــوق ال ــشاء ســجل للحق ــة بإن ــب املتعلق ــن اجلوان ــد م ــشأن العدي وتوصــيات ب
  الـواردة يف الفـصل الرابـع القـضايا القانونيـة الـيت عـادة               وتـشمل التوصـيات     . التسجيل والبحث 

ما يتناوهلا قانون املعامالت املضمونة الرئيسي واملسائل املتعلقـة بالتـصميم والتـشغيل الـيت عـادة                 
ــتّم التطــرق إليهــا يف إطــار القواعــد اإلداريــة امللحقــة بالقــانون الرئيــسي، املــشار إليهــا يف      مــا ي

وميكّــن هــذا النــهج مــن تــسهيل مراجعــة  ". القواعــد التنظيميــة"مــشروع دليــل الــسجل بعبــارة 
القواعد املتعلقة بوظيفيت التسجيل والبحـث يف الـسجل مـن حـني آلخـر السـتيعات التطـورات                   

انظـر الوثيقـة    (، كمـا سـبق بيانـه        دليل املعامالت املـضمونة   ويوضح  . التكنولوجية وما إىل ذلك   
A/WG.VI/WP.52   ض من سجل احلقـوق الـضمانية هـو إتاحـة          ، بأن الغر  )٤٠-٣٥، الفقرات :

نقطــة مرجعيــة ) ب(طريقــة متكّــن مــن جعــل احلــق الــضماين نافــذا جتــاه األطــراف الثالثــة؛ و) أ(
مـصدر  ) ج(ناجعة لتحديد ترتيب األولوية بني احلقوق الضمانية اليت ُسجِّلت إشعارات هبـا؛ و            

، الفـــصل الرابـــع، مونةدليـــل املعـــامالت املـــضانظـــر (معلومـــات موضـــوعي لألطـــراف الثالثـــة 
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وعادة مـا تـنّص األحكـام التمهيديـة للقواعـد التنظيميـة علـى إنـشاء الـسجل وتكـّرر                     ). الغرض
بإجياز التأكيد على أن الغـرض مـن الـسجل، كمـا هـو مـبني يف القـانون، هـو تلقّـي املعلومـات                         

ا لعامـة النـاس     املتعلقة باحلقوق الضمانية يف املوجودات املنقولة وخزن تلك املعلومات وإتاحتـه          
 ).١ انظر مشروع دليل السجل، التوصية(
    

    تعيني أمني السجل  - ٢  
من املواضيع األخرى اليت عادة ما تتناوهلا األحكام التمهيديـة للقواعـد التنظيميـة مـسألةُ                  -٤١

وعـادة مـا حتـّدد القواعـد        "). أمـني الـسجل   ("تعيني شخص ُيشرِف على تشغيل الـسجل ويـديره          
مباشرة أو باإلحالة إىل القانون ذي الصلة، اهليئةَ اليت ختوَّل هلا صالحية تعيني أمني              التنظيمية، إما   

وتوخيا للمرونة يف إدارة السجل، ينبغي      . السجل وحتديد مهامه ومراقبة أدائه لتلك املهام عموما       
قد يعين شخصا واحدا أو جمموعة أشخاص يعّينهم األمـني          " أمني السجل "أن ُيفهم بأن مصطلح     

 ).٢انظر مشروع دليل السجل، التوصية (داء وظائفه ويراقب أداءهم هلا أل
    

    وظائف السجل  - ٣  
ن األحكــام التمهيديــة للقواعــد التنظيميــة حكمــا يعــرض خمتلــف وظــائف   مَّوقــد تتــض  -٤٢

السجل اليت ترد بتفصيل يف األحكام الالحقة مـن القواعـد مـع إحـاالت مرجعيـة إىل األحكـام                    
وهـذا هـو النـهج املوصـى بـه يف مـشروع             . اعد اليت تتناول الوظائف املعنيـة     ذات الصلة من القو   

وميــزةُ هــذا النــهج هــي الوضــوح  ). ٣انظــر مــشروع دليــل الــسجل، التوصــية  (دليــل الــسجل 
والشفافية فيما يتعلق بطبيعة ونطاق القضايا اليت تتناوهلا القواعد التنظيميـة بتفـصيل يف مواضـع                

