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Hamilton LLP) وبنلوب فين،ال فرانسيسكا :وهم الفني، الدليل هذا وكتابة وضع في فعال بدور قاموا الذين 
 وجين لوزادا، وكارلوس مورمان، وياسمين أسبن، وأندرو موريس، وجانيت بام، وجيريمي كريستفوفورو،

 هذا في المتخصصين من للعديد أيضا بالشكر المجموعة تتقدم كما. فوندريش وكالرا فازيلي، وسميرة أركاوا،
   .ومدخالت آراء من قدموه ما على يغ ماك ودون فالنتين، وليندا بوراند، ديبوراه وخاصة، المجال
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  الدليل هذا من الغرض

   
  

 الهامة األحكام )المقترضين أو األصغر التمويل مؤسسات( المقترضة األصغر التمويل لمؤسسات الدليل هذا يقدم
 شامالً صفاًو يقدم ال الدليل هذا أن ويراعى. التجارية البنكية القروض بشأن )نموذجية( قياسية اتفاقية بأية الخاصة

 عوامل عدة على بناًء القروض التفاقيات القياسي النموذج يختلف حال، أي وعلى(. القرض اتفاقية لمحتويات
 المقترضين على يتعين لذا،. )القرض ومبلغ المقترض، وخصائص المقرض، فيه الكائن والبلد المقرض، تتضمن
  .العام لالسترشاد الدليل هذا استخدام

 مع للتفاوض كأساس بهم الخاص االتفاقيات نموذج استخدام في الرغبة لديهم المقرضين دنج أننا والمعتاد
 البنوك تجد ما وأحياناً ،)معيارية( قياسية أحكام على القرض اتفاقية مشروع يحتوي ما وكثيراً. المقترضين
 مع تتناسب جدهان القرض اتفاقية في أخرى شروط هناك ذلك ومع. األحكام هذه تغيير في النظر في غضاضة
 اإلقراض لعالقة المتفردة الخصائص لتعكس خاص تعديل إلى الشروط هذه تحتاج وقد. المعنية المعاملة طبيعة
  .النظر محل

 على يتعين ثم ومن. مسّودة مجرد هو المقرضين جانب من المقترح األول القرض اتفاقية فمشروع
 عليهم يتعين التجارية، الناحية من معقول سبب وجود حالة في أو الضرورة وعند بعناية، بنوده دراسة المقترضين
 الشروع على قدرتهم لضمان وكذلك لها، احتياجهم عند األموال على حصولهم لضمان البنود هذه بشأن التفاوض

 في جاء حكم كل بشأن التفاوض يمكن النظرية، الناحية ومن. االتفاقية هذه في جاء حسبما المعتاد نشاطهم في
 المقترض يجد وقد. المساومة على قدرته على للمقترض التفاوضية القوة نقاط تعتمد عملياً، ولكن القرض، ةاتفاقي

  .المقرض مع عالقته مدة طول مع تزداد المساومة على قدرته أن المحلي
 هذا استخدام المقترضين على يتعين لذا. القياسية الشروط صياغة بشأن مفيدة أفكاراً الدليل هذا ويقدم

 يساعد أن الممكن ومن. القرض اتفاقية في الهامة األحكام ببعض المرتبطة المخاطر فهم في لهم معيناً ليكون الدليل
 تؤثر قد التي عامة بصفة المقبولة األحكام عن التخلي فيها يمكن التي الحاالت تحديد على المقترضين الدليل هذا
  .مصالحهم على سلباً

 اتفاقية وتعتبر. كليهما أو إذني سند أو قرض اتفاقية على بالتوقيع القروض اتاتفاقي تعزيز يتم العادة وفي
 والتزامات وحقوق )القرض سداد ذلك ويشمل( القرض وشروط بنود يحدد والمقترض المقرض بين عقداً القرض

  .الطرفين كال
 وفقاً ُمسمى مبلغ دلسدا المقترض من كتابي تعهد عن عبارة ببساطة هو اإلذني السند أن نجد المقابل وفي

 تاريخ على كذلك وينص عليه، تضاف محددة، فائدة وسعر القرض، أصل قيمة السند هذا ويتضمن محددة، لبنود
  . االستحقاق

 تكون اإلذنية السندات أن فالمعتاد. الحجم في يتمثل اإلذني والسند القرض اتفاقية بين الرئيسي والفرق
 اتفاقيات مع تُستخدم ما غالباً اإلذنية السندات أن نجد هذا عن وفضالً. روضالق اتفاقيات من وتفصيالً حجماً أقل
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 سداد ضمان يتم وأحياناً،. القرض اتفاقية في المحددة المبالغ بسداد للتعهدات إضافي تعزيز بمثابة لتكون القروض
 سند اإلذني السند ُيسمى دق الحالة هذه وفي للمقترض، محددة أصول بموجب اإلذني السند في المتمثل الدين التزام
 شأنها من وحدها القرض اتفاقية ألن اإلذنية، السندات ضرورة عدم من الرغم وعلى. )ضمانة كمبيالة( ضمانة
 القضائية الواليات بعض في للمقترض المزايا بعض تتيح قد السندات هذه أن إال أطرافها، وإلزام المعاملة إثبات

  .)اإلذنية السندات -القرض اتفاقية بدائل" انظر ،المعلومات من للمزيد(. )البلدان(
 التي القانونية النظم قوانين تحكمها التي القياسية التجارية القروض اتفاقيات إال الدليل هذا يتناول وال

 بها يتناول التي الطريقة بين الملحوظة الفروق بعضإلى  عام، بشكل أيضاً، يشير أنه إال 1.العام للقانون تخضع
 والسندات القروض باتفاقيات الخاصة والممارسات البنود المدني القانون بها يتناول التي والطريقة العام نالقانو
  . اإلذنية

 نُهجاً هناك ألن حاسمة، أهمية يمثل القروض اتفاقية على ُيطبق الذي القانوني النظام نوع أن ونجد
 القانون نظم تستخدم فقد. الشأن هذا في والمدينين نينالدائ حقوق بشأن المدني والقانون العام القانون في مختلفة
 أصول في قانونية حقوق( االمتيازات من مختلفة أنواعاً تقر وقد مختلفة، قانونية مصطلحات المدني والقانون العام،

 هذا في متخصصإلى  الرجوع دون اتخاذها يمكن للدائنين القانونية التدابير من مختلفة أنماطاً تقدم وقد ؛)المقترض
 الرجوع المقترضين على ويتعين والشروط للبنود مختلفة تفسيرات المحلية، المحاكم خالل من تطبق، وقد الشأن،
 أم العام القانون مبادئ يتبع القرض اتفاقية في به المعمول القانون كان إذا ما بشأن محلي قانوني مستشارإلى 

 قانوني بمستشار االستعانة إلى بحاجة المقترضين أن والواقع. ذلك على المترتبة اآلثار هي وما المدني، القانون
 )الدليل هذا في البارزة األخرى والموضوعات الجزئيات من عدد وكذلك( الجزئية هذه تطبيق يتم كيف لفهم محلي
  .عليهم

 يتعلق ما تتضمن التي القياسية، واألحكام القروض اتفاقيات هياكل من العديد الدليل هذا ويصف
 ويغطي. والسرية واإلنفاذ، القانونية، والتدابير السداد، عن التخلف وحاالت والتعهدات، والضمانات، أكيدات،بالت
 اتفاقيات لمصطلحات تعريفات ويقدم البديلة، اإلقراض أدوات وبعض التجارية القروض اتفاقيات أيضاً الدليل هذا

  .الشائعة وضالقر هياكل ببعض الخاصة والمزايا المخاطر ويشرح القروض،
  

                                                 
بية تطبق القانون المدني، بينما معظم الواليات القضائية في الواليات المتحدة ومعظم وفي أمريكا الالتينية والقارة األور) البلدان(نجد أن معظم الواليات القضائية  1

على سبيل المثال، (فريقية  البلدان األسيوية واألونالحظ أنه بين .ون العامأعضاء الكومنولث البريطاني، وبعض المستعمرات البريطانية السابقة تطبق القان
تتضمن عناصر من تقاليد القانون المدني " واليات قضائية مختلطة"من الشائع أن نجد ) جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا والفلبين وسري النكا

 قضائية اً، نجد نظم)ران ومصر وسورياعلى سبيل المثال، إي(وفي بعض الحاالت، وبصورة ملحوظة للغاية بين بلدان الشرق األوسط  .والقانون العام
  .حيث تتضمن مفاهيم من القانون المدني والقانون العام ضمن إطار ديني أو إطار قانون قبلي" مختلطة"
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  منظور التفاوض لدى المقترض
  

  عام عرض
  :يلي فيما قرض بشأن التفاوض عند للمقترض الرئيسية األهداف تتمثل
  .احتياجها عند األموال على حصوله ضمان •
 سعر بأقل المثال سبيل على( المميزات من ممكن قدر أكبر تتيح مالية بشروط األموال على الحصول •
  .)ممكن فائدة
  .الفترة هذه أثناء لها داعي ال أعباء عليه تُفرض ال بحيث معينة مدة خالل القرض سداد ىعل النص •
 المسار نطاق في )المالية التعهدات مثل( القرض التفاقية األخرى البنود بكافة االلتزام على قدرته ضمان •
  .لنشاطه المعتاد

  
  :يلي فيما القرض التفاقية بالنسبة المقرض أهداف وتتمثل
  .القرض التفاقية وفقاً األموال بصرف يلتزم بموجبها التي شروطال وضع •
 مواجهة حالة في العالجية، التدابير اتخاذ الضرورة، وعند للمقترض، المالي الموقف رصد على قدرته •

  .حادة مالية لصعوبات المقترض
 التدابير من ذلك غير اتخاذ أو أمواله، الستيداء قانوناً لإلنفاذ قابلة بمطالبة التقدم في حقه على النص •

  .السداد عن المقترض تخلف حالة في القانونية،
  
  

   أولية اعتبارات
  

  الشروط كشف
  
 خطاب أو الشروط، كشف منها، مسميات عدة له مستند بتحضير المقرض بقيام القروض مفاوضات معظم تبدأ

 الفائدة سعر مثل األساسية المالية بنودال شاملة للقرض، الهامة البنود الوثيقة هذه وتحدد. ارتباط خطاب أو تكليف،
. النهائية القرض اتفاقية محتوى يحدد الذي )الجينية الشفرة( الدليل بأنه الشروط كشف تصور ويمكن. السداد وفترة
 أي يستطيع ال وبالتالي طرف، ألي ملزماً يكون أن به ُيقصد ال أنه على محددة بصورة الكشف هذا ينص أن والبد
 اإلجراءات أو تكبدها يتم التي التكاليف بشأن اآلخر تجاه ملتزماً طرفاً هناك أن أو لإلنفاذ، قابل أنه يجزم أن طرف
  .الكشف هذا على بناًء اتخاذها يتم التي

. عليه بالتوقيع الشروط كشف في الواردة البنود على الموافقة إظهار المقترضين من ُيطلب ما وعادة
 كشف مرحلة في يكون المالية البنود الستيضاح أو للتفاوض للمقترضين بالنسبة وقت أفضل فإن وبالتالي،
 على ويتعين. الشروط كشف على قائمة بهم الخاصة اإلقراض شروط بأن سيدفعون المقرضين ألن الشروط،



 4

 اتفاقية )مسّودة( مشروع إعداد بعد للمناقشة مفتوحة ستظل األساسية الشروط هذه أن افتراض عدم المقترضين
 على بناًء الداخلية الجهات من أو لديهم االئتمان لجان من موافقة على يحصلون ما غالباً المقرضين ألن ض،القر
  .الشروط كشف

 غير اإلقراض إجراءات إطار في الشروط كشوف دائمة بصورة المحليون المقرضون يستخدم ال وقد
 المقرض يطلب لم وإن وحتى. )تاحةالم اإلقراض وخدمات األجل، قصير لالقتراض بالنسبة خاصة( الرسمية
 أو سجالته، ضمن به لالحتفاظ كشف صياغة في يرغب قد المقترض فإن بإعداده، يقم لم أو شروط كشف

 الداخلي، الصعيد على عليه الحصول مزمع لقرض محددة بنود مناقشة عند وتفاوض تخطيط كأداة الستخدامه
  .مرتقبين مقرضين مع بعد وفيما

  
  

   القرض اتفاقية بدائل
  اإلذنية السندات

  
 مستقلة تعتبر اإلذنية السندات من النوعية وهذه. قرض اتفاقية من بدالً إذني بسند االقتراض عملية توثيق يجوز
 تلك من أطول تكون ألنها مطولة صيغة ذات إذنية سندات عليها طلقتُ ما وأحياناً. القرض اتفاقية مع تستخدم وال

  2.القروض اتفاقيات في إدراجها المعتاد األحكام نفس من العديد وتتضمن القروض، اتفاقيات إلثبات المستخدمة
 يكون وبالتالي،. عليه يوقع الذي هو وحده المقترض أن في القرض اتفاقية عن اإلذني السند يختلف

 محدد بلغم بسداد التعهد أي :)السند بُمصدر المقترض إلى ويشار( بموجبه التزام ألي المتحمل هو فقط المقترض
  .محددة أوقات في أو الطلب عند )السند بحامل إليه يشار الذي( للمقرض

 يفيد مما أكثر )المقرض( السند حامل يفيد القرض اتفاقية من بدالً اإلذني السند استخدام أن المعتاد ومن
 اتفاقية من أكبر رةبصو للتسييل قابل أصل بأنه اإلذني السند يتسم أوالً،. :لألتي وذلك )المقترض( السند مصدر
 من إذن دون بحّرية تحويله يمكن أي للتداول، قابلة مالية أداة يكون قد اإلذني السند ألن ونظراً .القرض

 الواليات من العديد في أنه والواقع. ويسر بسهولة )السند ملكية أي( ملكيته تحويل المقرض يستطيع لذا المقترض،
 في مستقلة، بصورة حقه، تحويل المقرض يستطيع ذلك، خالف على اإلذني السند ينص لم ما ،)البلدان( القضائية
 نصف بتحويل المقرض قيام إمكانية يعني وهذا 3.أكثر أو لطرف اإلذني السند بموجب المنفردة السداد مبالغ

                                                 
 وفي بعض الواليات القضائية  )ازيلعلى سبيل المثال البر(التي تخضع للقانون المدني ) البلدان(ال تستخدم السندات اإلذنية ذات الصيغة المطولة في بعض الواليات القضائية  2
، من المعتاد أن )البلدان(وفي هذه الواليات القضائية  .األخرى التي تخضع للقانون المدني، يجب إصدار السندات اإلذنية مع اتفاقية القرض) البلدان(

باإلضافة  .  يتسنى للمطلع عليها الوقوف على تفاصيل البنود والشروطاتفاقية القرض حتىإلى تشير ) قصيرة(تكون السندات اإلذنية مستندات مختصرة 
انون المدني، حيث يشيع استخدام السندات اإلذنية، نجد أن نموذج السند اإلذني يتسم بمرونة التي تخضع للق) البلدان(إلى ذلك، ففي الواليات القضائية 

موجودة، عندئٍذ تعتبر الوثيقة قابلة لإلنفاذ على نحو تام بغض النظر عن حجم أو وجود )  ماالتي أقرها تشريع(وطالما كانت البنود األساسية  .كبيرة
، تقوم المؤسسات المصرفية في الغالب بتوثيق القروض متوسطة وطويلة )البلدان(والواقع أنه في هذه الواليات القضائية  .اتفاقية القرض المقابلة لها

  .عاًاآلجال بموجب اتفاقية قرض وسند إذني ذي صيغة مطولة م
على سبيل المثال، في المكسيك، ال بد وان  .قيوداً كبيرة على تحويل األدوات القابلة للتداول مثل السندات اإلذنية) البلدان(قد تفرض الواليات القضائية  3

تكون عملية تحويل السندات اإلذنية أو التنازل عنها، التي تسمى بالتظهير، غير مشروطة؛ حيث إن وجود أي شرط أو وجود تظهير جزئي سيكون من 
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 ما لطرف السداد المستحق المبلغ أصل تحويل أو آخر، لطرف اآلخر والنصف ما لطرف السداد المستحقة المبالغ
  .آخر لطرف الفوائد مكون وتحويل

 وااللتزامات الحقوق أن نجد )البلدان( القضائية الواليات بعض في أنه وهي للمقرض، ثانية ميزة وهناك
 اتفاقية بموجب عليها المنصوص تلك من أسهل بصورة إنفاذها يسهل اإلذني السند بموجب عليها المنصوص
 أكثر قانونية تدابير وتتيح أسهل إنفاذها إجراءات بأن تتسم الغالب في يةاإلذن السندات أن هذا في والسبب. القرض
  . السداد عن المتخلفين المقترضين ضد فعالية

 المثالب هذه وأحد. المقترض يواجهها التي المثالب بعض نجد للمقرض، المتاحة المميزات هذه ومقابل
 عليه واقعاً يكون قد التزام أي عليه يقع ال فإنه ذني،اإل السند في طرفاً ليس المقرض ألن نظراً أنه وه الملحوظة
 معقولة، بصورة والتصرف ما، أضرار حدة من التخفيف بشأن التزامات المثال، سبيل على( قرض اتفاقية بموجب

 اإلذني السند أن ضمان المقترض على يتعين معاً، إذني وسند قرض اتفاقية هناك تكون عندما السبب، ولهذا. ).الخ
 ومنفصلة مستقلة أداة اإلذني السند اعتبار يمكن ال اإلنفاذ، إجراءات حالة في وبالتالي، القرض، اتفاقية إلى ريشي
  .القرض التفاقية األخرى للبنود اإلشارة دون

