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موجز   –بروتوكول سكة حديد لوكسمبورغ   
 

مليار يورو سنوياً في مجال   24تشير التقديرات إلى أن شركات سكك الحديد تستثمر حالياً حوالي   •

قاطرات السكك الحديدية ولكن  ننناح حا نة إلنى المويند وط تسنتحيو الحكومنات أا مناً أن تمنول 

 متوايدة المحلوبة.اطحتيا ات المو وأة حاليا نانيك ع  اطستثمارات ال

 

متوفر م  قبل الدولة، فإن ممنولي مدندات سنكك الحديند من  القحنا   يما لم يك  نناح أعم ا تمان •

الخاص يحلبون ضمانات لتسديد اطعتماأ المقدم عبر القروض أو عقوأ اإليجار و طحترام حقوق 

المو نوأات من  قبنل   الملكية حتى عندما تتجاوز أ وا ها الحدوأ بحيث أنه يمكن  اسنتداأة حينازة

 الدا   في حال عدم أفو أو إعسار المدي .

 

ضماناتهم وفني الاالنال ط يو ند لتسجيل إن المشكلة الر يسية ني أنه ليس نناح نظام سجل أولي  •

 سجل مو وأات محدأ على مستوى الدولة ينظم أولوية حقوق الدا ني .

 

، والنن ك كننان تحننا الرعايننة 2007خنن ل منن تمر أبلوماسنني عقنند فنني لوكسننمبور  فنني فبرايننر  •

منظمننة أوليننة، تننم اعتمنناأ  12أولننة و 42المشننتركة لكننل منن  أونينندروا واوتينني وشنناركا فيننه 

بروتوكول لوكسمبور  لمداندة كيال تاون بشأن المصالح الدولية المتدلقة بالمدندات القابلنة للنقنل 

ري  والبنا دي  الن ي  وب لك نشأ إطار قانوني عالمي  ديد يقر وينظم ضمانات المقرضي  والم  

يبيدون بمو ال اتفاقيات بيو مشروطة بحيث أن كنل مننهم من  الممكن  ضنمانه  بقناطرات سنكك  

 حديدية.

 

ينحبق البروتوكول على كنل قناطرات السنكك الحديدينة امن  القحنارات السنريدة وحتنى التنرام   •

يمكن  الوونول وسينشيء نظام أولي لتسجيل وتحديد أولويات األطراف المضموني  لدى السجل  

م  خ ل شبكة اطنترنا بمنا يسنمح لهن طء األطنراف بتسنجيل مصنالحهم   7ظ24إليه على مدى  

وتسهيل عمليات المرا دة التي يجريها الدا نون المحتملون ألك محالبنات منافسنة علنى المدندات 

 التي يتم تمويلها.

 

ال إخن ل أو إعسنار كما سيشكل البروتوكول نظنام مشنترح طسنتداأة حينازة المو نوأات فني حن •

 المدي  مو مراعاة ضوابط المصلحة الدامة.
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مو أن البروتوكول سيكون مفيداً بشكل خاص فيما يتدلق بالمددات التي تدبر الحدوأ و فيما يتدلنق  •

بتجنال الصدوبات الحالية المتدلقة بالضمانات الناشئة بمو ال قانون أحدا الدول  و المناز  عليهنا 

التموينل أمام محاكم أولة أخرى تكنون المو نوأات فيهنا، فإننه سنيكون أيضناً مفيندا فيمنا يتدلنق ب

 المحلي.

 

 ممولي المددات، فإن ذلك سي أك إلى:لمو تخفيض المخاطر بالنسبة  •

 

  ب المويد م  مقرضي القحا  الخاص إلنى السنوق ممنا سني أك إلنى تموينل أرخن   ❖

للدمليات المضنمونة من  قبنل أطنراف اينر الدولنة إذ أن المخناطر التني من  الممكن  أن 

يدخل المويد م  الممولي  إلنى السنوق ممنا ممولي القحا  الخاص ستنخفض وس  يوا هها

 سيوفر المويد م  الخيارات للمشالي  فيما يتدلق بتكاليي وأنوا  التمويل.

 

تسهيل اإلقراض إلى الدم ء حيث أنه، حتى اآلن، ضدي المقدرة اط تمانية و/أو الننق   ❖

 في البنية التحتية القانونية قد أأيا إلى الحد م  اإلقراض البنكي.

 

و اطسننتثمار الرأسننمالي النن ك سنني أك بنندورج إلننى تننرويت توسننيو منشنن ت تصنننيو تشننجي ❖

 قاطرات السكك الحديدية.

 

تسهيل عقوأ إيجار التشايل القصيرة األ ل لقاطرات السكك الحديدية لنيس فقنط لمشنالي  ❖

سكك الحديد م  قبل الممولي  ولك  أيضاً بي  المشالي  بما يضنم  اسنتخدام أكثنر فدالينة 

 السكك الحديدية.لقاطرات 

 

وبه ا تفتح حدوأ الدخول إلى الصناعة بالنسبة لمشالي القحا  الخاص وتويد م  كفاءة المشالي  الحناليي  

والمنافسة وتقلل م  اعتماأ الدولة والقحنا  الخناص علنى التموينل من  قبنل الدولنة بمنا ين أك إلنى زيناأة 

الموارأ المحدوأة لتمويل البنية التحتية بندط من  أيناميكية الصناعة. عندنا يمك  للحكومات أن تركو على 

 قاطرات السكك الحديدية.

 

للحصول على ن  البروتوكول وك لك المقاطت المرتبحة بها وأوراق اإليجناز والدنرض، ير نى زينارة 

 www.railworkinggroup.orgالموقو 
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