 القائمة قد ال تكون شاملة أو ُيفهـم منـها فـرض قيـود      نَّوبه هو أ  والعيب الذي رمبا يش   . قةالح
 علـى  ًءوبنـا . غـري مقـصودة علـى األحكـام املفـّصلة للقواعـد التنظيميـة الـيت حيـال إليهـا مرجعيـا           

 .يد على تفادي أي إغفال أو تضاربذلك، يتطلب تطبيق هذا النهج احلرص الشد
    

    اعتبارات أخرى متعلقة بإنشاء السجل  - ٤  
من األمهية مبكان أن يكون املوظفون التقنيون املسؤولون عن تصميم السجل وإنـشائه               -٤٣

علــى معرفــة تامــة باألهــداف القانونيــة والعمليــة املتوّخــاة منــه وباالحتياجــات العمليــة ملــوظفي   
ومن مث، يلزم منذ بداية عمليـة التـصميم واإلنـشاء تـشكيلُ فريـق               . السجل وملستعمليه احملتملني  

 . فيه خربات تكنولوجية وقانونية وإدارية ويراعي منظور املستعملنيتتوافر
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وسيكون من الضروري أيـضا يف مرحلـة مبكـرة مـن عمليـة تـصميم الـسجل وإنـشائه                      -٤٤
تقرير ما إذا كان سيشغَّل داخليا مـن ِقبـل هيئـة حكوميـة أم يف إطـار شـراكة مـع شـركة تابعـة           

وينبغـي للدولـة املـشترعة      . واخلضوع للمـساءلة املاليـة    للقطاع اخلاص مشهود هلا باخلربة التقنية       
ــه جيــوز       أن حتــتفظ مبــسؤولية ضــمان تــشغيل الــسجل وفقــا لإلطــار القــانوين الــساري رغــم أن

انظـر دليـل املعلومـات املـضمونة، الفـصل        (تكليف كيـان مـن القطـاع اخلـاص بتـشغيله اليـومي              
 وبنـاء علـى ذلـك، ، ينبغـي أن حتـتفظ      )).أ(، الفقرة الفرعيـة   ٥٥، والتوصية   ٤٧الرابع، الفقرة   

الدولة املشترعة مبلكية قيود السجل وكذلك مبلكية َمرافقه عند اللـزوم، بغيـة تعزيـز ثقـة النـاس                   
 .فيه ومنع االستغالل التجاري  للمعلومات الواردة يف قيوده واستعماهلا بغرض االحتيال

ويتوقّـف هـذا    . ود الـسجل  ويتعني على فريق التصميم أن خيطـط لـسعة التخـزين يف قيـ               -٤٥
التقييم جزئيا على ما إذا كان يراد من السجل أن يشمل معـامالت التمويـل املـضمونة اخلاصـة             

فإذا كان األمر كذلك، ميكن توقّع أن يكـون         . باملستهلكني واملنشآت التجارية على حد سواء     
يراعــى يف وينبغــي أن . حجــم التــسجيالت أكــرب بكــثري، وينبغــي مــن مث زيــادة ســعة التخــزين   

فعلـى سـبيل    . التخطيط لسعة التخزين احتمـال إضـافة تطبيقـات وخاّصـيات أخـرى إىل النظـام               
، ينبغي أن يأخذ املصّممون يف احلسبان نشوَء احلاجـة إىل توسـيع قاعـدة بيانـات الـسجل                   املثال

يف وقــت الحــق الســتيعاب تــسجيل األحكــام القــضائية أو احلقــوق الــضمانية غــري الرضــائية أو 
 وصـالت بـسجالت حكوميــة أخـرى، مثـل ســجل الـشركات احلكـومي أو الــسجالت       إضـافة 

كمـا يتوقـف التخطـيط لـسعة التخـزين          . احلكومية األخرى للممتلكات املنقولة أو غري املنقولـة       
. على ما إذا كانـت املعلومـات املـسجَّلة خمزنـة يف قاعـدة بيانـات حاسـوبية أم يف سـجل ورقـي                       

ة نفس القدر مـن األمهيـة إذا كانـت القيـود إلكترونيـة، ألنَّ      وال يكون لضمان سعة ختزين كافي 
يوصـى دليـل املعلومـات      (التطورات التكنولوجية األخرية قد قللت كثريا من تكاليف التخـزين           