 ال قد البلدان، بعض ففي. آخر إلى بلد من كبيرة بصورة اإلذنية السندات تحكم التي القوانين وتختلف
 أن نجد ذلك، من وبدالً ؛)القرض باستهالك يسمى ما أي( أقساط على المبلغ أصل سداد على يةاإلذن السندات تنص
 دفعة يتم القرض مبلغ أصل سداد أن اإلذنية السندات هذه تحدد أن يجب ،)البلدان( القضائية الواليات هذه في

 في تضمينها يتم عندما شروطال من محددة أنواع عن التغاضي في الحق للمحاكم يكون أخرى، حاالت وفي. واحدة
 األهمية من وبالتالي. مشكالت على تنطوي أن الممكن من الفوائد مدفوعات تتناول التي األحكام وحتى. إذني سند

  .إذني سند وإنشاء استخدام عند المحلية القوانين على التعرف بمكان
  

  المكشوف على السحب تسهيالت
  

 يصل ائتماني تسهيل للمقترض المقرض يقدم خالله من االقتراض الأشك أحد هو المكشوف على بالسحب التسهيل
 التدفقات في العجز لتغطية المكشوف على بالسحب التسهيل يستخدم ما وعادة. مقررة فترة أثناء محدد مبلغ إلى

 هذا أجل نفإ لذلك وتبعاً. قياسية قرض اتفاقية بإبرام يقوم حتى المقترض احتياجات لتلبية أو المقترض لدى النقدية
 تسهيالت اتفاقيات بعض وتتطلب. )شهراً 24 على يزيد ال المثال سبيل على( قصيراً يعتبر االئتماني التسهيل
 عدم لضمان )يوماً 90 كل المثال سبيل على( دورية بصفة بالكامل المقترضة المبالغ سداد المكشوف على السحب
  .األجل القصيرة التمويل احتياجات ألغراض إال التسهيل هذا استخدام

 تحت السحب المبلغ هذا وُيسمي( بسحبه يقوم الذي المبلغ على إال فائدة بسداد المقترض يقوم وال
 مدة خالل اختياره حسب مرات عدة اقتراضها وإعادة األموال سداد المقترض يستطيع العادة وفي. )الحساب
. )بالسداد المسحوبة المبالغ رد عملية إلى ويشار(. مرة أي في للسحب األقصى الحد يتجاوز ال أنه طالما التسهيل،

                                                                                                                                                 
نفاذ فضالً عن هذا، في حالة تحويل الحقوق بأية وسيلة خالف التظهير، فإن هذا التحويل يعتبر معيباً، ولن يكون قابالً لإل .شأنه إبطال عملية التحويل

  ).الطرف المتنازل(حيال المحوِّل 
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 على يتعين حيث االئتمانية التعزيزات أشكال من شكالً تتطلب قد المكشوف على السحب تسهيالت أن كذلك ونجد
 تسهيل مدة أثناء المقرض للبنك )إيداع شهادة المثال سبيل على( أخرى مالية أصول أو مبالغ تقديم المقترض
  .كشوفالم على السحب

 ومرنة بسيطة طريقة ألنها المكشوف على السحب تسهيالت المقترضون يحبذ. والعيوب المزايا
 األرصدة بتمويل الخاصة احتياجاتهم بشأن دقيقة تأكيدات لديهم ليست الذين المقترضين حالة في السيما لالقتراض،

 المقترضين أن أي( محددة فترة أثناء ياجاتاالحت هذه تغير المقترضون هؤالء توقع إذا أو محددة فترة في المدينة
 العديد ففي ذلك، ومع. )اإلقراض عمليات في الموسمية الذروة فترات لتمويل المسحوبة المبالغ حصيلة يستخدمون

 هذا عن وفضالً. وقت أي في المسحوب المبلغ إجمالي بسداد المطالبة في الحق المقرض للبنك يكون الحاالت، من
 هو التسهيل من الغرض ألن حدوثه، يتكرر الذي األمر( مرة كل في انتهائه عند التسهيل أجل تجديد يتعين

 في تغيرات لمواجهة عرضة المقترض يجعل الذي األمر بشأنه، التفاوض إعادة وكذلك ،)األجل قصير االقتراض
  .األخرى األمور من وغيرها الفائدة، أسعار

 بتقديم المقترض بمطالبة المكشوف على السحب تسهيل بمنح يقوم الذي البنك يقوم قد. والمقاصة الضمان
 وديعة في تتمثل نقدية ضمانة صورة في ذلك يكون وقد. التسهيل لهذا االئتمانية التعزيزات أو الضمانات بعض
 بنود تنص وقد 4.)األمريكي الدوالر أو اليورو مثل أجنبية بعملة تكون أن الممكن من( المقرض بحوزة تكون ثابتة
. المقرض لدى للمقترض حسابات أية مقابل مقاصة إلجراء تعاقدي حق وجود على المكشوف على السحب تفاقيةا

 من له المستحق المبلغ خصم في الحق للمقرض يكون أن السداد، عن المقترض تخلف حالة في يعني، وهذا
  .قضائية إجراءات أية إلى اللجوء دون بالمقترض، الخاصة الثابتة الوديعة

 على سحب تسهيل على بالحصول مرتبطة وعموالت أتعاب هناك تكون قد. والعموالت تعاباأل
 في والعموالت األتعاب هذه تحميل ويتم. المقترضة المبالغ على سدادها يتم التي الفوائد إلى باإلضافة المكشوف

 تخص أتعاب أو ،)الحساب فتح رسوم( ارتباط عمولة األتعاب هذه تتضمن وقد. جديد تسهيل فتح فيها يتم مرة كل
 المقدمة الضمانة وكفاية القانونية السالمة من التحقق رسوم( القانونية لألركان الكامل الضمانة استيفاء من التحقق
 تحديد أمكن، وإن االتفاقية، هذه في بوضوح المبالغ هذه تحديد ضمان المقترضين على ويتعين. )القرض مقابل
 سمح ما إذا غرامة سداد المقترض على سيشترط عامة وبصورة. الشأن هذا في هبتحميل المقرض يقوم مبلغ أقصى

  . التسهيل هذا بموجب به المسموح األقصى الحد تتجاوز مبالغ بسحب المقرض له
 قيام إمكانية على ينص حكماً االتفاقية تتطلب قد. الطلب عند السداد المستحق )به المتعهد غير( التسهيل

 المكشوف على السحب تسهيالت من النوع هذا ويسمى. وقت أي في له المستحقة المبالغ دادبس بالمطالبة المقرض
 على لالطالع(. الطلب عند تُدفع التي اإلذنية السندات من نوع وهو الطلب عند السداد المستحق بالتسهيل أحياناً
 تليس التي أي بها المتعهد تالتسهيال أن ونالحظ. ")الطلب تحت القروض" انظر الكاملة، المناقشات من المزيد

 يستطيع وعادة. أيضاً تتواجد أنها إال شيوعاً، أقل كانت وإن )وقت أي في سدادها طلب في الحرية للمقرض
  .المقترض يخص ال أو يخص السبب هذا كان سواًء سبب، ألي السداد طلب المقرض

                                                 
  . نجد أن المؤسسات فقط، في مقابل األفراد، هي التي يجوز لها فتح حساب بنكي بالعملة األجنبية- على سبيل المثال المكسيك–) البلدان(في بعض الواليات القضائية  4
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 على ويتعين. للتسهيل إلغاء أو يقافإ بأنه السداد بشأن المقرض طلب إلى يشار ما عادةً. التسهيل إيقاف
 مدة في مسبق كتابي إشعار تقديم المقرض على تشترط المكشوف على السحب اتفاقية أن من يتأكد أن المقترض

 أفضل ذلك كان كلما أطول اإلشعار مدة كانت كلما أنه الطبيعي ومن. التسهيل بوقف قيامه قبل عليها متفق
  .اإللغاء قبل يوماً 30 أو أسبوعين المسبق إلشعارا مدة تكون العادة وفي. للمقترض

 -للمقرض فقط وليس – للمقترض يسمح حكماً المكشوف على السحب تسهيل اتفاقية تتضمن أن ويجب
 بحوزة كان وإذا. ذلك نظير ثابتة أتعاب بتحميل يقوم قد المقرض أن من الرغم على وذلك إلغائه، أو التسهيل وقف

 االتفاقية تنص أن يجب عندئٍذ التسهيل، مقابل ائتمانياً تعزيزاً أو ضمانة يمثل لمقترضا أموال من مبلغ المقرض
  .للمقترض الفور على المبلغ هذا رد على

 إال أجله، انتهاء بعد عامة بصورة للتجديد قابل المكشوف على السحب تسهيل أن من الرغم على. التجديد
  .التجديد رفض في بحقه يحتفظ المقرض أن

 على السحب تسهيل مع المتجدد االئتماني التسهيل يتشابه. )المتجدد( الدوار االئتماني التسهيل عن التميز
 مرونة وجود مع محددة، فترة غضون في معين حد حتى االقتراض للمقترض يسمحان كالهما أن في المكشوف

 االئتمان" انظر(. االتفاقية ودبحد التزام هناك طالما المقترض رغبة حسب مرات عدة والسداد االقتراض عملية في
 إن وحيث. أمور عدة في الدوار االئتماني التسهيل عن المكشوف على السحب تسهيل يختلف ذلك ومع. ")المتجدد
 مدته تبلغ ما غالباً( أجالً األطول االقتراض حاالت في يستخدم فإنه القرض، خاصية له المتجدد االئتماني التسهيل

 للمقترض مبالغ بتقديم المقرض جانب من ثابت التزام على ينطوي ما وعادة ؛)ورشه عدة وليس سنوات، عدة
  .الطلب عند السداد المستحق التسهيل عكس على القرض، مدة أثناء معين حد حتى

   
  القرض نوع

  
  .القرض اتفاقية بشأن التفاوض عند المقترض سيواجهها موضوعات لعدة مناقشة يلي فيما

  
   أجنبية أم محلية عملة

  
 االعتبار في يأخذ أن المقترض على ويتعين. معقداً أمراً الصعبة بالعملة أم المحلية بالعملة االقتراض اختيار يعتبر
 االقتراض تحظر أو تقيد قد والتي( فيه الكائن البلد قوانين الحصر، وليس المثال سبيل على تتضمن عوامل، عدة

 وكقاعدة. )الصعبة بالعملة االقتراض تكاليف من تزيد ئبضرا أو أخرى التزامات تفرض أو الصعبة، بالعملة
 المحلية، بالعملة اإلقراض إعادة في المقترضة األموال استخدام يتم عندما المحلية بالعملة باالقتراض نوصي عامة،
 بالعملة اإلقراض أن ونجد. المحلية بالعملة العائدات خالل من أولية بصورة القروض سداد تمويل يتم وعندما
 على تُفرض التي بالقيود والمرتبطة العملة قيمة بانخفاض المرتبطة المخاطر تجنب من المقترض ُيمكّن المحلية
 وعلى. وفوائده القرض أصل سداد بها يتم التي الصعبة العملة من المعروض من تحد قد التي األجنبي النقد

 ثم ومن حدتها، من التخفيف يتم لم ما إليها، رالمشا المخاطر هذه على الصعبة بالعملة االقتراض ينطوي العكس،
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 قد المخاطر لهذه التصدي أن ونجد 5.األمر هذه في بعناية التدبر بعد إال الصعبة بالعملة االقتراض يتم أال يجب
 مؤسسة داخل الديون إدارة في المتطورة العملية الخبرات من اًمزيد وبالتالي، تعقيداً، أكثر قروض هيكل يتطلب
  .المقترضة األصغر لالتموي

  
  االئتمانية التعزيزات

  
 بالمقترض، خاصة أصول أو عائدات تقديم خالل من مضمون غير قرض أي تعزيز يتم عامة بصفة .عام عرض
 الجدارة أن نجد وبالتالي،. للمقترض محددة أصول أية في أخرى ضمانية حصة أو خاصاً امتيازاً ذلك يتضمن وال

. السداد شروط على وكذلك المقرض، جانب من المقترح الفائدة سعر على تأثير لها رضللمقت الشاملة االئتمانية
 محددة مجموعة على األولوية حق المقرض يمنح المقترض أن نجد المضمون، القرض حالة ففي العكس، وعلى
 طةالمرتب الُمتصّورة المخاطر مستوى بخفض المقترض يقوم وقد. للقرض كضمان العائدات أو األصول من

 كفالة تتم لضمانة رهن تقديم المثال، سبيل على االئتمانية، التعزيزات من أشكال بتقديم السداد عن التخلف بحاالت
 التي االئتمانية التعزيزات من أخرى أنواعاً تمثل الغير وضمانات االعتماد خطابات أن ونالحظ. بموجبها المديونية
  . السداد عن التخلف بحاالت المرتبطة لُمتصّورةا المخاطر لخفض استخدامها المقترضون يستطيع

 سبيل على( االئتمانية التعزيزات من أخرى بأنواع المعزز القرض أو المضمون القرض ألن ونظراً
 هذه مثل على الفائدة سعر فإن للمقرض، خطورةً أقل استثماراً يمثل )الغير من ضمان أو اعتماد خطاب المثال
 المخاطر؛ بتقييم المقرض يقوم ما، لقرض المناسب الفائدة سعر تحديد وعند. أقل يكون قد القروض من النوعية
  .الفائدة سعر ارتفع كلما السداد، عن التخلف بحاالت المرتبطة الُمتصّورة المخاطر ارتفعت وكلما

 كيفية في بعناية التدبر عليه ما، وقت في قائم قرض من أكثر له يكون أن احتمال ما مقترض توقع فإذا
 القروض من أخرى أنواع في الدخول على قدرته على ذلك وتأثير القروض، أحد في االئتمانية التعزيزات استخدام

 تقديم يستطيع ال حتى المقترض قدرة بتقييد المقرض يقوم القروض، اتفاقيات بعض في أنه ونجد. المستقبل في
 عدم شروط وجود هذا أمثلة ومن. المستقبليين )قرضينالم( للدائنين االئتمانية التعزيزات من نوع أي أو النوع نفس
 القروض في معتادة سمة الشروط هذه تمثل حيث )االمتياز حقوق على القيود أيضاً وتسمى( للغير المنقول رهن
 العامة واألصول العائدات على تعتمد المضمونة غير القروض ألن ونظراً. جزئياً المضمونة أو المضمونة غير

 ضمن التعهدات من وغيرها) السلبية التعهدات( للغير المنقول رهن بعدم الخاصة التأكيدات تضمين يتم للمقترض،
. لديه المتاحة األصول من محددة أجزاء أو أنواع رهن من المقترض لمنع المضمونة غير القروض اتفاقيات
 تقديم بموجب هاعلي الحصول يتم التي أي( مضمونة قروض على الحصول من المقترض منع هي والنتيجة
  .المستقبل في )ضمانات

. إيجابي تعهد خالل من للغير المنقول رهن عدم شرط ميزة على الحصول المقرضين بعض يفضل وقد
 )1( إما المقترض على يشترط ولكنه المستقبل، مقرضي لصالح امتياز بحقوق المقرض يسمح السياق، هذا وفي

                                                 
 الصادرة عن المجموعة االستشارية 31 على مذكرة المناقشة المركزة رقم للمزيد من المعلومات عن تخفيف مخاطر النقد األجنبي، يرجى االطالع 5

  ".؟ والتعامل معهاما هي وكيف يمكن إدارتها: مخاطر سعر صرف النقد األجنبي في مؤسسات التمويل"لمساعدة الفقراء 



 9

 أو )2( مستقبلي، دائن لصالح مخصص امتياز أي في مماثل ةأولوي وبحق نسبية بحصة المقرض مشاركة ضمان
 الضمانة تخضع أن يجب األخيرة، الحالة وفي. المقرض من المقدم القرض لكفالة متناسبة إضافية ضمانة تقديم

  .المستقبلي الدائن لصالح المخصص االمتياز بحق الخاصة األولوية ودرجة النوعية بنفس امتياز لحق اإلضافية
 ما، اتفاقية في للغير المنقول رهن عدم شرط بنود االعتبار في المقترض يأخذ عندما عامة، وبصفة

 ُيحرم ال ثم ومن الشرط، هذا لنطاق والتحديدات االستثناءات بعض على تنص البنود أن من التأكد عليه عندئٍذ
 األحكام أو ستثناءاتاال وهذه. )ضمانات بتقديم مكفوالً( مضمون مستقبلي قرض على الحصول من المقترض
 في يتمثل جيد وسط حل هناك يكون قد المثال، سبيل وعلى. االستثناءات )سلة( مجموعة أو باالستبعادات تسمى
 يقوم قد التي األخرى األصول أو للمبلغ )أقصى حد( سقف تحدد للغير المنقول رهن عدم شرط في صيغة تضمين

 محدودة ألغراض الضمانات من محدود نوع وجود على تنص أو المستقبلية للقروض كضمان برهنها المقترض
 الحكم هذا ومثل. )نفسه الصنف بضمان باآلجل ما صنف بشراء يسمح الذي األمر الشراء، ثمن تمويل مثل(

 قروض على للحصول المطلوبة بالمرونة للمقترض يسمح الوقت نفس وفي التأكيدات، بعض المقرض يعطي
 ـ أي Negative Pledge  السلبي التعهد[ "االمتياز حقوق على القيود" انظر(. تضمانا تقديم بموجب مستقبلية
  ).]للغير المنقول رهن عدم شرط

 هذه وتسمى. للقرض كضمان األصول رهن في االئتمانية التعزيزات أشكال أحد تمثلي. الضمانات
 خاصة محددة أخرى ولأص أو نقدية مبالغ صورة في تكون أن الممكن ومن ،بالضمانة المرهونة األصول

 حالة وفي 6.بالمقترض الخاصة األصول جميع أو – ملموسة غير أو ملموسة أصوالً كانت سواًء – بالمقترض
 األموال في التصرف أو استخدام المقرض يستطيع ال القرض، سداد عن المقترض يتخلف لم ما النقدية، الضمانة

 يمنح حكم على القروض اتفاقيات من العديد وتشتمل. السداد نلضما ثابتة وديعة شكل في بحوزته التي األصول أو
 السداد، عن المقترض تخلف حالة في يعني، وهذا. السداد عن التخلف حالة في مقاصة إلجراء اًتلقائي اًحق المقرض

 كمح إلى الحاجة دون بالمقترض، الخاصة الثابتة الوديعة من له المستحق المبلغ خصم في الحق للمقرض يكون أن
  7.أخرى قانونية تدابير أية اتخاذ أو قضائي

 بصورة نقدية غير ضمانات بمثابة تكون أن الممكن من التي األصول نطاق اتساع أن من الرغم وعلى
 المقدمة األصغر التمويل قروض مجموعة أي( األصغر التمويل بمؤسسة الخاصة القروض حافظة أن إال كبيرة،
 أن في يرغب قد كضمانة القروض حافظة يقبل الذي المقرض فإن هذا ومع. امهااستخد يتم الغالب في )لعمالئها
 المرتبطة المخاطر من للتقليل األصغر التمويل مؤسسة تقدمها التي القروض أنواع تقييد على القدرة لديه تكون

 أي وعلى. هااستقالليت على بالحفاظ معنية أصغر تمويل مؤسسة لدى مقبول غير ذلك يكون وقد. القروض بحافظة
 رهن الممكن من كان إذا ما لتحديد محلي قانوني مستشار مع التشاور األصغر التمويل مؤسسة على يتعين حال،

                                                 
على سبيل  .التي تطبق القانون المدني) البلدان(ئية هناك قيود على أنواع األصول التي من الممكن أن تخضع لحصة ضمانية في بعض الواليات القضا 6

األسهم أو (، وحصص الملكية، )أي الحقوق الناشئة عن االستحواذ على حق انتفاع في مديونية طرف آخر(المثال، في البرازيل، نالحظ أن حقوق الدائن 
الواليات (وفضالً عن هذا، فإن البنوك في  . كن أن تخضع لحق امتياز، واألصول الملموسة هي فقط التي من المم)الحصص في رأس مال شركة ما

  . إلى تفضيل استخدام األصول الملموسة والعقارات كضمانة للقروضالبلدان التي تخضع للقانون المدني تميل) القضائية
وبدالً  .ال يحق للمقرض الحصول على الضمانة نفسها عوضاً عن المبالغ المستحقة السداد التي تخضع للقانون المدني،) البلدان(في بعض الواليات القضائية  7

  . يتعين عليه بيع الضمانة والحصول على عائدات البيع الستيفاء حقوقهمن ذلك،
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 األصول الستخدام قانونياً إطاراً بسهولة تتيح ال قد ما بلد قوانين إن حيث. المحلي القانون بموجب قروض حافظة
 على أصغر تمويل مؤسسة وافقت وإذا. كضمان أصغر ويلتم قروض حافظة مثل األجل قصيرة الملموسة غير
 هذه استطاعة عدم فإن الرهونات، هذه بمثل القانوني إطارها يقر ال )بلد( قضائية والية في قروضها حافظة رهن

  8.القرض سداد عن تخلف عنه ينشأ قد )إليه المشار القانوني اإلطار هذا بسبب( بذلك القيام المؤسسة
 التسهيل لتعزيز الغير عن صادر اعتماد خطاب استخدام هو القرض ضمان بدائل أحد. االعتماد خطاب

 يشار( بنكاً العادة في يكون الذي ُمصدره من تعهداً االعتماد خطاب ويمثل. مقترض عليه يحصل الذي االئتماني
 بتقديم المستفيد قيام ندع )بالمستفيد إليه يشار( الخطاب هذا من للمستفيد محدد مبلغ لسداد )المصدر بالبنك إليه

 تخلف أو القرض سداد عن تخلف حالة األغلب في وهي( االعتماد خطاب في الواردة الشروط استيفاء يفيد مستند
 يقوم الذي )بالطالب إليه يشار( طرف طلب على بناًء االعتماد خطاب إصدار يتم العادة وفي. )آخر التزام أداء عن

  9.المستفيد لصالح اعتماد خطاب إلصدار كضمانة المصدر البنك لدى حساب في مبلغ بإيداع بدوره
 للُمصدر االئتمانية الجدارة إحالل خاللها من يتم آلية االعتماد خطاب يعتبر عملي، منظور فمن ثم ومن

 األصغر التمويل مؤسسة تخلفت ما وإذا. )الطالب( المقترضة األصغر التمويل لمؤسسة االئتمانية الجدارة محل
 إن القول ومجمل. المصدر البنك من محدد مبلغ استرداد )المستفيد( للمقرض يحق القرض، سداد عن ضةالمقتر
 األساسي، القرض بموجب له المستحقة للمبالغ فوري سداد على سيحصل أنه المقرض يطمئن االعتماد خطاب
 مؤسسة على يتعين نفسه، الوقت وفي. مالية صعوبات المقترضة األصغر التمويل مؤسسة واجهت وإن حتى

 هناك يكون قد هذا، عن وفضالً بسدادها، المصدر البنك قام التي المبالغ برد القيام المقترضة األصغر التمويل
 ذلك ومع. ضمانة بتقديم المصدر للبنك المبالغ برد الخاصة التزاماتها بضمان األصغر التمويل مؤسسة على التزام

 تاريخ في المستحق المبلغ أصل بسداد وقيامها القرض، سداد عن غراألص التمويل مؤسسة تخلف عدم بافتراض
 البنك يقوم ذلك وعند. مبالغ أية بسداد المصدر البنك قيام دون االعتماد خطاب أجل ينتهي عندئٍذ االستحقاق،
  .كرهن تقديمه تم أصل أي وكذلك األصغر، التمويل مؤسسة لصالح نقدية وديعة أية عن باإلفراج المصدر

 ضمانة بحفظ المرتبطة المخاطر بعض تجنب على المقترض يساعد االعتماد خطاب استخدام بأن اًعلم
 النقدية الودائع فإن محلي، بنك أفلس إذا المثال، سبيل على البلدان، بعض وفي. محلي بنك لدى كوديعة نقدية

 وهناك. لالسترداد قابلة غير ئعالودا هذه تكون وقد الحكومة، من مضمونة تكون ال قد كضمانة لديه بها المحتفظ
 في التأخير أو أموالهم استرداد من المودعين ومنع المحلي، البنك حسابات بتجميد قرار باتخاذ الحكومة قيام احتمال
  .طويلة لمدة ذلك

                                                 
محاولة استخدام حافظة  البلدان التي تخضع للقانون المدني، والقانون العام، هناك ثالثة معوقات شائعة قد تواجهها مؤسسة التمويل األصغر عند  كل منفي 8

حيث إنه ال يتم العمل بالحصة الضمانية ما لم تقم مؤسسة التمويل األصغر المقترضة  والً، ما يتعلق بقابلية اإلنفاذ،أ .قروضها بغرض التعزيز االئتماني
للغاية، وقد )  غير ملموسةأي تتضمن أصوالً (معنويةثانياً، قد تكون حافظة القروض  .بتقديم إشعار لألطراف األخرى بكل اتفاقية قرض في حافظتها

 لكل اتفاقية قرض حالية تعتبر مكوناً لحافظة قروض مؤسسة التمويل األصغر بدالً من رهن الحافظة بأكملها وكذلك كل اًن المحلي رهنيشترط القانو
ما برهن األصول غير الملموسة ) بلد ما( تسمح والية قضائية حيث ال) نادرة(وأخيراً وفي حالة  . قرض مستقبلي تقوم مؤسسة التمويل األصغر بإبرامه

على اإلطالق، قد يتعين على مؤسسة التمويل األصغر تحويل كافة قروضها إلى سندات إذنية نظراً ألن السندات اإلذنية في العادة تُعامل كأصول 
  .ملموسة، وكأدوات مالية قابلة للتداول، وليست التزامات تعاقدية غير ملموسة

  .ضافة إلى الودائع النقدية، باإلفي بعض الحاالت، سيتطلب البنك المصدر ضمانة 9
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 في المقترض، على يتعين حيث. االعتماد خطاب باستخدام مرتبطة تكاليف هناك دائمة شبه وبصفة
. مفتوحاً عليه واإلبقاء االعتماد خطاب إصدار مقابل بتحميلها المصدر البنك يقوم التي األتعاب دادبس القيام المعتاد،
 كضمانة مودع مبلغ أي على بسدادها المصدر البنك يقوم التي الفوائد مع جزئياً التكاليف هذه مقاصة ويجوز
 إلى باإلضافة. االئتماني للتعزيز يجةنت مناسبة أخرى بشروط أو أقل، فائدة سعر باحتساب أو االعتماد، لخطاب
 أفضل سيكون اعتماد خطاب بتقديم يقوم لمقترض مقدم قرض على المحتسب الفائدة سعر أن من الرغم على ذلك،
 الذي المميز السعر بنفس يكون ال قد السعر هذا أن إال ائتماني، تعزيز أي تقديم عدم حالة في المحتسب السعر من

  .للبنك مباشرة نقدية ضمانة يقدم مقترض على المحلي البنك يحتسبه
 اتفاقاً الضمان هذا ويمثل. االئتماني التعزيز أشكال من آخر شكالً للقرض الغير ضمان يعتبر. الضمان

 األرصدة سداد على الضامن يوافق بموجبه والضامن، المحلي، والبنك ،)األصغر التمويل مؤسسة( المقترض بين
 مبلغ يغطي أي كامالً، القرض ضمان يكون وقد. السداد عن المقترض تخلف حالة في كللبن المقترض على المدينة
 أقساط حتى أو المبلغ أصل أو الفائدة فقط القرض،أي قيمة من محددة نسبة يغطي أي جزئياً، أو بأكمله، القرض
  .لغالمب بأصل الخاصة المستحقة األخيرة المدفوعات مثل ،)بعد فيما ذلك يكون غالباً( محددة

  
  :يلي ما القرض ضمان مزايا تتضمن
 لتجنب الضمان المقترض يستخدم حيث االعتماد؛ خطاب يقدمها التي ذاتها الحماية أوجه بعض تقديم •
  .المحلي بنك لدى كوديعة النقدية الضمانة بحفظ المرتبطة المخاطر بعض
. أخرى بصورة عليه ولالحص الممكن من يكن لم معه مال رأس توافر ميزة للمقترض الضمان يتيح قد •
 ما منظمة من أو تنمية بنك جانب من الضمان فإن محلي، لقرض كضمانة يقدمها أموال المقترض لدى كنت لم فإذا

  . مقبوالً بديالً يكون قد )الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مثل(
 كغيره الضمان، فإن أصغر، تمويل لمؤسسة اًمتاح المضمون غير التمويل فيها يكون التي الحاالت وفي •
 على المحتسب من أقل فائدة بسعر باالقتراض األصغر التمويل لمؤسسة يسمح أن يجب االئتمانية، التعزيزات من

  .)االعتبار في وجد، إن الضمان، تكلفة أخذ ضرورة من الرغم على( مضمون غير ما قرض
  

  :ائتماني كتعزيز ما ضمان استخدام في عيوب عدة وهناك
  .الضمان هذا مقابل سنوية أو/و مبدئية أتعاب بسداد األصغر التمويل مؤسسة تقوم أن لضامنا يشترط قد •
 القرض لحصيلة األصغر التمويل مؤسسة استخدام كيفية على محددة قيوداً الضامنة المؤسسة تفرض قد •
  .المخاطر عالي الضامنة المؤسسة تعتبره إقراضي بنشاط األصغر التمويل مؤسسة قيام حظر مثل
  .القرض هذا من جزءاً إال الضمان يغطي ال قد •
 على أقل فائدة سعر على الحصول على قادراً المقترض يكون قد االعتماد، خطاب مع الحال هو وكما •
 الحصول على القدرة لديه تكون المقرض ألن نظراً المقرض لدى مباشرة مودعة نقدية بضمانة مضمون قرض
  .يسيرين وتكلفة بجهد الوديعة هذه على
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 يجعل قد الذي األمر الضمان، بموجب سدادها تم للضامن مبالغ أية برد األصغر التمويل مؤسسة التزام •
  .له ضمانة تقديم يشترط الضامن

  
  دفعات عدة على أم واحدة دفعة الصرف

  
 من أو االتفاقية في محدد لجدول وفقاً صرفها يتم دفعات على أو واحد تاريخ في بالكامل ما قرض صرف يجوز
  .المقترض طلب على بناًء آلخر وقت

  
  الطلب تحت القرض مقابل ألجل القرض

  
 يكون وبالتالي، )االستحقاق بتاريخ أيضاً يسمى( محدد سداد موعد في ألجل القرض سداد يتم. ألجل القرض
 تسمح قد إنهاف القرض، اتفاقية أحكام على وبناًء ذلك، ومع .للمقترض معلوماً السداد فيه يتم أن يجب الذي التاريخ

 تُفرض غرامات هناك تكون قد لالتفاقية، وفقاً المبكر بالسداد السماح حالة في وحتى. المبكر بالسداد تسمح ال أو
  10.المبكر السداد بشأن

 أي في السداد )الطلب تحت إذنياً سنداً أيضاً يسمى( الطلب تحت القرض ُيستحق. الطلب تحت القرض
 في االئتمانية التسهيالت نجد المثال، سبيل على 11.محدد وقت في وليس بالسداد، المطالبة المقرض فيه يقرر وقت
 محدد، تاريخ في أجله ينتهي المكشوف على السحب تسهيل أن من الرغم وعلى. الطلب عند السداد مستحقة العادة
. سبب ألي وأحياناً محددة، ألسباب التاريخ هذا قبل وقت أي في أمواله باسترداد المطالبة في الحق للمقرض فإن

 على الطلب عند السداد مستحقة أيضاً إذنية سندات أو قروض باتفاقيات المعززة القروض تكون أن الممكن من(
 الجدارة في الثقة فقدان مثل سبب ألي أمواله باسترداد المطالبة المقرض ويستطيع. )ذلك شيوع عدم من الرغم

 المقترض، بحالة األسباب هذه لربط حاجة توجد وال. السيولة من مزيد في لرغبته ببساطة أو للمقترض، االئتمانية
 المقرض على يتعين محددة إجرائية متطلبات على الطلب عند اإلذني السند ينص أن المعتاد أن من الرغم على

 قرضالم على تشترط صيغة الطلب عند اإلذني السند يتضمن أن يتعين األقل، وعلى. بالسداد للمطالبة استيفاءها
 زادت وكلما. القرض أجل انتهاء قبل بالسداد المطالبة حالة في للمقترض األيام من محدد بعدد مسبق إشعار تقديم
  .السداد أموال لتدبير أطول وقتاً له ذلك يتيح حيث المقترض، صالح في ذلك كان اإلشعار، مدة

                                                 
المقترضة التفاوض بشأن اتفاقية األصغر نظراً ألن القرض قد يكون بمثابة أداة لتطوير عالقات مع مصادر التمويل، لذا يتعين على مؤسسة التمويل  10

ويجب أن يتم أخذ المديونية القابلة للتحويل في  . ر في أسهم رأس المال على األمد الطويلأي قرض ويكون هدفها هو تحويل المقرض إلى مستثم
من المطالبة بالسداد عند االستحقاق، يكون للمقرض خيار تحويل كامل المديونية أو جزء منها إلى أسهم ملكية في مؤسسة التمويل وبدالً  .االعتبار

  .و في شركات مؤسسة التمويل األصغراألصغر المقترضة، أ
 اًدفعة واحدة أم سداد(الخاضعة للقانون المدني صياغة واضحة لتواريخ السداد المحددة في وثيقة القرض ) البلدان(تتطلب بعض الواليات القضائية  11

وفي العادة ال  .وذلك ألن العناصر المطلوبة لتكوين قرض منصوص عليها في القانون، والبد من تضمينها في وثيقة لسالمة القرض ). على دفعاتاًدوري
  .يمنع هذا الشرط أطراف اتفاقية القرض من إبرام تعاقد يتضمن شروط قرض مماثلة، من حيث األثر، لهيكل القروض تحت الطلب
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 خاصة بصورة الحذر وخىيت أن المقترض على يتعين الطلب، تحت إذني سند بموجب االقتراض وعند
 شرط ينص حيث 12.األخرى الدين سندات في الواردة السداد عن التخلف تعميم بأحكام المرتبطة المخاطر بشأن
 قروض التزامات بموجب السداد عن تخلف حالة أية وقوع أن علىـ في العادة ـ  السداد عن التخلف تعميم
 عن تخلف حالة تمثل )المحددة االتفاقية هذه بموجب لموثقا القرض التزام خالف( منها، أي أو ومؤكدة، محددة
 سداد عن المقترض تخلف إذا المثال، سبيل على وبالتالي،. إليها المشار المحددة االتفاقية لهذه بالنسبة أيضاً السداد
 اتفاقية بموجب السداد عن التخلف تعريف نطاق ضمن يقع التخلف هذا كان وإذا طلبه، عند الطلب تحت قرض
 السداد عن التخلف تعميم حكم مع التعامل سيستدعي السداد عن التخلف هذا فإن صلة، ذات ليست أخرى قرض
 السداد عن التخلف فإن قائمة، قروض عدة للمقترض تكان وإذا. )Cross-Default (األخرى االتفاقية في الوارد
 آن في القروض كافة سداد المقترض من تتطلب متتالية، تأثيرات له تكون قد منفردة قرض اتفاقية أية بموجب
 تعميم حكم صيغة بشأن التفاوض عند الخطر هذا في االعتبار بعين النظر المقترض على يتعين ثم ومن. الوقت
 أحكام نطاق من يقيد أن دائماً المقترض على يتعين الخطر، هذا من وللحماية. اتفاقية أية في السداد عن التخلف
 يكون قد بالمديونية الخاص التعريف من الطلب تحت القروض استبعاد ألن ونظراً. دالسدا عن التخلف تعميم
 تقع استحقاق تواريخ لها التي القروض على قاصرة تكون أن الممكن السداد عن التخلف تعميم أحكام فإن صعباً،