، الفقـرة  ٥٤، انظـر التوصـية    "إن أمكـن ذلـك    "املضمونة بـأن يكـون نظـام التـسجيل إلكترونيـا            
 ). أدناه٥٥-٤٨، والفقرات )ي(الفرعية 

    
    أحكام وشروط استعمال السجل  - ٥  

عادة ما يتطرق قانون املعامالت املـضمونة وقواعـد الـسجل التنظيميـة للمـسائل املتعلقـة                   -٤٦
أحكــام وشــروط "وميكــن التطــرق إىل هــذه املــسائل أيــضا يف إطــار    .بالــسجل كمــا ســبق بيانــه 

ه أشــخاص وهــذه األخــرية عبــارة عــن أحكــام وشــروط العقــد الــذي يربمــ   . الــسجل" اســتخدام
يقدمون إشعارات أو يعدلوهنا أو يلغوهنا، من جهة، والعقد الذي ينظّم أحكام استخدام الـسجل          

فعلـى سـبيل املثـال، قـد تتـيح شـروط وأحكـام اسـتخدام                . من طرف الباحثني، مـن جهـة أخـرى        
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وقد يتيح هذا احلساب . السجل الفرصة أمام شخص يستخدم السجل بانتظام لكي يفتح حسابا    
وينبغي أيضا أن تتطرق شـروط      . لية مثل فتح السجل بسرعة وآلية مبّسطة لدفع الرسوم        مزايا عم 

مثـل  (وأحكام استخدام السجل للمسائل املتعلقة بأمن املعلومـات وبيانـات املـستعملني وسـريتها               
 ).االسم وكلمة السر وغريمها من التقنيات احلديثة للحفاظ على أمن املعلومات

وتـشمل  . ت خدمات إضافية للمـستعملني بنـاء علـى طلبـهم          وتتيح بعض نظم السجال     -٤٧
مراجعـة البحـث الـيت تتـيح معلومـات عـن كيفيـة              ) أ: (هذه اخلدمات ما يلي، على سبيل املثال      

إجــراء البحــث مــع إمكانيــة اســترجاع قائمــة نتــائج البحــث املطابقــة للكلمــات االســتداللية أو  
ــشري إىل النتــائج ا      ــيت ت ــها، ال ــة من ــائج القريب ــت موضــوع حبــث للمتابعــة؛      النت ــيت كان ــة ال   لقريب

التحري عن تاريخ املعامالت، الذي يتـيح للمـستعمل اسـتخدام امسـه أو معلومـات عـن                  ) ب(و
عمليـات البحـث    ) ج(حسابه للتحري عن املعامالت اليت أجريت خالل فتـرة زمنيـة حمـددة؛ و             

 هويـة الـدائن املـضمون؛    القائمة على أساس الدائن املضمون، اليت تتيح البحث باستعمال حمـدد        
البحث املسبق، الذي ميكّن من استرجاع مجيـع التـسجيالت املفتوحـة واملقفلـة وإتاحتـها                ) د(و

احلــصول علــى مستنــسخات مــن بيانــات التحقــق ذات ) هـــ(علــى أســاس معيــار حبــث حمــّدد؛ و
 .التقارير اإلحصائية) و(الصلة مبعامالت حمددة؛ و

    
    قياختيار سجل إلكتروين أو ور  - ٦  

 بــأن يكــون نظــام التــسجيل إلكترونيــا إن أمكــن ذلــك، دليــل املعــامالت املــضمونةيوصــي   -٤٨
انظـر  (حبيث ختزن املعلومات الواردة يف اإلشعارات يف شكل إلكتروين يف قاعـدة بيانـات حاسـوبية          

، الفقـرة  ٥٤، والتوصـية  ٤٣، والفقـرة  ٤١-٣٨، الفصل الرابع، الفقـرات  دليل املعامالت املضمونة 
ويعّد نظام التسجيل اإللكتروين أجنع الوسـائل وأفـضلها عملّيـا لـتمكني الـدول               ). ‘١‘) ي(لفرعية  ا

 بأن يكون نظام التسجيل مركزيا وموّحدا حبيـث حيتـوي     دليل املعامالت املضمونة  من تنفيذ توصية    
امالت دليـل املعـ  انظـر  (على مجيع التسجيالت مبوجب قانون املعامالت املـضمونة للدولـة املـشترعة      

 )).هـ(، الفقرة الفرعية ٥٤، والتوصية ٢٤-٢١، الفصل الرابع، الفقرات املضمونة

 أيضا بأن يكون الـسجل إلكترونيـا إن أمكـن حبيـث             دليل املعامالت املضمونة  ويوصي    -٤٩
يسمح للمستعملني بتقدمي إشـعارات وطلبـات حبـث إلكترونيـة مباشـرة عـرب اإلنترنـت أو نظـم                    

دليـل  انظـر   (شر بدال من تقـدمي إشـعارات تـسجيل وطلبـات حبـث ورقيـة                التواصل الشبكي املبا  
، الفقـرة  ٥٤، والتوصـية   ٤٣، والفقـرة    ٢٦-٢٣، الفصل الرابـع، الفقـرات       املعامالت املضمونة 

 دليــل املعــامالت املــضمونةوهــذا النــهج هــو أجنــع الوســائل لتنفيــذ توصــية ). ‘٢‘) ي(الفرعيــة 
دليــل انظــر (ل وقــوع خطــأ بــشري إىل أدىن حــد  بتــصميم نظــام التــسجيل حبيــث يقــل احتمــا  
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 نَّ، أل )‘٤‘ و ‘٣‘) ي(، الفقرتـان الفرعيتـان      ٥٤، الفـصل الرابـع، التوصـية        املعامالت املضمونة 
احلاجة تنتفي معه إىل قيام مـوظفي الـسجل بقيـد املعلومـات الـواردة يف إشـعار أو طلـب حبـث                       

 .رتبط بعملية نسخ البياناتورقي يف السجل كما ميكّن من استبعاد احتمال اخلطأ امل

ويساهم التسجيل والبحث اإللكترونيان املباشران أيضا يف اإلسـراع بعمليـة التـسجيل               -٥٠
إذ يتعني على صاحب التسجيل، عند تقدمي معلومات إىل الـسجل يف شـكل ورقـي،            . والبحث

ــاحثني       ــها للب ــسجل وإتاحت ــات يف ال ــد املعلوم ــسجل بقي ــوظفي ال ــام م ــث حلــني قي ــن أن يترّي  م
كمـا أنَّ تقـدمي طلبـات للبحـث ورقيـاً أو           . األطراف الثالثة قبل أن يصبح التسجيل نافذا قانونـا        

بالفاكس أو اهلاتف يتسّبب يف التأخري بسبب اضطرار الباحث إىل االنتظار حلني قيـام مـوظفي                
 .السجل بالبحث نيابة عنه وإبالغه بالنتائج

البـاحثني خيـار قيـد املعلومـات مباشـرة يف         وللّنظم الـيت تتـيح ألصـحاب التـسجيالت و           -٥١
تقليل احتمـال وقـوع خطـأ       السجل بطريقة إلكترونية مزايا أخرى، إىل جانب تفادي التأخري و         

  :بشري، هي
السجل اليوميـة ختفيـضا    ختفيض تكاليف املوظفني وغريها من تكاليف تشغيل          )أ(  

  كبريا جدا؛
  يه احتيال أو فساد؛ تقليص إمكانية ارتكاب موظفي السجل سلوكا ف  )ب(  
ختفيض مقابل يف الّتبعات اليت قد يتحّملها السجل جتاه املـستعملني الـذين قـد                 )ج(  

يتكّبدون خسارة نتيجة عدم قيام موظفي السجل بقيـد معلومـات التـسجيل أو معـايري البحـث                  
  بتاتاً أو عدم قيدها على حنو صحيح؛ 

ــى خــدمات التــ      )د(   ــستعملني مــن احلــصول عل سجيل والبحــث خــارج  متكــني امل
 .أوقات العمل املعتادة

ويف حال اّتباع هذا النهج، ينبغي تصميم السجل حبيث يتسّنى للمستعملني تقـدمي طلبـات           -٥٢
التــسجيل وإجــراء عمليــات البحــث باســتخدام أيــة أجهــزة حاســوبية خاصــة أو متاحــة للعمــوم يف   

نظر إىل تدّني تكاليف االسـتخدام    وإضافة إىل ذلك، وبال   . مكاتب السجل الفرعية أو أماكن أخرى     
ــدِّمي          ــسجل مق ــنظّم اســتخدام خــدمات ال ــيت ت ــشروط ال ــن ال ــي أن ُتمكِّ ــروين املباشــر، ينبغ اإللكت