 نطاق ضمن الطلب تحت القروض وقوع إمكانية لتفادي وذلك محددة مبالغ تتجاوز التي القروض أو سنة مدة في
 يتعين الطلب، تحت قرض بنود بشأن التفاوض عند ذلك إلى باإلضافة. السداد عن التخلف بتعميم الخاص الحكم
 بالسداد، المطالبة المقرض فيها يستطيع التي الظروف من كل لتقييد والحذر الحيطة تدابير اتخاذ المقترض على

  .الطلب تحت القرض بموجب سداد عن تخلف حالة تمثل التي واألحوال
 التسهيل أو الدوار، االئتمان باتفاقية أيضاً إليه يشار( دوار ائتماني تسهيل أي بموجب. الدوار االئتمان

 اتفاقية مدة أثناء اقتراضها إعادة ذلك بعد تتم سدادها ثم صرفها يتم التي األموال فإن ،)الدوار ببساطة أو االئتماني،
 المقرض ارتباط يمثل الذي المبلغ إجمالي يتجاوز ال مرة أي في "السداد المستحق" مالقائ المبلغ أن طالما( القرض
 جميع إلى المقترض يحتاج ال عندما نفع ذات الدوار االئتمان اتفاقيات تكون أن الممكن ومن. )القرض بموجب
 الفائدة قيمة من فضيخ أن المقترض يستطيع الدوار، االئتمان تسهيل ومع. للقرض الكاملة المدة طوال المبالغ

  13.االتفاقية مدة أثناء وذلك إليها حاجة في يكون ال عندما القرض أصل أقساط سداد خالل من المحتسبة
  

  .أقساط على استهالكه مقابل واحدة دفعة القرض أصل سداد
  

 القرض صلأ فإن ،)الفائدة سداد تواريخ( القرض اتفاقية في الفوائد لسداد محددة تواريخ وجود من الرغم على
 على أو للقرض النهائي االستحقاق عند )الواحدة الدفعة بسداد ُيعرف ما( واحدة دفعة إما السداد مستحق يكون
  .اإلذني السند مع ُيرفق لجدول أو االتفاقية تحدده لجدول وفقاً )باالستهالك ُيعرف ما( دفعات

                                                 
انظر ( .أهمية بالنسبة ألية اتفاقية قرض تتضمن مثل هذه األحكام  المثارة من خالل شروط تعميم التخلف عن السدادتمثل الحساسية بشأن الموضوعات 12
  ).حاالت التخلف عن السداد"

  ").انظر األتعاب والعموالت(" .يل االئتمانيفي الغالب سيكون المقترض مسؤوالً عن سداد عمولة ارتباط على الجزء غير المستخدم من التسه 13
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  .متغير فائدة سعر مقابل ثابت فائدة بسعر االقتراض

  
 القرض بداية عند الفائدة سعر تحديد ويتم ثابت، فائدة بسعر المحمل للقرض بالنسبة موحداً الفائدة سعر يكون
 إلى بالرجوع عادة محددة فترات على تحديده إعادة فتتم المتغير الفائدة سعر أما. القرض مدة خالل سارياً ويظل

  .)الدولي أحياناً أو( المحلي لالقتراض بالنسبة السوق مؤشرات
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  األحكام القياسية التفاقيات القروض
  
  
  
  

 واحدة دفعة صرفه يتم ألجل قرض على الحصول في يرغب المقترض أن الدليل، هذا من المتبقي الجزء يفترض
 إضافية معلومات نجد وقد. االئتماني التعزيز أشكال من شكل أي دونما محلي بنك من واحدة دفعة سداده ويتم
  .األقسام بعض في روضالق من األخرى األنواع بشأن

  
  التمهيدية األحكام

  
   الحيثيات

  
 العام التفاهم واضحة، بلغة القرض، اتفاقية بداية في ترد التي ")حيث" بكلمة تبدأ ما كثيراً التي( الحيثيات تصف
 اتالعبار هذه أن على التأكيد دائمة بصفة المقترض على ويتعين. االتفاقية أطراف بين المطروحة المعاملة بشأن
  .وسريانه القرض لخلفية تفهمه تعكس

  
   تعريفات

  
 المصطلحات لمعاني فهمه على التأكيد المقترض على يتعين قرض، التفاقية السارية األحكام استعراض قبل

 تأتي ما وأحياناً بالتعريفات، ويسمى االتفاقية أقسام أحد في العادة في التعريفات هذه وترد. االتفاقية في المستخدمة
 وجود بمجرد )1( :لسببين القروض اتفاقيات في الُمعرفة المصطلحات تضمين يتم. االتفاقية ثنايا في ثرةمتنا

 وجود أن )2( األصلي، التعريف تكرار دون االتفاقية ثنايا في استخدامه االتفاقية ُمعد يستطيع ُمعرف، مصطلح
 إعادة المعد حاول إذا الثبات هذا ُيفقد قد حيث( الوثيقة ثنايا في المفاهيم استخدام ثبات يضمن ُمعرف مصطلح
  .)االتفاقية نص في صلة ذي جزء كل في جزئية بصورة أو كاملة بصورة المفاهيم صياغة

 أن الممكن ومن. المفاهيم وثبات الصياغة ترشيد في المتمثلة األهداف في الُمعرفة المصطلحات وتساهم
 الُمعرف المصطلح إعطاء العقود لصياغة طريقة أية تشترط وال. النص فهم مستوى المصطلحات هذه تعوق
 أو خاص معنى اليومية اللغة في شائعة كلمة أية إعطاء حرية الوثيقة )ُمحرر( لُمعد تتاح حيث. له العام المعنى
 مراجعة دون الُمعرفة المصطلحات معنى يفهم أنه القارئ يفترض أال يجب ثم ومن .لها موضوعي معنى

  .الفعلية التعريفات
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  المالية الشروط
   

  قروض بتقديم )االلتزام( االرتباط
  

  الشرط من الغرض
 المقترض إقراض على المقرض موافقة على قرض اتفاقية أية في قروض بتقديم )االلتزام( االرتباط شرط يؤكد
 ارتباط أن هميتف أن المقترض على ويتعين. القرض اتفاقية في الحقاً ترد التي والشروط للبنود وفقاً محدد مبلغ

 المقترض على ُيشترط قد أنه من الرغم على( المتاحة األموال باقتراض المقترض ُيلزم ال قروض بتقديم المقرض
 األتعاب" في محدد هو كما القرض، اتفاقية بموجب والمتاحة سحبها يتم لم التي األرصدة على ارتباط عمولة سداد

 ينوي بأنه رسمياً المقرض بإحاطة المقترض يقوم عندما قتراضباال االلتزام ينشأ العادة وفي ")والعموالت
 الوقت المقرض لدى يكون ثم ومن الفعلي، االقتراض قبل أيام عدة في ذلك ويتم. القرض التفاقية وفقاً االقتراض
  .لإلقراض المطلوبة الداخلية اإلجراءات كافة الستكمال الكافي

  
  االعتبار في تُؤخذ موضوعات

 الشروط وهذه. )المسبقة الشروط تسمى أحياناً( واإلقراض بالنفاذ تتعلق شروطاً القروض فاقياتات معظم تتضمن
 بصرف المقرض يلتزم أن وقبل )النفاذ( المقرض على قانوني التزام االتفاقية عن ينشأ أن قبل استيفاؤها ينبغي
 صحة ضمان )1( :يلي بما القيام المقترض من الشروط هذه تتطلب ما وغالباً 14.بتقديمها ارتبط التي المبالغ

 يستدعي ما أو( السداد عن تخلف حالة ةأي وجود عدم على التأكيد )2( االتفاقية، في الواردة والضمانات التأكيدات
 )المماثلة السلطة أو( إدارته مجلس قرارات تقديم )3( االتفاقية، في جاء لما وفقاً الحالة هذه استمرار أو )لوجودها

 لمستشاره القانوني الرأي تقديم )4(األخرى، والحكومية المؤسسية الموافقات من صور وكذلك عاملةالم تقر التي
 ما حدود في المقترض قدمها التي والضمانات التأكيدات في ورد ما كل الرأي هذا يتناول العادة وفي 15.القانوني
 بعينه لمقترض محددة شروط تضمين جوزي كذلك،. المحضة الواقعية المسائل مقابل في القانونية بالمسائل يتصل

 استثمارات استكمال أو واألعمال، النشاط لممارسة محدد ترخيص وجود ضمان مثل خاص، نوع من معاملة أو
  .عقود تحرير أو محددة، ملكية حصص في

 يتعين فإنه ،)الحساب تحت المتعدد السحب يسمى أحياناً( دفعات عدة على صرفه يتم الذي القرض وفي
 رفض مثل( مفاجآت حدوث ولتفادي. فقط األولى الدفعة صرف بعد وليس صرف، كل قبل الشروط هذه فاءاستي

  :البداية في يلي بما القيام المقترض على يجب الصرف، وقت في )القرض مبلغ صرف المقرض

                                                 
 التزامات عادة ما تكون على المقترض، إال أنه أحياناً ما تتضمن اتفاقيات المنطوية على تحملعلى الرغم من أن معظم الشروط المسبقة  14

  .محددة للمقترض) وثائق(تندات  مسبقة تلزم المقرض مراعاة شروط محددة أو تتيح بعض مساًالقروض شروط
  .التي تخضع للقانون المدني) البلدان(يختلف االلتزام بالممارسات واألعراف التي تتطلب رأياً قانونياً فيما بين الواليات القضائية  15
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 ستظل أنهاو ")والضمانات التأكيدات" انظر( االتفاقية في الواردة وضماناته )بياناته( تأكيداته دقة ضمان •
 عند والضمانات التأكيدات هذه دقة تأكيد إعادة المقترض من ُيطلب أن التقريب وجه على المؤكد من حيث كذلك،
  .سحب كل

 عليها الحصول إمكانية أو الغير وموافقات والحكومية المؤسسية الموافقات كافة على الحصول من التحقق •
  .موالاأل على الحصول في المقترض فيه يرغب وقت أي في

 من ُيطلب شهادات أو قانونية آراء ألية الدقيقة الصيغة على القرض، اتفاقية على التوقيع قبل الموافقة، •
 "وموضوعاً شكالً مقبولة" المستندات هذه تكون أن على النص ومجرد. لالقتراض كشرط تقديمها المقترض
  .العملية لهذه بعد فيما حماسه فقد ام إذا باإلقراض التزامه من للتنصل الفرصة للمقرض يعطي قد للمقرض

  
  

  الصرف
  

  الشرط من الغرض
  

 تم ما إذا أنه للمقترض الشرط هذا ويؤكد. للمقترض القرض مبالغ تقديم بها يتم التي الطريقة الصرف شرط يحدد
 يوم في بتقديمها المقرض التزم التي بالمبالغ المقترض يحدده الذي الحساب تعلية ستتم محددة، شروط استيفاء
  .الصرف مرات وعدد بالصرف الخاصة الفترة أيضاً الشرط هذا ويحدد. محددين وتوقيت

  
  االعتبار في تُؤخذ موضوعات

  
. للمقترض بالنسبة كبيرة أهمية الدقة وجه على المبالغ بهذه المقترض حساب تعلية ستتم وأين متى معرفة تمثل قد
 حصيلة تستخدم األصغر التمويل مؤسسة كانت إذا أو آخر، تزامال لسداد محدد يوم في مطلوبة المبالغ كانت فإذا

 في التأخير فإن الحصيلة، هذه بإقراض تقوم حيث بها، الخاصة األصغر التمويل قروض حافظة لتمويل القرض
  . األخرى ارتباطاته بمخالفة المقترض قيام إلى يؤدي قد المبالغ هذه على الحصول

   
  التغييراتو الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
  :التالية للمسائل ينتبه أن المقترض على يتعين الصرف، أحكام بشأن التفاوض عند

 واحدة دفعة القرض صرف المناسب غير من يكون قد. دفعات على الصرف مقابل واحدة دفعة الصرف
 الظروف، تلك لظ وفي. دورية دفعات على األموال سيحتاج المقترض كان إذا ،)المالية الناحية من محبذ غير أو(

 غير بالجزء وديعة ربط احتمالية من سيزيد البداية في القرض مبلغ كامل اقتراض على المقترض إجبار فإن
 مصلحة من يكون قد وبالتالي،. القرض على المحتسب من أقل فائدة بسعر صرفها تم التي المبالغ من المستخدم
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 كان وإن حتى األموال، من المتوقعة باحتياجاته للوفاء القرض دفعات على الحصول في التأني المالية المقترض
 أقل االرتباط عمولة تكون العادة في ألنه القرض، من المستخدم غير الجزء على ارتباط عمولة سداد يستلزم ذلك
  .)المسدد غير( القائم القرض مبلغ أصل على المحسوب الفائدة سعر من

. الصرف وقت المقترض عليها سيحصل التي األموال أنواع الشروط هذه تحدد ما كثيراً. األموال إتاحة
  :اآلتي في المعتادة الخيارات وتتمثل
  .)بها حسابه تعلية بمجرد الفور على األموال على المقترض حصول أي( الحال في الصرف •
 تتم الذي الفور، على وليس اليوم، نفس في األموال على المقترض حصول أي( اليوم نفس في الصرف •
  .)بها حسابه ليةتع فيه

 تعلية على التالي اليوم في إال األموال استخدام المقترض استطاعة عدم أي( التالي اليوم في الصرف •
  .)بها حسابه

  
  القرض أصل سداد 
  

  الشرط من الغرض
  

 ألجل القرض يحدد. بها القرض أصل بسداد القيام المقترض من ُيطلب التي الطريقة بالسداد الخاص الحكم يحدد
 يقع الذي التاريخ( االستحقاق لتاريخ تعريفاً يعطي وقد سدادها، يتم لم متبقية فوائد وأية المبلغ أصل استحقاق يختار
 المقابل، وفي. )بالقرض الخاص االلتزام أجل فيه ينتهي والذي سدادها، يتم لم فائدة وأية المبلغ أصل استحقاق فيه

 االتفاقيات، بعض تنص وقد بطلبه، المقرض قيام عند المبلغ أصل استحقاق على الطلب تحت القرض اتفاقية تنص
 أيضاً التسهيالت هذه وأن مدة ونجد أجل أقصى على االئتمانية، بالتسهيالت الخاصة االتفاقيات المثال سبيل على

  . الطلب عند السداد مستحقة
   

  االعتبار في تُؤخذ موضوعات
  

 سماح فترة المقترضون يطلب الغالب، في ،)دفعات على ادهاسد يتم التي القروض( القروض استهالك عند وحتى
 المقترض فيها يكونال  فترة هي السماح فترة فإن السياق، هذا وفي. القرض بأصل الخاصة الدفعات لسداد )مهلة(

 فإن وبالتالي،. القرض بأصل خاصة دفعات أية استحقاق دون القرض، على المحتسبة الفوائد بسداد إال ملتزماً
 الفوائد كانت وإن حتى أنه يعني، سماح فترة سنوات ثالث شامالً "سنوات خمس لمدة" بأنه ُيوصف الذي رضالق

 قبل األخيرتين السنتين أثناء فقط دفعات على السداد مستحق سيكون القرض أصل فإن الفور، على السداد مستحقة
  .القرض استحقاق تاريخ
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  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات
  

 على يسدد[ مستهلك أو ألجل أو الطلب، تحت قرض المثال سبيل على( القرض لهيكل وفقاً السداد شروط تختلف
 قيام وجوب يفيد حكماً تتضمن االتفاقية أن ضمان المقترض على يتعين الطلب، تحت للقرض فبالنسبة. ])دفعات

 تحت القرض من لكل وبالنسبة. السداد اقاستحق قبل األيام من عدد مدته تبلغ له مسبق إشعار بتقديم المقرض
 عدم حالة في التصحيح فرصة يمنحه حكماً العقد يتضمن أن في المقترض يرغب قد ألجل، والقرض الطلب

 إضافياً وقتاً المقترض تمنح التصحيح فترة أو التصحيح، فرصة ألن وذلك. المحدد الموعد في السداد استطاعته
 التصحيح فترة وتسمى. القرض اتفاقية في الواردة السداد عن التخلف ألحكام اللجوء لخطر التعرض دون للسداد
. القروض باستهالك الخاصة المناقشة في أعاله الواردة السماح فترة عن تختلف ولكنها )سماح فترة( مهلة أيضاً
 يستدعي قد )يحالتصح فترة أثناء ذلك كان وإن حتى( الفوائد أو القرض أصل سداد عدم أن التذكر الضروري ومن

. أخرى قروض اتفاقيات في الواردة القروض كافة سداد تعجيل أو السداد عن التخلف تعميم شروط إلى اللجوء
  .)"السداد عن التخلف حاالت" انظر(
  