 .اخلدمات من األطراف الثالثة يف القطاع اخلاص من القيام بالتسجيل والبحث نيابة عن عمالئهم

ات والرباجميـات متينـة     ويف حال كان الـسجل حموسـبا، وجـب أن تكـون مواصـفات املعـد                 -٥٣
وتستخدم فيها خاصيات تقلل إىل أدىن حد من احتمال تلف البيانات أو ارتكاب أخطـاء تقنيـة أو                   
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وينبغي اختاذ تدابري لضمان أمـن الـسجالت وسـالمتها حـىت عنـدما يتعلـق                . حدوث خروقات أمنية  
إضـافة إىل بـرامج   و. األمر بسجل ورقي، لكن األمر أجنـع وأسـهل يف حالـة الـسجالت اإللكترونيـة      

مراقبة قواعد البيانـات، يلـزم أيـضا اسـتحداث براجميـات إلدارة اتـصاالت املـستعملني وحـساباهتم،                    
 .وسداد الرسوم واحملاسبة املالية، واالتصاالت بني احلواسيب، ومجع البيانات اإلحصائية

ذا كـان مـن    ويلزم تقييم االحتياجـات مـن املعـدات والرباجميـات واختـاذ قـرار بـشأن مـا إ                    -٥٤
املناسب استحداث الرباجميات داخليا من جانب فريق إنشاء السجل أم شراؤها من مـورِّدين مـن       

ويـتعني علـى الفريـق أن يتحقـق قبـل اختـاذ قـراره ممـا إذا كـان يف الـسوق منـتج                         . القطاع اخلـاص  
م ومـن املهـم أن يكـون مـصمّ        . جاهز ميكن تكييفه بسهولة مع احتياجات الدولة املنشئة للـسجل         

 .الرباجميات أو مورِّدها على علم باملواصفات اليت سيورِّدها بائع من األغيار، والعكس بالعكس

وينبغــي أيــضا تقريــر مــا إذا كــان يلــزم تــصميم الــسجل ليكــون مبثابــة وصــلة إلكترونيــة     -٥٥
فعلى سبيل املثال، ميكن لصاحب التسجيل يف بعـض الـدول      . بقواعد البيانات احلكومية األخرى   

يبحــث يف ســجل الــشركات أو الــسجل التجــاري أثنــاء إجــراء التــسجيل لكــي يتحقــق مــن     أن 
لالطـالع علـى مناقـشة      (املعلومات اخلاصة مبحدِّد هوية املـانح أو الـدائن املـضمون ويقيـدها آليـا                

 ).١٠، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3حول مطابقة األمساء إلكترونيا، انظر الوثيقة 
    

    ٣ إىل ١من التوصيات   - باء  
، ٣ إىل ١ الفريـق العامـل يـود النظـر يف التوصـيات مـن         لعـلَّ : ملحوظة للفريق العامل  [  

 الفريـق العامـل يـود أيـضا         ولعلَّ. A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5كما هي مستنسخة يف الوثيقة      
عي اإلجيـاز   ا مل تدرج يف هذا النص يف هذه املرحلـة لـدو           ٣ إىل   ١أن يالحظ أن التوصيات من      

  .]هنا ستدرج يف النص النهائيوأ
    

      إتاحة احلصول على خدمات السجل  -ثانياً  
    مالحظات عامة  - ألف  

    إتاحة استخدام السجل لعامة الناس  - ١  
 بــأن تتــاح ألي شــخص إمكانيــة تــسجيل إشــعار حبــق   دليــل املعــامالت املــضمونةيوصــي   -٥٦

ال يف (ملتــاح لعامــة النــاس  أو البحــث يف الــسجل ا) قــد يكــون موجــودا أو قــد ال يكــون  (ضــماين 
، ٥٤ والتوصــية ٣٠-٢٥، الفــصل الرابــع، الفقــرات  دليــل املعــامالت املــضمونة احملفوظــات، انظــر 
دليـل  اة مـن  ويتماشى هذا النهج مع أحد األهـداف الرئيـسية املتوخّـ   )). ز(و) و(الفقرتان الفرعيتان  
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نص علـى تـسجيل إشـعار بـاحلق         ، أال وهـو زيـادة درجـة الـيقني والـشفافية، بـال             املعامالت املضمونة 
، الفـصل الرابـع، الفقـرة       دليـل املعـامالت املـضمونة     انظر  (الضماين يف سجل عام للحقوق الضمانية       