  القرض ألصل المبكر الطوعي السداد
  

  الشرط من الغرض
  

 ما على بناًء للقرض المبكر بالسداد المقترض قيام جواز يتناول وهو المبكر، السداد شرط الشرط هذا يسمى أحياناً
 يجوز ال للقروض، المبكر بالسداد صراحة االتفاقية تسمح لم ما )البلدان( القضائية الواليات من كثير وفي. يراه
 التفاوض للمقترض بالنسبة العادة في المحبذ ومن. المبكر السداد صراحة االتفاقية بنود تحظر وأحياناً. بذلك القيام
 حق مقابل أتعاب سداد المقترض من يطلب أن للمقرض بالنسبة ذلك، مع المعتاد، ومن. المبكر السداد حق أنبش

  .المبكر بالسداد القيام في المقترض
  

  االعتبار في تُؤخذ موضوعات
  
 حتى القرض على فوائد بسداد ملتزماً نفسه يجد قد للقرض، المبكر السداد حق بشأن بالتفاوض المقترض يقم لم ما
 أقل بتكلفة جديد قرض خالل من القرض تمويل إعادة على قادراً كان أو كامالً القرض سداد باستطاعته كان وإن
  . للمقترض مزايا أكثر بشروط أو

 :هما هدفين أعينهم نصب يضعوا أن المقترضين على يتعين المبكر، السداد شرط بشأن التفاوض وعند
 أي( التنبؤ وإمكانية ،)المقرض من إذن على حصول دون القرض لرصيد كرالمب السداد على القدرة أي( المرونة

 حد وجود مع ثابت بسعر تكون وأن بد ال المبكر، السداد مقابل غرامة بسداد المقترض قيام وجوب حالة في أنه
  .)المتوقعة غير األتعاب أو التكاليف خطر من المقترض لحماية أقصى
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 تنص المبكر بالسداد الخاصة البنود أن من التأكد المقترض على نيتعي مضموناً، القرض يكون وعندما
 هذه القرض اتفاقية تتناول لم وإذا. إليها مشار مبكر سداد حالة بأية المرتبطة المرهونة األصول عن اإلفراج على

 تاريخه في القرض أجل انتهاء حتى قائماً للمقترض المرهونة األصول على االمتياز حق يظل قد عندئٍذ، النقطة،
  .منه جزء أو القرض لكامل المبكر بالسداد المقترض قيام من بالرغم وذلك األصلي،

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 لذلك، ونتيجة بمنحها، يقومون التي القروض بترتيب تتعلق إدارية مصروفات ويتكبدون وقتاً المقرضون يستغرق
 اختار إذا )غرامة مجرد أو المبكر السداد عن تعويض( وعموالت أتعاب بسداد المقترض يطالبون ما غالباً

 ُيطلب قد ثابتة، بفائدة المحمل القرض وبموجب. عليه المنصوص االستحقاق تاريخ قبل بالسداد يقوم أن المقترض
 سعر اجعتر حالة في المبلغ ألصل المبكر السداد نتيجة المفقودة األرباح عن المقرض تعويض أيضاً المقترض من

 بصفة الفائدة سعر تعديل عند وحتى. القرض منح تاريخ في سائداً كان الذي الفائدة بسعر مقارنة السوق في الفائدة
 أسعار تراجع حالة في للمقرض خسارة عنه نشأت قد فائدة فترة أثناء المبكر السداد فإن فائدة، فترة كل في دورية
 المبكر السداد بتكاليف إليها يشار ما غالباً بالمقرض الخاصة التكاليف أو المصروفات من األنواع وهذه(. الفائدة

 إلى المقرضون يميل السبب، ولهذا. ])السداد تعجيل يتم لم إذا تحصيلها المتوقع من كان التي الفائدة مقابل أي[
  .الفائدة لسداد محددة تواريخ في فقط المبكرة الدفعات سداد يكون بأن المطالبة

 الممكن من أو بدقة، األتعاب مبلغ المبكر السداد وعموالت بأتعاب الخاصة الشروط تحدد أن الممكن ومن
 على .المبكر السداد عند المقترض سيتحملها التي األتعاب احتساب طريقة أو األتعاب هذه نطاق على تنص أن

 السداد شرط ينص قد أو ،القرض مبلغ أصل من سداده الُمبكّر المبلغ من نسبة األتعاب تكون قد المثال، سبيل
 السداد عن الناشئة والمصروفات التكاليف كافة بتحمل المبكر بالسداد يقوم الذي الطرف قيام على ببساطة المبكر
 في لها أقصى حد وضع أو بوضوح المبكر بالسداد الخاصة األتعاب هذه تحديد المقترضين على ويتعين. المبكر
 ميزة يحقق الذي الشرط ينص قد المثال سبيل على. ممكن قدر بأقصى المبلغ بقيمة التنبؤ لضمان القرض، اتفاقية

 وال ،"سداده المعجل المبلغ من المائة في 1.00 مقدارها غرامة سداد المقترض يتحمل" :يلي ما على للمقترض
 مليتح" :يلي ما على ينص الذي الشرط فإن المقابل، وفي ".أخرى مصروفات أو غرامة أية المقترض يتحمل

 حد يوجد ال حيث للمقترض يروق ال قد "المبكر للسداد نتيجة المقرض يتكبدها مصروفات أو تكاليف أية المقترض
  .به التنبؤ ُيمكن للتكلفة أقصى

 المبكر بالسداد بقيامه مسبق إشعار تقديم المقترض من فقط يتطلب الذي المبكر السداد شرط ويعتبر
 بتعجيل للقيام المقرض من أوالً كتابي إذن على حصوله يتطلب الذي رطالش من للمقترض أفضل بصورة مالئماً
 رفض المقرض يستطيع لن عندئٍذ المبكر، بالسداد بقيامه مسبقاً إشعاراً يقدم أن فقط المقترض احتاج وإذا. السداد
 يحصل أن لمقترضا على لزاماً كان إذا ذلك، من النقيض وعلى. به الخاص الشرط استيفاء تم طالما المبكر السداد
  .اإلذن هذا يحجب قد المقرض فإن المقرض، من كتابي إذن على أوالً
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  الثابت الفائدة سعر
  
 القرض أصل فيها يظل التي الفترة أثناء ثابتاً المحتسبة الفائدة سعر يظل ثابت، فائدة بسعر المحملة القروض في
 عملية أن من الرغم وعلى. القرض اتفاقية في يلهتفاص وتحديد القرض تقديم عند وذلك القرض، مدة طوال قائماً
 فائدة بسعر قرض مع بالمقارنة أبسط تعتبر ثابت فائدة بسعر لقرض بالنسبة الفائدة سداد مبالغ واحتساب توثيق
 عملية في انحساره في تتمثل لمخاطر المقترض ُيعرض أن شأنه من الثابتة الفائدة قرض أن إال ،)عائم( متغير

 توافر لعدم نظراً النقيض، وعلى. ذلك بعد الفائدة أسعار تراجع حالة في السوق تكلفة من أعلى فةبتكل اقتراض
 الذي األمر( األموال وإقراض بتعبئة القيام يستطيع عليها بناًء التي األسعار زيادة مواجهة في للمقرض حماية
 المقرضون يقدمه الذي الثابت الفائدة عرس فإن ،)تكلفة أكثر أقل بأسعار قبل من تقديمها تم التي القروض يجعل
  . محدد وقت أي في الساري المتغير الفائدة بسعر مقارنة االرتفاع إلى يميل

  
  )المعوم (المتغير الفائدة سعر

  
  الشرط من الغرض

  
 إلى يشير أساس سعر )1( :عنصرين من يتكون الفائدة سعر أن نجد المتغيرة، الفائدة أسعار ذات القروض في

 )2( البنوك، بين سائد سعر أو (prime rate) التفضيلي الفائدة سعر المثال، سبيل على السوق، في ما مؤشر
 فترات عن الفائدة سداد يتم عامة وبصفة. للمقترض الُمتصّورة االئتمانية الجدارة يعكس األساس سعر فوق وهامش
 المقترض على القروض اتفاقيات شترطت عامة وبصفة ،)الخ سنوية، ربع أو شهرية، المثال سبيل على( محددة
  .منها األخير أو األول اليوم في الفترة هذه أثناء المستحقة الفائدة سداد

  
  االعتبار في تؤخذ موضوعات

  
 في التفضيلي الفائدة سعر مثل األسعار، بعض أن ونجد. األساس سعر هيكل فهم إلى بحاجة المقترض أن نالحظ

 الجدارة وذو المقترضون يستطيع لذلك، ونتيجة. للبنك ربحية عنصر على لبالفع تنطوي المتحدة، الواليات
 أسعار وهناك. هامش منه مخصوماً التفضيلي بالسعر كثيرة حاالت في االقتراض المتحدة الواليات في االئتمانية
 األموال لفةتك )تقريباً( تمثل حيث األموال؛ تكلفة أسعار تسمى -موسكو مصارف بين السائد الفائدة سعر -أخرى
 سعر على الهامش خالل من تتحقق البنك ربحية فإن األموال، تكلفة ألسعار وبالنسبة. نفسه المقرض على

 التعزيزات االعتبار في يؤخذ حيث للمقترض، االئتمانية للجدارة المقرض تصّور الهامش حجم ويعكس. األساس
  .القرض مع الُمتضّمنة االئتمانية
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  والتغييرات لصياغةا بشأن مفيدة معلومات
  

 األخرى، العناصر كافة تساوي ومع. قروضه على الهامش حجم لخفض محددة إجراءات اتخاذ المقترض يستطيع
 يكون وبالتالي للمقرض، أقل مخاطر يمثل )سنوات خمس من بدالً سنتين المثال سبيل على( أقل مدته اًقرض فإن

 فترة هناك تكن لم إذا خاصة ،)القرض استهالك( دفعات على القرض مبلغ أصل سداد أما. أقل عليه الهامش
 لها يتعرض التي المخاطر خفض المنطق وبنفس القرض، ألجل المرجح المتوسط تقليل شأنه فمن سماح،

 بموجب المثال سبيل على( ائتمانياً المعززة القروض أو المضمونة القروض تتمتع وأن البد كذلك. المقرض
  .للمقترض مميز فائدة بسعر )رالغي ضمان أو اعتماد خطاب

  
  السداد في التأخير )غرامات( فوائد

  
  الشرط من الغرض

  
 الفوائد دفعات أو القرض أصل سداد دفعات على الفائدة سعر يكون أن على القروض اتفاقيات من الكثير تنص
 هذه من الغرض مثلويت. القرض على الساري المعتاد الفائدة سعر من أعلى تسدد ولم استحقاقها أجل حان التي

 قرض( اآلن متعثر بقرض المرتبطة اإلدارية والمصروفات اإلضافية المخاطر عن المقرض تعويض في الزيادة
 تصحيح على مالياً المقترض حث هو الفائدة سعر زيادة من أيضاً والهدف. )التعريف حسب سداده عن التخلف تم

  .السداد عن التخلف حاالت
   

  باراالعت في تؤخذ موضوعات
  
 محل تسدد ولم استحقاقها أجل حان التي المبالغ على الغرامات أو بالفوائد الخاصة األحكام تكون أن الممكن من
 على أو تُسدد ولم استحقاقها أجل حل التي الفوائد على فائدة تحميل فإن البلدان، بعض قوانين فبموجب. جدل
 حجم يخضع ذلك، إلى باإلضافة. لإلنفاذ قابل غير وبالتالي ،العامة للسياسة مخالفاً أمراً يعتبر المركبة الفوائد
 الفائدة سعر فوق المائة في 2 أو 1 التأمين حجم يبلغ أن المعتاد من حيث. دائمة لمفاوضات الغرامات هامش
 هذا سيتضمن الغالب وفي. ذلك من أكثر المقرضون يطلب ما أحياناً ولكن ،)المعتاد الهامش متضمناً( المطبق
  .القانون به يسمح ما حدود في فقط كغرامة المفروضة الفائدة سعر تطبيق مفاده حكماً طالشر

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 أجل يحل لم التي المبالغ أما. تسدد ولم اُستحقت التي المبالغ على فقط فوائد في تتمثل التي الغرامات سعر يحتسب

 التفاقيات بالنسبة الحذر توخي ويجب. المعتاد بالسعر عليها الفوائد اباحتس يتم القرض بموجب استحقاقها
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 القرض، من واحدة دفعة سداد عن التخلف بعد القرض قيمة إجمالي على الفائدة سعر رفع تحاول التي القروض
  .بها معمول غير الطريقة هذه إن حيث

  
  والعموالت األتعاب

  
  الشرط من الغرض

  
 والعموالت األتعاب وتتضمن. عليه واإلبقاء القرض ترتيب مقابل إضافياً عويضاًت للمقرض الحكم هذا يتيح

  .التسهيل مقابل وأتعاب المبكر، السداد مقابل وأتعاب ارتباط، وعمولة واإلجراءات، الترتيبات مقابل أتعاباً المحتملة
  

  االعتبار في تؤخذ موضوعات
  

 السبل أو الوسيلة يعدمون ال حيث الحيلة بسعة يتسمون رضينالمق أن نالحظ والعموالت األتعاب لموضوع بالنسبة
  :والعموالت لألتعاب متعددة أشكال وهناك. األمر هذا لتناول
 من مئوية كنسبة احتسابها يتم أي( ومحددة ثابتة عموالت وهي التسهيالت أو الترتيبات وعموالت أتعاب •
 المستغرق الوقت عن البنك تعويض هو منها الهدف حيث )بتقديمه البنك ارتبط الذي القرض قيمة إجمالي

 باستخدام سدادها ويجوز مقدماً السداد العموالت هذه تُستحق العادة وفي. القرض لترتيب المتكبدة والمصروفات
 تحويله يتم الذي األول السحب مبلغ خفض يتم ثم ومن الحساب، تحت يتم الذي األول السحب حصيلة من جزء
  .األتعاب هذه بقيمة للمقترض البنكي الحساب على
 وبناًء. للمقترض األموال إلقراض االستعداد على موافقته عن البنك تعويض االرتباط عمولة شأن ومن •
 البنك التزم الذي المبلغ من )المسحوب غير أي( المستخدم غير الجزء على االرتباط عمولة احتساب يتم عليه،
  .كقرض بتقديمه

  
  والتغييرات اغةالصي بشأن مفيدة معلومات

  
 الحصول الممكن من الفوائد، مدفوعات خالف أنه هو، وعموالت أتعاب على الحصول في البنك رغبة أسباب أحد
 وهناك. القرض أجل مدار على توزيعها من بدالً البنك إيرادات على وإضافتها مقدماً والعموالت األتعاب على
 ازدادت فكلما القرض، على المطبق الفائدة وسعر القرض، لىع السداد المستحقة والعموالت األتعاب بين عالقة

 من المقرضين تعويض المقترضين بعض ويفضل. صحيح والعكس الفائدة، سعر انخفض واألتعاب، العموالت
 يحصلون التي االئتمانية التسهيالت على )وضوحاً أكثر ولكن( أقل فائدة سعر إلى للوصول وأتعاب عموالت خالل
 وُيالحظ،. المستقبلية للقروض بالنسبة ميزة أكثر شروط بشأن للتفاوض األقل السعر هذا استخدام ثم ومن عليها،
 السداد حالة في حتى استعاضتها الممكن غير من للمقرضين مقدماً المدفوعة والعموالت األتعاب أن ذلك، مع
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 حاالت" انظر السداد، تعجيل عن المعلومات من للمزيد(. سحبه من وجيزة فترة بعد للقرض المعجل أو المبكر
 أصل من كنسبة المثال، سبيل على طرق، بعدة والعموالت األتعاب قيمة احتساب ويجوز. ")السداد عن التخلف
  .القرض حجم من أو المسدد غير القرض مبلغ

  
  والمبالغ المصروفات رد
  

  الشرط من الغرض
  

 يتعلق فيما المقرض تكبدها التي المصروفات برد المقترض التزام والمبالغ المصروفات برد الخاص الشرط يحدد
 )3( الضرورية، التنازالت على الحصول أو القرض اتفاقية تعديل )2( وتوثيقه، القرض بشأن بالتفاوض )1(

 أو التحصيل، المثال سبيل على( المقترض تجاه حقوقه إلنفاذ الحقاً المقرض يتكبدها قد مصروفات أية تخصيص
  . )التسوية تمفاوضا أو التقاضي،

 واالتصاالت والتصوير والطباعة السفر مصروفات للمقرض ردها يتم التي المبالغ تغطي أن ويجوز
  .المحاسبين وأتعاب القانونية واألتعاب الضرائب وبعض واإلعالنات والالسلكية السلكية

  
  االعتبار في تؤخذ موضوعات

  
 تتم لم إذا كبيرة تكاليف يتكبد قد أنهفي  الحكم لهذا ةبالنسب المقترض له يتعرض قد الذي الرئيس الخطريتمثل 
 "سقف" وضع محاولة المقترض على ويتعين. بحرص والمبالغ المصروفات برد الخاص الشرط هذا صياغة
 في سداده يتم مقطوع مبلغ بشأن التفاوض في المقترض يتدبر أن ويجوز. ردها المطلوب والمصروفات لألتعاب
 أحكام تضمين محاولة أيضاً المقترضين على ويتعين .تكُبدها تم التي الفعلية مصروفاتال مقابل محددة، ظروف
  .االسترداد لشروط مستوفية لتكون "مستندياً معززة" تكون وأن والمصروفات والعموالت األتعاب "معقولية" تشترط

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 ال التقاضي خالل من عقد إلنفاذ ما طرف يتحملها التي المصروفات أن نجد )البلدان( القضائية الواليات بعض في

 جعل في المقرض رغبة يوضح وهذا. القضية الطرف هذا كسب وإن حتى نفسها، تلقاء من لالسترداد قابلة تكون
  .إليها المشار اإلنفاذ مصروفات بسداد المقترض جانب من مستقالً التزاماً تتضمن القرض اتفاقية
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  األداء تزاماتال
  