وبالنظر إىل ما يكتسيه مبدأ إتاحة خـدمات الـسجل لعامـة      )). و(، الفقرة الفرعية    ١، والتوصية   ٢٥
 ).٥مشروع دليل السجل، التوصية انظر (الناس من أمهية، ينبغي تكراره يف القواعد التنظيمية 

واستخدام عامة النـاس للـسجل مـن الـسهولة حبيـث ميكـن للمـستعملني الـذين يـستطيعون                      -٥٧
استخدام احلاسوب واإلنترنت تقدمي إشعارات وإجراء حبـوث إلكترونيـا دومنـا حاجـة إىل مـساعدة                 

انظـر  (ش مـن قبـل      ويرتبط تسجيل االسـتمارات الورقيـة، كمـا نـوق         . أو تدّخل من موظفي السجل    
، بارتفاع التكاليف والتأخري واحتمال     )٥٥-٤٨، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1الوثيقة  

وعلــى كــل حــال، ينبغــي حوســبة الــسجل وإتاحــة إمكانيــة   . اخلطــأ وترّتــب تبعــات علــى الــسجل 
كمـا  . استخدامه عن بعد عرب اإلنترنت، حىت وإن مسح باستخدام االسـتمارات الورقيـة أو اشـترطه               

أن استخدام عامة الناس للسجل من السهولة حبيـث أنـه ال يـضع شـروطا ال داعـي هلـا السـتخدامه                       
ــسجيالت   ــحاب التـ ــى أصـ ــة  (علـ ــر الوثيقـ ــان A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2انظـ   ) ٢ و١، الفقرتـ

وال يـشترط التحقــق مــن هويــة صــاحب التــسجيل أو إثبــات وجــود إذن بالتــسجيل أو يتحقــق مــن  
 ).٧ إىل ٣، الفقرات من A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2انظر الوثيقة (حمتويات اإلشعار 

 لديهم أسبابا وجيهة إلجـراء البحـث،        نَّوتشترط بعض الدول على الباحثني اإلفادة بأ        -٥٨
ــسألة اخلــصوصية    ــشغاهلا إزاء م ــك بان ــة ذل ــضمونة ويوصــي . معلّل ــامالت امل ــل املع ــسرياً دلي ، تي
بــأال يــشترط الــسجل علــى الباحــث تربيــر حبثــه للحــصول علــى خــدمات البحــث يف الــسجل، 

وُتحمى خـصوصية املـانح     )). ز(، الفقرة الفرعية    ٥٤، التوصية   دليل املعامالت املضمونة  انظر  (
مبا فيه الكفاية بفضل نظام ال يشترط تضمني اإلشعار سوى قدر حمـدود مـن املعلومـات حـول                   

مون مبا فيه الكفاية عن طريـق عـدم         كما ُتحمى خصوصية الدائن املض    . االتفاق الضماين املعين  
مساح السجل للباحثني من األطراف الثالثة باالستناد إىل حمدد هوية الدائن املـضمون والـسماح            
هلذا األخري بـإدراج اسـم وعنـوان ممثـل لـه بـصفته الـدائن املـضمون يف اإلشـعار، وكـذلك عـن                         

وة علـى ذلـك، فـإن مـن شـأن           وعال. طريق القدر احملدود من املعلومات املطلوبة عن املعامالت       
مطالبة الباحثني بتربير البحث أن يؤثر سـلبا علـى جناعـة عمليـة البحـث وأدائهـا، ألنـه سـيكون            

. على السجل التأكد مـن صـّحة األسـباب املقّدمـة وتقريـر مـا إذا كانـت كافيـة لتربيـر البحـث                       
 احلـصول حبريـة     ورمبا أدى ذلك أيضا، حبسب األسباب املطلوبة بالضبط، إىل تقـويض إمكانيـة            

على معلومات يف السجل يف إطار من الشفافية والكفاءة، علـى األقـل إذا مل تكـن لـدى بعـض          
  .األطراف اليت تتعامل مع املانح املعلومات املتاحة ألطراف أخرى
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    أيام وأوقات عمل السجل  - ٢  
يـل املعـامالت    دليتوقف الّنهج املّتبع يف حتديـد أيـام وأوقـات عمـل الـسجل، املوصـى بـه يف                      -٥٩