  والضمانات التأكيدات
  الشرط من الغرض

  
 مستقرة للمقترض والتنظيمية والمالية القانونية األوضاع أن المقرض طمأنة هو والضمانات التأكيدات من الهدف
  .وضرورية مناسبة يرونها وضمانات تأكيدات أية المقرضون يتطلب وقد. القرض صرف قبل
  

  نموذجية صيغة
  .القرض اتفاقية في المعتادة والضمانات التأكيدات عن )فقط اإليضاح ألغراض( ةأمثل يلي فيما
 السلطة لديه وأن بها، المعمول للقوانين وفقاً كشركة تأسيسه تم أنه المقترض يؤكد. والوجود التأسيس •

  .االتفاقيات وإبرام بالنشاط، والقيام األصول، المتالك
 بالسلطة تمتعه لضمان يلزم ما بكل قام قد مؤسسة،ك أنه المقرض، يؤكد. والصالحيات السلطة •

  .بموجبها التزاماته وأداء االتفاقية إلتمام الالزمة والصالحيات
 القانونية وصحتها االتفاقية بسالمة المقرض يقر. ألطرافها وإلزامها القانونية الناحية من االتفاقية سالمة •

  .ضده إنفاذها وإمكانية ألطرافها وإلزامها
 موافقات أية على للحصول يلزم ما بكل قام أنه المقترض يقر. الحكومية والتخويالت تالموافقا •

  .اإلنفاذ قابلية ولضمان القانونية الناحية من سليماً القرض هذا يكون حتى حكومية وتخويالت
 ادالسد عن تخلف حالة أية توجد وال مديونياته سداد في منتظم أنه المقترض يقر. السداد عن التخلف عدم •
  .الحالي الوقت في

 وأداء إلتمام دائنيه من أي موافقة على للحصول التزام أي عليه ليس أنه المقترض يقر. الموافقة •
 اتفاقية ألية مخالفة أية القرض هذا بموجب االلتزامات أداء أو إتمام عملية تمثل وال القرض، هذا بموجب التزاماته

  . تنظيمي ميثاق أو الئحة أو نظام أو
 وجود أو ضده قضائية دعاوى برفع تهديد أي وجود بعدم المقترض يقر. قضائية دعاوى جودو عدم •
 التزاماته أداء على بقدرته اإلخالل أو إنفاذه، وقابلية القرض صالحية إبطال شأنها من ضده ماثلة قضائية دعاوى
  . القرض بموجب
 بصورة المقبولة المحاسبية للمبادئ ومراعاتها المالية قوائمه بدقة المقترض يقر. المالية )القوائم( البيانات •
  .المالية القوائم باعتماد مستقلين محاسبين بقيام أيضاً ويقر. عامة
 منذ المالي موقفه في سلبي أو جوهري تغير أي يحدث لم أنه المقترض يقر .الجوهري السلبي التغير •
  .مرجعاً اتخاذه على األطراف اتفق محدد تاريخ
 ضريبة المثال سبيل على( رسم أو ضريبة ألية يخضع ال االتفاقية تحرير بأن قترضالم يقر. الضرائب •

  .حكومية سلطة أية تفرضه )تسجيل أو دمغة، رسم أو تحويل،
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  االعتبار في تؤخذ موضوعات

  
 االستثمار قرار إليها استند التي والقانونية الفعلية األسس بأن المقرض طمأنة والضمانات التأكيدات من الهدف
 بموجب الصرف فيه يتم وقت أي في سليمة وستظل القرض، اتفاقية على التوقيع وقت سليمة كانت به الخاص
 وفي. الصرف عن االمتناع للمقرض يجوز القرض، صرف قبل ضمان أو تأكيد أي دقة عدم ثبت وإذا. القرض
 سداد عن تخلف حالة إعالن في إليه يستند أساس )المقرض( للبنك يكون الصرف، بعد الدقة عدم اكتشاف حالة

 وستتم القرض، سداد بتعجيل إليه ُيشار ما وهو( بالقرض الخاص المسدد غير الرصيد بسداد والمطالبة القرض
  . )يلي فيما "السداد عن التخلف بحاالت" الخاص الجزء في بالتفصيل ذلك مناقشة

 يكتنفها التي أو المعالم واضحة غير قانونية بيئات ظل في تعمل التي األصغر التمويل لمؤسسات وبالنسبة
 والتخويالت الموافقات بشأن أو وتواجدها تأسيسها بشأن تحفظ دون وضمانات تأكيدات تقديم فإن الغموض،
 محلي قانوني لمستشار وسيكون يكون أن يمكن المواقف، هذه مثل وفي. بالصعوبات ئاًملي أمراً يمثل قد الحكومية

 التمويل لمؤسسة القانوني الشكل عن القانوني لمستشاره أو للمقرض شرح تقديم في دور االحتمال، وجه على
 لم وإذا. الحصيلة إقراض أو/و واالقتراض األصغر، التمويل نشاط ممارسة على وقدرتها وصالحيتها األصغر
 لمحتملا غير من يكون عندئٍذ للمقرض، مقبول بشكل الموضوع هذا معالجة للمقترض القانوني المستشار يستطع
 حتى أو التفاوض، مرحلة في مبكرة بصورة الموضوعات هذه معالجة يتعين عليه، وبناًء. القرض معاملة استكمال

 استحالة ثبوت حالة في المعنية األطراف ومصروفات وقت توفير يتسنى حتى الشروط، كشف تناول مرحلة في
  . الموضوعات هذه حسم

  
  توالتغييرا الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
  القرض اتفاقية على التوقيع قبل بعناية وضمان )بيان( تأكيد كل باستعراض يقوم أن المقترض على يتعين

 الحكومية والتخويالت الموافقات من كبيرة بقائمة المطالبة حالة في .الحكومية والتخويالت الموافقات
 إيضاح في والتخويالت الموافقات هذه حصر للمقترض بالنسبة أكبر بشكل مالئماً يكون قد ما، تأكيد دقة لضمان

  .القرض اتفاقية على ُيرفق )جدول أو(
 المثال سبيل على( االتفاقية على التوقيع بعد إال استيفاؤها يمكن ال متطلبات هناك كانت إذا. المتطلبات

 فإن ،)المقترض فيه ائنالك ]القضائية الوالية[ البلد في األجنبي النقد على الرقابة جهات لدى نفسها االتفاقية تسجيل
 على ويتعين الصلة، ذي التأكيد صيغة ضمن تندرج ال بحيث صراحة تحديدها يتم أن يجب المتطلبات هذه

  .)"التعهدات"انظر(. الفور على االتفاقية على التوقيع على الالحقة المتطلبات باستكمال تعهد إضافة المقترض
 لمعرفته حدود أقصى" بشأن مقيدة عبارات إدراج المقترض على يتعين .(Qualifiers) الُمقّيدة العبارات

 بعدم الخاصة بالتأكيدات يتعلق فيما خاصة "ما أمر جوهرية مدى النسبية لألهمية" بالنسبة وكذلك ،"ومعلوماته
  . طوارئ حاالت وجود عدم أو ضده قضايا برفع تهديدات وجود
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 الغالب، في المضمون، غير القرض حالة في يرللغ المنقول رهن بعدم التأكيد يتطلب. االمتياز حقوق
 ليست أصول وجود على ضمانة، بحوزته ليس الذي للمقرض، للتأكيد القائمة االمتياز حقوق كافة عن اإلفصاح
 كبير جزء برهن المقترضين قيام أن نجد لوحظ، وكما. القرض لضمان تكفي امتيازات أو رهونات بأعباء محملة
 عدم أساس على االقتراض على المقترضين هؤالء قدرة يقيد قد ضمانات، بحوزتهم ينلمقرض قبل من أصولهم من
 يتعين ما، تأكيد دقة لتوخي القائمة )االمتياز حقوق( االمتيازات من مطولة بقائمة المطالبة حالة في. ضمانات تقديم
 على يتعين الغالب يف ألنه ونظراً. القرض باتفاقية ُيرفق جدول في االمتيازات هذه حصر المقترض على

 التي االمتيازات تلقائية بصورة المقرض سيعرف التأكيد، هذه مثل لتقديم الصلة ذات االمتيازات تبيان المقترضين
 ولكنه اإلفصاح، منطلق من عبئاً فقط يمثل ال التأكيد هذا فإن وبالتالي،. اآلخرين للمقرضين بمنحها المقترض قام

 المحددة القرض اتفاقية تغطي التي الضمانات حزمة بشأن التفاوض في المقترض نةمرو من التقليل شأنه من أيضاً
  . المطروحة

 يقدم التأكيد، هذا من وبدالً. المالية القوائم "دقة" على التأكيد تجنب المقترض على يتعين. المالية القوائم
 المالي الموقف حقيقة عن "جوانبها ةكاف في بوضوح تعبر" أنها على اعتمادها تم قد المالية القوائم بأن بياناً

  . للمقترض مرونة يتيح البيان هذا إن حيث للمقترض،
 والضمانات التأكيدات اعتبار على ينص حكماً القروض اتفاقيات تتضمن أحيانا. باستمرار متجددة شروط

 المتجددة بالضمانات مىتس األحكام وهذه. االتفاقية مدة طوال دائم أساس على دورية بصورة متكررة" فيها الواردة
 في المقرض رغب وإذا. عليها االعتراض الممكن من المتجددة الضمانات أن نجد عامة، وبصورة. )المتكررة(

 يعتبر حيث( تعهد في النقطة هذه بتغطية المقترض مطالبة عليه محدد، أمر بشأن مستمر تأكيد على الحصول
 حالة األمر يصبح أن قبل التصحيح بفترة الخاصة لميزةا نفس له ستكون هذا أن نظره، وجهة من المقترض،

  .)سداد عن تخلف
  

  التعهدات
  

  الشرط من الغرض
  

 صرف بعد المالي وموقفه تصرفاته عليه ستكون ما بشأن للمقرض المقترض جانب من وعوداً التعهدات تمثل
 عدم وضمان استحقاقه عند القرض سداد على المقترض بقدرة المقرض إقناع هو التعهدات من والغرض. القرض
 الممكن ومن. مالية لصعوبات المقترض مواجهة حالة في للمقترض اآلخرين الدائنين مقابل المقرض بحق اإلخالل

 يعتبرها إجراءات اتخاذ عن باالمتناع التعهد( سلبية أو ،)محددة أشياء بعمل التعهد( إيجابية التعهدات تكون أن
 القوائم بتقديم التعهد اإليجابية التعهدات أمثلة ومن. )القرض سداد على مقترضال قدرة من تضعف قد أنها المقرض
 وتتمثل. للمقترض القانوني الوجود على للحفاظ يلزم ما واتخاذ الضرائب، وسداد دورية، بصورة للمقرض المالية
 رهن عدم شرط( المقترض أصول رهن وعدم إضافية، مديونيات تحمل بعدم التعهد في السلبية التعهدات بعض
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 ألصحاب توزيعات تقديم أو األم للمؤسسة أرباح توزيعات عن اإلعالن وعدم ،)أعاله ورد كما للغير المنقول
  16.المقترض لدى الملكية حقوق

  
  نموذجية صيغة

  
 الشأن هذا في الشائعة األحكام بعض فإن 17محددة، أخرى تعهدات يقترح قد المقرض أن من الرغم على

  :يلي فيما تتمثل )فقط اإليضاح ألغراض(
  .العامل المال رأس ألغراض المقترضة األموال باستخدام المقترض يتعهد. الحصيلة استخدام •
 أو موافقات ألية التام السريان على بالمحافظة المقترض يتعهد. الحكومية والتخويالت الموافقات •

  .لإلنفاذ هاقابليت وكذلك القرض اتفاقية وسريان صالحية الستمرار مطلوبة تخويالت
 المحاسبية للمبادئ وفقاً ومعدة دقيقة سنوية مالية قوائم للمقرض يقدم بأن المقترض يتعهد. المالية القوائم •

 محاسب من المالية القوائم مع شهادة بإرفاق المقترض ويتعهد. المعني )القضائية الوالية( البلد في عليها المتعارف
  .المالية التقارير عنها المعد الفترة أثناء سداد عن تخلف حالة أية وقوع عدم يفيدان وبيان مستقل
  .وسجالته أصوله بفحص المقرض ممثلي قيام على المقترض يوافق. التفتيش حقوق •
 تخلف حالة بأية )المقرض( البنك بإحاطة المقترض يتعهد. السداد عدم عن التخلف بحاالت اإلخطارات •
  .القرض بموجب التزاماته أداء على قدرته على جوهرية ورةبص التأثير شأنه من آخر ظرف أي أو سداد عن

 حقوق أية منح بعدم المقترض يتعهد. )للغير المنقول رهن عدم شرط( "االمتياز حقوق على القيود" •
  .البنك تجاه المقترض اللتزامات ضامنة األصول هذه تكن لم ما المستقبلية أو الحاضرة أصوله على امتياز
  .عليه متفق مبلغ تتجاوز إضافية مديونيات تحمل بعدم المقترض يتعهد. ونياتمدي تحمل على القيود •
  .استحقاقها موعد في ربطها يتم ضرائب أية بسداد المقترض يتعهد. الضرائب سداد •
 فيما التصرف أجل من ذلك بخالف القيام أو تأجير أو بيع بعدم المقترض يتعهد. األصول في التصرف •
  .مباشرة غير أو مباشرة كانت سواًء معاملة أية خالل من أصوله أو بإيراداته يتعلق

                                                 
 يوم نسبة معينة 30ر قد تتضمن التعهدات المالية على سبيل المثال عدم تجاوز نسبة المخاطر الخاصة بحافظة قروض المقترض على مدا 16

وهو ما ُيشار إليه على نحو شائع في التمويل (من إجمالي قيمة الحافظة، ونسبة معينة للقروض مقابل حقوق الملكية، ونسبة معينة من الربحية 
انظر  ).حتساب تختلفاألصغر باالستدامة التشغيلية أو االستدامة المالية، إال أن هذه المصطلحات يجب تعريفها في االتفاقية ألن طرق اال

تعريفات المصطلحات والنسب والتكييفات المالية المختارة في مجال التمويل  :إرشادات تحقيق توافق اآلراء في مجال التمويل األصغر"
المجموعة االستشارية ) (Definitions of Selected Financial Terms, Ratios, and Adjustments for Microfinance"(األصغر

  ). تعريف الكفاية الذاتية التشغيلية، والكفاية الذاتية المالية10ص ) (2003أيلول /اء، سبتمبرلمساعدة الفقر
هناك قلق متزايد بشأن احتمال قيام المقترض باستخدام األموال المقترضة في أغراض غير ) البلدان (،في الكثير من الواليات القضائية 17

يرها من التبعات  صلة مطبق يخضع المقرض بموجبه لعقوبات جنائية أو غووفي حاالت عديدة سيكون هناك تشريع ذ .مشروعة أو غير قانونية
من األمثلة الشائعة بصورة خاصة، استخدام األموال المقترضة ( .السلبية الخطيرة إذا ما تم استخدام األموال المقترضة بشكل غير مشروع

ون بإدراج تعهدات تحدد األغراض غير القانونية وحتى يحد المقرضون من درجة تعرضهم لهذه العقوبات، غالباً ما يقوم ). لتمويل اإلرهاب
  .وغير المشروعة على وجه الحصر التي يتعهد المقترض بعدم استخدام األموال المقرضة فيها
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 أو أعمال، بتجميع خاص نشاط أي في الدخول بعدم المقترض يتعهد. األساسية التغيرات على القيود •
  .استثنائها على والمقرض المقترض يتفق محددة ظروف في إال األصول لملكية نقل أو حل أو تصفية
 مع األقل على عليه وما له ما في اإلذني السند يتساوى :(pari passu) المفاضلة وعدم التساوي •

 منها الممتاز باستثناء والمستقبلية، منها الحالية لُمصدره، التابعة وغير المضمونة غير القائمة األخرى االلتزامات
 بين كتابة ذلك خالف هعلي االتفاق يتم ما على بناًء أو ملزمة، قانونية أحكام بموجب )األداء وأولوية أسبقية له ما(

  . المعنية األطراف
  

  االعتبار في تؤخذ موضوعات
  

 على الحفاظ في قرض اتفاقية في بالتعهدات الخاص القسم بشأن التفاوض عند للمقترض الرئيسي الهدف يتمثل
 ناترهو إجراء حظر مثل( المعتاد بنشاطه قيامه المقترض على تحظر التي التعهدات أن ونالحظ. المرونة درجة

 تضع )1( قد أنها إما )ظروف أية تحت إضافية مديونيات تحمل حظر أو )األصول على امتياز حقوق منح(
 في تعديل إجراء محاولة على المقترض تجبر أو )2( القرض، اتفاقية بموجب السداد عن تخلف حالة في المقترض

 أو االتفاقية تعديل بشأن المقترض طلب مع المقرض يتعامل ما وأحياناً. تنازل إجراء أو القرض، اتفاقية ظل
  18.عليه الموافقة تتم ال وغالباً المقترض من متبادلة امتيازات أو إضافي تعويض على للحصول كفرصة التنازل

 رهن بعدم بموجبه المقترض يتعهد الذي للغير، المنقول رهن بعدم الخاص التعهد يمثل أن الممكن ومن
 المستقبلي االقتراض من المقترض يمنع أن الممكن من ألنه خاص بشكل عبئاً أخرى، التزامات أية مقابل أصوله
 ال قد المثال، سبيل على. المستقبلية للقروض المالية الشروط تحسين على المقترض قدرة من يحد األقل، على أو،

 رهن معد على وافق قد المقترض هذا كان إذا محتمل مقرض طلب على بناًء األصول رهن المقترض يستطيع
 للغير المنقول رهن عدم شروط على الموافقة عدم المقترض على ويتعين. سابقة اتفاقية بنود بموجب األصول هذه

 في التدبر عليه يتعين طرفاً، المقترض فيه يكون إقراضي ترتيب ألي وبالنسبة. فيه مبالغ نحو على المقيدة
  19.مستقبالً لالقتراض يحتاجها التي المرونة

                                                 
على سبيل المثال التعهدات السلبية ( محددة من التعهدات اًالتي تخضع للقانون المدني، تتطلب أنواع) البلدان(وفي بعض الواليات القضائية  18

ويتعين على المقترض استعراض نطاق التعهدات بحرص مع  .موافقة مسبقة من المساهمين)  المؤسسية- التي تمنع إعادة الهيكلة التنظيمية
وفي العادة تثير التحوالت في  .قبل تحرير وثائق القروض الملزمة) المؤسسية(مستشار قانوني لضمان الحصول على الموافقات التنظيمية 

الذي قام بعملية (صة بالكيان الُمحوِل الكيانات القائمة قضايا قانونية معقدة قد تتأثر بالعديد من الجوانب المختلفة لالتفاقيات القانونية القائمة الخا
ونظراً ألن المناقشة الكاملة لهذا الموضوع ال تقع ضمن نطاق هذا الدليل، فإن  .ويشمل ذلك اتفاقيات القروض التجارية الخاصة به) التحول

 إلى مستشار قانوني محلي بشأن النتائج الممكنة لبنود اتفاقية القرض التي تفكر في إجراء تحوالت ستحتاج إلى الرجوع) المؤسسات(المنظمات 
  .على خطط التحول الخاصة بهذه المؤسسات

ونجد أن مؤسسات التمويل األصغر التي تفكر في التحول أثناء مدة القرض من كونها مؤسسات ائتمانية فقط غير خاضعة للوائح تنظيمية إلى  19
خضعون للوائح تنظيمية عليها أن تنتبه بعناية للتعهدات، على سبيل المثال ما يتعلق بالتصرف في األصول، وسطاء ماليين يقبلون ودائع وي
أو أي تعهد آخر قد يتأثر بتغير ما في الشكل القانوني أو تحويل جزء كبير من حافظة قروض مؤسسة التمويل (والقيود على التغيرات األساسية 

ألصغر القائمة بعملية التحول قادرة على التفاوض بشأن الحصول على موافقة مسبقة  قد تكون مؤسسة التمويل االحاالت،وفي بعض  ).األصغر
 يخضع للوائح اً مالياًمن المقرض بموجبها يتم السماح بإعادة هيكلة األصول أو تحويلها بشرط أن يتم التحويل لتكون هذه المؤسسة وسيط
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 شرط أي ذلك في بما مالية، تعهدات أية مع يتعاملون المقرضين أن إلى المقترضون بهينت أن ويجب
 على يتعين التعهدات، بشأن التفاوض وعند. الجدية بمنتهى المستندات، من وغيرها شهرية مالية قوائم تقديم يتطلب
 الواردة بالتعهدات الوفاء على بلالمستق في قادرة كانت إذا فيما بعناية تتدبر أن المقترضة األصغر التمويل مؤسسة

 آلية بتنفيذ تقوم أن المقترضة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين األهمية، من القدر وبنفس. القرض اتفاقية في
 المشار الرصد آلية تتيح وال. المالية التعهدات هذه استيفاء لضمان الشأن هذا في إجراءات اتخاذ أو داخلية رصد
 أيضاً ولكنها فقط، للمقرض برفعها تقوم التي التقارير في الثقة من قدراً المقترضة األصغر يلالتمو لمؤسسة إليها
 مخالفة أية بشأن المقرض إحاطة على المقترضة األصغر التمويل مؤسسة يحث مبكر إنذار نظام بمثابة تعتبر
  . المقرض مع ودية تسوية إلى التوصل بغية وذلك التعهدات بشأن متوقعة

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة تمعلوما

  
  .القرض اتفاقية على التوقيع قبل بعناية تعهد كل باستعراض يقوم أن المقترض على يتعين

 أثناء المقترض وسجالت أصول على التفتيش في المقرض ممثل حق ممارسة يتعين. التفتيش حقوق
  .أدناه سيرد كما السرية ألحكام قالح هذا ويخضع مسبق، إشعار تقديم وبموجب المعتادة العمل ساعات

 للمقرض إشعار بتقديم المقترض قيام عدم أن نجد ما أحياناً. السداد عن التخلف بحاالت اإلخطارات
 أيضاً الحكم هذا صياغة ويجوز. الوضع هذا لتصحيح مهلة ألية المقترض فقدان إلى يؤدي السداد عن تخلف بحالة

  .سداد عن تخلف حالة حدوث عدم تؤكد للمقرض شهادة محددة، أوقات يف بتقديم، المقترض قيام تتطلب بصورة
 للتعهد عديدة أشكال هناك تكون أن الممكن من. االمتياز حقوق على القيود أو للغير المنقول رهن عدم   

 األكثر فالتعهد. للغير المنقول رهن عدم شرط أو آخر، دائن لصالح المقترض أصول على امتياز حقوق منح بعدم
 من ذلك ومع. ضمانات تقديم بموجب مديونية أية تحمل تماماً يحظر للغير المنقول رهن بعدم الخاص قييداًت

 استثناءات يقدم المعتاد فالشرط. للمقترض ميزة أكثر تكون بحيث للغير المنقول رهن عدم شروط صياغة الممكن
 االستثناءات هذه إلى وُيشار. اليومية أعماله أنشطة ممارسة للمقترض تجيز بها المسموح االمتياز حقوق من لقائمة
 التي األخرى األساليب وتتمثل. بها المسموح االستبعادات أو بها المسموح االمتياز حقوق )سلة( بمجموعة أيضاً
 بموجب رهنها يمكن التي المبالغ على حدود وضع في للمقرض والطمأنينة للمقترض المرونة تتاح خاللها من

  . ستقبليةم قروض اتفاقيات
 أو تأجير أو بيع تقييد في األصول في التصرف شرط من الغرض يتمثل. األصول في التصرف

 المقترض قيام المقرض يقيد خاللها من وسيلة أيضاً الشرط هذا ويعتبر. أعماله أو المقترض أصول في التصرف
 الشرط هذا تقسيم يتم الغالب وفي. ينالمساهم إلى أو األم شركته إلى التنظيمي التسلسل خالل من األموال بتحويل

 والنفقات ،)أدناه انظر( األساسية التغيرات على القيود المثال سبيل على تحديداً، أكثر قيوداً تتناول أحكام عدة إلى
 ،)االستئجار وإعادة البيع( اإليجاري والبيع والشقيقة، التابعة األطراف مع والمعامالت واالستثمارات، الرأسمالية،

                                                                                                                                                 
قبول أو (ومع ذلك نجد أنه من الشائع بصورة أكبر محاولة حصول مؤسسة التمويل األصغر القائمة بعملية التحول على موافقة رسمية  .تنظيمية
  .من المقرض في الوقت الذي تتم فيه عملية التحول) تنازل
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 التفاوض المقترض على يتعين للغير، المنقول رهن عدم شرط مع الحال هو وكما. والتوزيعات األرباح ادوسد
  .المعتادة وأنشطته عملياته أداء من يمكّنه المرونة من قدر أكبر على للحصول القيود هذه من االستثناءات بشأن

 يكن لم ما( آخر كيان مع ندماجاال المقترض على التعهد هذا يحظر. األساسية التغيرات على القيود
. كيانه حل أو تصفيته إلى تؤدي إجراءات اتخاذ أو )الدمج عملية بعد الباقي أي الدامج الطرف هو نفسه المقترض

 القرض اتفاقية إبرام عند عليه كان الذي حاله على سيستمر المقترض أن االطمئنان في يرغب المقرض ألن وذلك
  .المقترض في تابعة شركة بدمج تسمح التي االستثناءات بعض وهناك. كمنشأة نهكيا في هام تغيير أي دونما

   
   السداد عن التخلف حاالت
  الشرط من الغرض

  
 مثل السداد، عن التخلف حالة إزاء المختلفة التدابير اتخاذ في الحق للمقرض تجيز التي الشروط الحكم هذا يحدد

 يتم لم التي المستحقة والفوائد القرض مبلغ أصل قيمة إلجمالي يالفور السداد المقرض يتطلب عندما( التعجيل
 سبيل على بديل، مصدر من له المستحقة األموال على المقرض يحصل عندما( المقاصة حق ممارسة أو ،)سدادها
 القسم هذا في حصرها تم التي األحداث شأن ومن. التقاضي أو ،)القرض لكفالة المرهونة الضمانة حساب المثال

 نجد نالحظ، وكما. حينها في العالجية والتدابير اإلجراءات اتخاذ من وتمكينه متردي ما وضع إلى المقرض نبيهت
 ، السداد عن التخلف تعميم شروط إلى اللجوء يستدعي أن شأنه من قرض اتفاقية بموجب السداد عن التخلف أن

 عن التخلف أن من الرغم وعلى. األخرى نياتللمديو سداد عن تخلف حاالت وجود اعتبار في ستتسبب التي األمر
 التدابير اتخاذ حق استغالل بله ويسمح القرض، اتفاقية بموجب التزاماته من المقرض إعفاء شأنه من السداد

 للجلوس المقترض جلب على قدرته لضمان يكون العادة في الشرط هذا صياغة من المقرض غرض فإن المحددة،
 أغلب في المقرضين نجد عليه، وبناًء. مشكلة أية ظهور بداية عند ممكن وقت أسرعب المفاوضات مائدة على معه

 التقليل إلى المقترضون يهدف بينما السداد، عن التخلف لحالة اإلمكان قدر موسع تعريف وضع يحاولون الحاالت
 التخلف حالةل اإلمكان قدر ضيق تعريف وضع إلى ويهدفون ممكن حد أقصى إلى السداد عدم حاالت قائمة من
  20.السداد عن
  

  نموذجية صيغة
  :اآلتي في )فقط توضيحية ألغراض( السداد عن التخلف حاالت تتمثل

                                                 
ومع ذلك، تعتبر  .يعتمد المقرضون والمقترضون، بشكل عام، على شرط التخلف عن السداد إلنفاذ أداء االلتزامات بموجب اتفاقية القرض 20

 استخدام أحكام التعويض ويجوز .وسيلة إضافية لإلنفاذ قد تواجهها مؤسسة التمويل األصغر" التعويضات المقررة"الشروط الخاصة بالتعويض و
ومن شأن توزيع المخاطر الناتج عن ذلك أن يبين  .لتوزيع المسؤولية عن أية مطالبات قانونية للغير ناشئة عن أداء أو مخالفة اتفاقية قرض

ليكون مسؤوالً عن الظروف واألحوال التي تُطبق ) بسبب السيطرة األفضل أو المعلومات األفضل(تقديرات األطراف بشأن الطرف المناسب 
وتعتبر التعويضات المقررة غرامات محددة سلفاً قام المقترض والمقرض بوضعها كتعويض عن أية مخالفة مستقبلية لتعهدات  .فيها التعويضات

وتمثل البنود الخاصة بهذه التعويضات أيضاً شكالً من أشكال توزيع  .اتفاقية القرض، أو أية تأكيدات، أو ضمانات، أو أية التزامات أخرى
  .المخاطر
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 أجل حان الفوائد من أو القرض أصل من مبلغ أي بسداد المقترض قيام عدم. الدفع عن التخلف •
  .استحقاقه
 في ورد اتفاق أو تعهد أي داءبأ المقترض التزام عدم. السداد عدم بحاالت المرتبطة التعهدات مخالفة •
 أو الرهونات، أو االمتياز، حقوق أو السداد، عن التخلف إخطارات أو الحصيلة، استخدام بشأن االتفاقية هذه أقسام
  .الضرائب سداد
 جانب من تأكيد أي اكتمال عدم أو صحة عدم ثبوت عند ذلك يحدث. ما ضمان أو تأكيد مخالفة •

  .مضللة ماتمعلو على احتوائه أو المقترض
 أية أداء أو سداد عن المقترض جانب من تخلف أي فإن الشرط هذا بموجب السداد عن التخلف تعميم •

  .المديونية بهذه الخاصة االلتزامات استحقاق أجل تعجيل عنه ينشأ آخر، لمقرض مستحقة مديونية
 اًخاضع يصبح ندماع أو للمقترض القانوني الكيان حل عند ذلك يحدث. اإلفالس أو )الحل( التصفية •

  .جبرية أو طوعية تفليسة إلجراءات
 تخضع قد التي المبالغ استبعاد مع( المبالغ مجموع في ذلك يتمثل. قضائية أحكام عن الناشئة االلتزامات •

 األوامر أو القرارات، أو ،باألحكام الخاصة )لها مخصصات بتجنيب المقترض قام التي المبالغ أو طعن إلجراءات
 قيمة[ المجموع هذا تجاوز إذا المال، من مبالغ لسداد المقترض ضد الصادرة استيفاؤها يتم لم لتيا القضائية
  .]محددة
 الحكومية والتخويالت الموافقات صالحية فقدان. الحكومية اإلجراءات أو والتخويالت الموافقات •

  .نفاذلإل قابليتها ولتحقيق القانونية الناحية من القرض اتفاقية لسالمة الضرورية
  .أعماله من هام جزء بيع أو أعمال، )دمج( تجميع بسبب المقترض تواجد عدم. السيطرة تغير •
 أنه المقرض يقرر حيث أعماله نشاط في أو للمقترض، المالي الوضع في تغير حدوث. األحوال في تغير •
  . التزاماته أداء على رضالمقت قدرة على وسلبي جوهري تأثير التغير لهذا يكون أن معقولة، بصورة المتوقع، من

 سلفاً تحديده تم معين حد عن بتقديمها المقترض قام التي الضمانة قيمة انخفاض. الضمانة قيمة انخفاض •
  )للضمانة األولية القيمة عند الحد هذا وضع يتم ما غالباً(

 عن معلومات أو مالية، معلومات أية تقديم عدم. مالية القوائم عن المقرض استعالم لطلبات االستجابة •
  .عمل أيام 10 غضون في معقولة، بصورة المقرض طلبها المؤسسة عن معلومات أو العمليات،

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
  :التالية للمسائل ينتبه أن المقترض على يتعين السداد، عن التخلف بحاالت الخاص الشرط بشأن التفاوض عند

 تصحيح فترة على القرض اتفاقية تنص أن المقترضون يطلب ما كثيراً. التصحيح وفرصة السماح فترة •
 على القرض اتفاقية تنص وقد. الفور على السداد عن تخلف حالة المهلة، لوال يمثل، قد حدث، وقوع بعد مهلة أو

 كبيرة دوىج هناك تكون ال وقد. انتهائها وتاريخ المهلة بداية بتاريخ إلحاطته للمقترض كتابي إشعار تقديم وجوب
 االلتزام الستيفاء المقترض لدى األموال توافر عدم في ببساطة تتمثل المشكلة كانت إذا المهلة أو المسبق لإلخطار
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 للمقترض تتيح التصحيح فترة فإن خطأ، بسبب السداد عن التخلف حالة كانت إذا ذلك، ومع .مستحقة دفعة بسداد
 السداد عن تخلف حالة أية بأن المقرض بتذكير الطلب هذا عميد أن للمقترض ويجوز. الخطأ هذا تصحيح فرصة
 في الحق ،أخرى مستندات بموجب للمقرضين، تجيز أن الممكن من القرض اتفاقية بموجب الفور على تُثار

 وبالتالي،. المقرض لدى قبوالً يلقى ال حدث وهو السداد، عن التخلف تعميم شروط بموجب حقوقهم ممارسة
  .)السداد عن التخلف تعميم انظر(. للمقرض فائدة أيضاً يحقق للمقترض مهلة منح بأن جنحاج أن نستطيع
 عن التخلف حاالت على المطبقة التصحيح فترة فإن تصحيح، فترات منح في للنظر مستعداً المقرض كان وإذا
 وقت أي – )أيام ثةثال إلى يومين ربما( قصيرة تكون أن المحتمل من )السداد بالتزامات الوفاء عدم أي( السداد
 فترات على المقرضون يوافق الغالب وفي. السداد عملية في خلل أي بتصحيح للمقترض للسماح بالكاد يكفي

 في أنه نجد أخرى ناحية من. القرض مبلغ أصل دفعات لسداد وليس الفوائد أقساط لسداد بالنسبة )المهل( التصحيح
 )بتعهدات الوفاء عن التخلف( األخرى التخلف حاالت في وماًي 30 إلى 15 من تصحيح فترات منح يتم العادة
 تعهد بأي الوفاء عن تخلف أي لعالج تصحيح بفترة المطالبة للمقترض ويجوز. السداد عن التخلف حاالت بخالف
 لتصحيح الوقت من مزيداً للمقترض يتيح الذي األمر التخلف، بحالة المقترض بإخطار المقرض قيام بعد فقط تبدأ
  .وضاعاأل

 عن مقترض تخلف إذا (cross acceleration) القروض كافة سداد وتعجيل السداد عن التخلف تعميم •
 ومن. األخرى االتفاقيات في الواردة السداد عن التخلف تعميم ألحكام اللجوء يجوز قرض، اتفاقية بموجب أداء
 إذا االتفاقيات إحدى وشروط بنود جببمو أداء عدم حالة في المقترض وضع السداد عن التخلف تعميم شرط شأن
 متتالية تأثيرات له تكون أن الممكن من وهذا. )أخرى اتفاقية بموجب( آخر التزام أداء عن المقترض هذا تخلف