، علــى مــا إذا كــان تــصميم الــسجل يــسمح ملــستعمليه بالتــسجيل والبحــث اإللكتــرونيني   املــضمونة
ففي احلالة األوىل، . املباشرين أو يشترط حضورهم شخصيا إىل املبىن الذي يضم مكتبا تابعا للسجل
صيانة املقـررة؛ أمـا يف   ينبغي إتاحة استخدام السجل باستمرار باستثناء فترات قصرية للقيام بأعمال الـ       

احلالة الثانية، فيجب أن يعمل السجل يف أوقات منتظمة يعّول عليها وتناسب احتياجـات مـستعمليه                
، الفقـرة الفرعيـة     ٥٤، والتوصـية    ٤٢، الفصل الرابع، الفقرة     دليل املعامالت املضمونة  انظر  (احملتملني  

ــستعملني،    )). ل( ــسبة للم ــسألة بالن ــذه امل ــة ه ــار أمهي ــة أو    وباعتب ــد التنظيمي ــا يف القواع ــي تناوهل  ينبغ
 ).٥انظر مشروع دليل السجل، التوصية (التوجيهات اإلدارية اليت ينشرها السجل 

وإذا كان السجل يقدم خدماته يف مـبىن يـضم مكتبـا تابعـا لـه، فينبغـي أن تكـون أيـام                         -٦٠
ــدول املــشترعة     ــادة يف ال ــام وأوقــات العمــل املعت وحينمــا يــسمح  . وأوقــات العمــل مطابقــة ألي

السجل بتسجيل إشعارات ورقية، تقيَّد املعلومات الواردة فيهـا يف الـسجل وتتـاح للبـاحثني يف                 
يوم العمل نفـسه، أو يـشترطه ذلـك التـسجيل، ميكـن حتديـد أوقـات اسـتالم تلـك اإلشـعارات                       

ــة أو التوجيهــات     . مبعــزل عــن أوقــات العمــل   ــال، قــد تــنص القواعــد التنظيمي فعلــى ســبيل املث
دارية للسجل على أنه ينبغي، علـى الـرغم مـن فـتح أبـواب مكتـب الـسجل مـا بـني الـساعة                         اإل
 ٣٠/١٦الـساعة   (، استالُم مجيع االستمارات قبل وقت انتهاء العمل         ٠٠/١٧ والساعة   ٠٠/٩
إلتاحة مّتسع من الوقت ملـوظفي الـسجل كـي يقّيـدوا يف الـسجل املعلومـات الـواردة يف                 ) مثال

وميكن ملكتب السجل أيـضا أن يـستلم اإلشـعارات الورقيـة يف مجيـع      . حبثااإلشعارات أو جيروا  
أوقــات العمـــل، علـــى أن حيــّدد موعـــدا أخـــريا ال ُيـــسمح بعــده بقيـــد املعلومـــات الـــواردة يف    

 .اإلشعارات املستلمة يف السجل وإمنا ُيترك ليوم العمل التايل

ــضا أن تتــض   -٦١ ــا مَّوميكــن أي ــة أو التوجيه ــسجل ســردا  ن القواعــد التنظيمي ــة لل ت اإلداري
ولــئن . شـامال أو تقريبيــا للحـاالت الــيت قـد يعلَّــق فيهـا احلــصول علـى خــدمات الـسجل مؤقتــا      

أمـا  . كانت القائمة الشاملة تعين زيادة درجة اليقني، فإهنا قد ال تتضمن مجيع احلاالت املمكنـة       
االت الـيت تـربر تعليـق       وقـد تـشمل احلـ     . القائمة التقريبية ففيها مرونة أكرب مع درجة يقـني أقـل          

احلصول على خدمات السجل نشوء ظروف جتعل من املستحيل أو غـري املمكـن عمليـا متكـني             
حـاالت القـوة القـاهرة ألسـباب مثـل احلرائـق أو       (املستعملني من احلصول على تلك اخلـدمات   

ي، الفيضانات أو الزالزل أو احلروب أو انقطـاع االتـصال باإلنترنـت أو نظـم التواصـل الـشبك              
  ).عندما يتيح السجل ملستعمليه احلصول على خدماته باالتصال اإللكتروين املباشر

 