 األحكام هذه وراء من والغرض. واحد وقت في قروض عدة بسداد المقترض قيام وجوب عنه ينشأ وقد خطيرة،
 لجميع السداد إلجراء كافية أموال لديه تكون ال قد المقترض أن يعتقد يجعله سبب المقرض لدى كان إذا أنه هو

 الدائنين مع الوقت نفس في متساوٍ وضع في يكون أن استطاعته ضمان في يرغب المقرض هذا فإن دائنيه،
 هوو( واسع نطاق على يستخدم نهج وثمة. المقترض أموال نفاد قبل قرضه سداد فرصة لتعظيم وذلك اآلخرين،
 عن للتخلف كتعميم وليس القروض كافة لسداد كتعجيل الشرط هذا صياغة في يتمثل )للمقترض ميزة األكثر
 قبل قرضه سداد بتعجيل بالفعل القيام أخر دائن على يتعين القروض، كافة سداد تعجيل شرط فبموجب. السداد
  .االتفاقية هذه بموجب السداد عن تخلف حالة إثارة
 حكم تضمين المقرضون يحاول الغالب، في. السداد عدم تعميم شروط في الستثناءاتا من األدنى الحد •
 تتسبب أو تسمح السداد عن تخلف حاالت وجود أو السداد عدم أن على ينص السداد، عدم تعميم شرط في بسيط
 عن خلفت حالة إعالن يستتبعها أال يجب أخرى، قروض اتفاقيات بموجب نسبياً صغيرة مبالغ سداد تعجيل في
 يستدعي قد الذي للمبلغ األدنى الحد بشأن التفاوض في المقترض يرغب قد وكبديل،. الشرط هذا بموجب سداد
  .سداد عن تخلف حالة إعالن
 تحت بالقروض الخاصة المناقشة في ذُكر كما. السداد عن التخلف تعميم وحاالت الطلب تحت القروض •
 له المستحقة المبالغ بسداد بالمطالبة المقرض قيام إمكانية في مثليت الطلب تحت القروض مخاطر أحد فإن الطلب،

 بمجرد عليه المستحقة المبالغ لسداد دائمة بصفة مستعداً يكون أن المقترض على يتعين وبالتالي،. وقت أي في
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 الوقت في السداد المقترض يستطع ولم بالسداد، بالمطالبة المقرض قيام حالة وفي. بالسداد له عاجل إشعار تقديم
 اللجوء أيضاً يستدعي قد السداد عدم ولكن فقط، السداد عن تخلف حالة في المقترض يكون لن عندئٍذ، المحدد،
 المقترض قيام وجوب عنها ينشأ أن الممكن من التي أخرى، قروض اتفاقيات في الواردة السداد عدم تعميم لشروط
 الممكن غير من ألنه نظراً خاصة بصفة خطورة الطلب تحت القروض تمثل وقد. واحد آن في قروض عدة بسداد
  .السداد بتوقيت التنبؤ

 ما صياغة بشأن الحذر يتوخى أن المقترض على يتعين واحد، آنٍ في قروض عدة سداد سيناريو ولتفادي
 يةاتفاق أية وفي. القروض اتفاقيات من اتفاقية كل في السداد عدم تعميم وشروط السداد التخلف بحاالت يتعلق
 عدم تعميم وبنود ،"السداد بعدم" الخاص التعريف من لكل خاصة بصفة االنتباه المقترض على يتعين قرض،
 أكثر يعتبر الديون كافة سداد تعجيل شرط أن نجد المواقف معظم وفي القروض كافة سداد تعجيل شرط أو السداد،
 يعتبر بسيطاً استثنائياً حكماً إدراج أن حظنال كذلك. السداد التخلف عن تعميم شرط من للمقترض بالنسبة ميزة
 المبالغ على تنطبق ال الحالة هذه تجعل بطريقة "الدفع عن التخلف" تعريف األفضل من بل. الشأن هذا في مفيداً
 من يكون قد التعريف هذا أن من الرغم على وذلك الطلب، تحت قرض بموجب بردها المقرض يطالب التي

  .بشأنه التفاوض الصعب
 فالتعريف. "المديونية" تعريف على كبيرة، بصورة السداد، عدم تعميم حكم نطاق يعتمد. المديونية عريفت •
 حالة األخرى المقترض بالتزامات المتعلقة السلبية التطورات تمثل بأن أقل احتمال وجود شأنه من أضيق نطاق في

 أضيق نطاق في "المديونية" تعريف يكون قد المثال، سبيل على. القرض هذا بموجب السداد عن للتخلف تعميم
  الدائنة الذمم يتضمن قد توسعاً األكثر التعريف بينما المقترضة، باألموال الخاصة المديونية على قاصراً

)accounts payable (أو سلع مقابل مستحق قسط بسداد المقترض قيام عدم فإن الحالة، هذه وفي. للمقترض 
 وفقاً بالضرورة وليس ،"للمديونية" توسعاً األكثر التعريف بموجب السداد عدم متعمي حالة إلى يؤدي قد خدمات
  .تقييداً األكثر للتعريف
 من الحماية من واسعة مظلة على الحصول المقرضون يحاول أحياناً .الجوهرية السلبية التغيرات شروط •
 غير أو المالي الوضع في جوهري سلبي تغير بحدوث يرتبط السداد عن بالتخلف خاص شرط تضمين خالل
 في جوهري سلبي تغير حدوث حال األداء عن تخلف حالة نشأة على ينص قد الشرط وهذا. للمقترض المالي

 قد المقترض أن يعتقد تجعله التي األسانيد للمقرض يتيح الذي األمر للمقترض، )المالية غير أو المالية( األوضاع
  21.االتفاقية بموجب لتزاماتها مراعاة أو أداء يستطيع لن أو يستطيع ال
 حاالت أن أساس على الجوهرية السلبية التغيرات شروط تضمين على االعتراض للمقترضين ويجوز   

 مخاطر فيها تزداد التي الحاالت في المقرض لحماية كافية تكون أن ينبغي حصرها تم التي السداد عن التخلف
 الطلب تحت إذني سند إلى القرض تحّول الواقع في السلبي تغيرال لشرط الذاتية الطبيعة ألن وكذلك السداد، عدم
 أصر وإذا. ألجل قرض باتفاقية الخاصة والتكاليف والعموالت األتعاب بسداد المقترض قيام من الرغم على

                                                 
ل أن يلجأ في الواليات القضائية التي تخضع للقانون المدني حيث تقوم المحاكم بتطبيق مسًو متقدم لمبدأ األهمية النسبية فمن غير المحتم 21

المقرضون إلى الشروط الخاصة بالتغيرات السلبية الجوهرية حيث إن المستوى المتقدم النشار إليه يحد من نطاق الحاالت التي يمثل فيها التغير 
  .السلبي الجوهري حالة تخلف عن السداد
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 معايير بإدراج الشرط هذا نطاق تضييق يحاول أن للمقترض يجوز السلبي، التغير شرط إدراج على المقرض
 بأن المطالبة خالل ومن بنشاطه، الخاصة للطبيعة بالنسبة واقعية تكون ،(materiality) النسبية ميةاأله لتحديد
  .له )المنفردة وليس( المعقولة التقديرية السلطة على بناًء ذلك المقرض يحدد
 الضمانة تقييم إعادة القرض اتفاقية تتطلب قد قرض، لكفالة ضمانة تقديم عند. الضمانة قيمة انخفاض •
 قد ذلك فإن القيمة، هذه دون الضمانة انخفضت فإذا. لها محددة قيمة بأدنى االحتفاظ لضمان دورية فترات على
 سياق وفي. للمقرض إضافية ضمانة أو تأكيدات تقديم المقترض من ُيطلب قد أو السداد، عن تخلف حالة يمثل

 األصغر التمويل مؤسسة قروض فظةبحا المضمونة القروض تحكم التي االتفاقيات فإن األصغر، التمويل
 عتبة عن المقترضة األصغر التمويل مؤسسة قروض حافظة مخاطر نسبة في الزيادة تُعرِّف ما أحياناً المقترضة
 20 تتجاوز يوماً 30 من ألكثر تُسدد ولم سدادها اُستحق التي القروض قيمة كانت إذا المثال، سبيل على( محددة
 الحالة هذه في القروض حافظة إن حيث السداد، عن تخلف حالة بأنها )القروض حافظة إجمالي من المائة في

 مع الشرط هذا صياغة يتعين عامة، وكقاعدة. السداد الحتماالت بالنسبة األمر وكذلك متدهور، وضع في تكون
 شرط اماستخد إلى اللجوء قبل ألصلها الضمانة قيمة إلعادة مهلة المقترض يمنح إشعار تقديم على ينص حكم

 ال ،ئاًعب يتفادوا حتى للغاية قليلة مرات في الضمانة تقييم إعادة تتم أن المقترضون يفضل وقد. السداد عن التخلف
  .متكررة بصورة الضمانة قيمة احتساب عملية بإعادة يتعلق منه، داعي

  
  القانونية التدابير

  
  الشرط من الغرض
 هذه وأهم. السداد عن تخلف حدوث أعقاب في المقرض يتخذها التي يرالتداب القانونية بالتدابير الخاص القسم يحدد

 اتباع من بدالً الفور على المستحق المبلغ إجمالي بسداد المطالبة أو القرض سداد تعجيل حق في يتمثل التدابير
 يأمل القرض، أداء عن المقترض تخلف عند القرض بسداد التعجيل خالل ومن. االستحقاق تواريخ جدول
 يدفع األمر وهذا. الفور على )عليه المستحقة والفوائد( بإقراضه قام الذي القرض مبلغ أصل استرداد في قرضالم

 بموجب المستحق المبلغ كامل بشأن والتقاضي المقاصة، إجراء حق مثل أخرى تدابير اتخاذ إلى أيضاً بالمقرض
  .)فقط يسدد لم واحد قسط بشأن ما إجراء اتخاذ مقابل المثال، سبيل على( القرض

 يستمرئ ال القروض، اتفاقيات معظم في الُمتضمنة والوعيد التهديد لغة مقابل في. المحتملة المخاطر
 يعتبر فالتقاضي. السداد عن التخلف حالة في المستقبل في قضائياً منهم المقترضين مالحقة إمكانية نوالمقرض
 بنتائجه التنبؤ على القدرة وعدم الخلل، من شيء على ئهوانطوا إجراءاته، تكلفة الرتفاع وذلك :األخير المالذ

 من أيضاً عليه ينطوي ولما ،)فيها القضائية النظم باتجاهات التنبؤ الممكن غير من التي البلدان في خاصة(
 ُعرف ما إذا المقرض هذا من االقتراض عن آخرين مقترضين إحجام احتمال مع خاصة المقرض لسمعة التعرض

 المقرضون يرغب العادة وفي. للقضاء اللجوء في التسرع أو/و السداد عن التخلف حاالت إعالن في تسرعه عنه
 مصالح لحماية المناسبة اإلجراءات بشأن التفاوض على المقترضين إجبار على القدرة لديهم تكون أن في

  .للمقترض اآلخرين الدائنين مقابل في بحقوقه اإلخالل عدم ولضمان المقرض،
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 ممارسة يختار قد المثال سبيل على. له متاحة تدابير من يراه ما اتخاذ حرية للمقرض تكون ادالمعت وفي
 استحقاق تعجيل في حقه ممارسة يختار وال ُيسدد، ولم السداد استحق ما قسط السترداد مقاصة إجراء في حقه
  .أخرى مبالغ سداد

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 هذا من الغرض أن ُيالحظ ولكن للمقترض، مزعجاً قياسية قرض اتفاقية أية في بالتدابير خاصال الشرط يبدو قد

 اتخاذ عند الحرص يتوخون المقرضين معظم أن نجد وعملياً،. المقترض لدى االنطباع هذا ترك هو الشرط
 بتحميل )البلدان( ةالقضائي الواليات بعض في محاكم قامت وقد. القرض اتفاقية بموجب لهم المتاحة التدابير

 كان ذلك أن ثبت ما إذا المقترضين هؤالء تعويض وعن بالمقترضين، لحقت أضرار عن المسؤولية مقرضين
 حدوث حالة وفي. لهم المتاحة القانونية للتدابير وفقاً نية بسوء أو وتهور بعجلة المقرضين هؤالء لتصرف نتيجة
 ومقرضيه( المقرض مع التحدث هي للمقترض نصيحة أفضل فإن قرض، اتفاقية بموجب السداد عن تخلف

  .األمر حسم يتم حتى معهم الحوار في واالستمرار ،)اآلخرين
  

  اإلنفاذ
  

  الشرط من الغرض
 بعض وتتمثل. القرض اتفاقية بشأن خالفات أية مباشرة كيفية تنظيم قرض اتفاقية أية في اإلنفاذ أحكام شأن من
 حق عن والتخلي القضائية، للوالية والخضوع التطبيق، الواجب بالقانون علقتت التي تلك في اإلنفاذ أحكام أهم

  .محلفين هيئة أمام المحاكمة
   

  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات
  

  :التالية للمسائل ينتبه أن المقترض على يتعين اإلنفاذ، حكم صياغة عند
 سبب وجود أو المحلي، القضائي النظام نزاهة أو الليةاستق في الشك عند. التحكيم أو القضائية للوالية الخضوع

 حكم وجود فإن ضرورية، غير بصورة مكلفاً سيكون والخالفات النزاعات بشأن التقاضي أن لالعتقاد يدعو
  .وجيهاً بديالً يعتبر قد تحكيم خالل من والنزاعات الخالفات حسم بشأن تعاقدي
 المقترضين مطالبة بمحاولة المقرضين قيام الشائع من .محلفين هيئة أمام المحاكمة حق عن التنازل •

 هيئات وكانت. محلفين هيئة أمام المحاكمة في آخر، شكل بأي لهم يكون قد حق، أي عن بالتخلي والضامنين
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 تبديه كانت التي التعاطف من أكبر بصورة العاثرة الحظوظ ذوي المدينين مع تعاطفاً تبدي السابق في المحلفين
    22.األثرياء ارفالمص لرجال

  
  السرية

  
  الشرط من الغرض

  
 يعاني وقد. للمقرض بتقديمها المقترض قام للغير حساسة معلومات أية إفشاء المعلومات بسرية الخاص الحكم يمنع

 شرط من والغرض. التجارية الناحية من بالحساسية تتسم معلومات تسريب حالة في جسيمة أضرار من المقترض
  .الحساسة المعلومات عن المتعمد غير باإلفصاح المرتبطة المخاطر تقليل هو القرض اتفاقية في السرية

  
  والتغييرات الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 سرية، تظل أن يجب التي المعلومات )1( :يلي ما بالتفصيل يتناول السرية شرط أن من المقترض يتأكد أن البد

 التزام )3( عليها، إطالعهم فيها يجوز التي والظروف المعلومات، هذه على االطالع لها يجوز التي األطراف )2(
 )4( المناسبة، الظروف في المحتملة اإلفصاح بحاالت المقترض وإحاطة المعلومات مع التعامل برصد المقرض
 إجراءات أية في المشاركة في المقترض حق )5( ظلها، في سرية السابقة السرية المعلومات تعد لم التي الظروف

 حالة في أنه على ينص شرط تضمين في أيضاً المقترض يرغب وقد. المعلومات هذه سرية على التأثير شأنها من
 التدابير إلى اللجوء للمقترض ويحق المخالفات، هذه لمقابلة المالية التعويضات تكفي ال قد السرية، أحكام مخالفة
  .بالعقود الخاصة المحلية القوانين بموجب المتاحة األخرى

  
  النهائي االتفاق 
  

  الشرط من الغرض
  

 النهائي التفاهم تمثل االتفاقية في الواردة البنود أن على الحكم هذا وينص الدمج، بشرط أيضاً الشرط هذا ُيعرف
 أية بأن والمقرض المقترض يقر الدمج، شرط وبإدراج. سابقين تفاهم أو اتفاق أي وتَُجب والمقترض المقرض بين

 اتفاقية نطاق خارج تكون قد محادثة أية أو الكترونية، رسالة أية أو الحقة، أو سابقة وثيقة أية أو شروط، صحيفة
 والمراسالت االتصاالت هذه جوهر ظهر إذا إال أطرافها من أي ضد إنفاذها يمكن وال منها اًجزء تمثل ال القرض
  .االتفاقية في محددة بصورة اإلضافية

                                                 
22    Bench trials (i.e., by judge only) are the standard means of adjudicating contractual disputes in civil 
law jurisdictions. A waiver of trial by jury is, therefore, unnecessary in most civil law jurisdictions. 
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  التغييراتو الصياغة بشأن مفيدة معلومات

  
 كتابياً القرض اتفاقية بنود في تغيير أي يكون بأن المطالبة والمقرض المقترض على يتعين االتفاقية، سياق وفي
 شأنه من وهذا. منهما كل بتوقيع معززاً كان إذا التعديل هذا قبول الطرفين على ويتعين تعديل، بمثابة ليكون
 لإلنفاذ وقابل القرض اتفاقية مع متضّمناً يصبح القرض اتفاقية توقيع دبع إليه التوصل يتم تفهم أي أن على التأكيد
  .سليم نحو على

  
  
  
  
 
 
 
 



  

المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء هي مرآز عالمي للموارد لمعايير 
ويلتزم . التمويل األصغر وأدوات العمليات والتدريب والخدمات االستشارية

الثالثة والثالثون، الذين يشملون مانحين ثنائيين ومتعددي أعضاؤها 
األطراف ومن القطاع الخاص، ببناء أنظمة مالية أآثر اشتماًال من أجل 

للمزيد من المعلومات عن المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء . الفقراء
 org.cgap.www  :يرجى زيارة الموقع




