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  األجنبي رفالص مخاطر تقليل

  
  

 أموال رؤوس من األصغر التمويل مؤسسات احتياجات لتمويل هاماً مصدراً الصعبة بالعملة القروض تمثل
 التكلفة حيث من فاعلية ذات أنها محددة، ظروف في تبدو، قد القروض هذه مثل أن من الرغم وعلى .اإلقراض
 أجنبي نقد مخاطر خلق في يتمثل بالغ عيب على ويتنط أيضاً أنها إال للتمويل، يسير مصدر وأنها نسبية بصورة

 الذي للبلد المحلية بالعملة المقومة الصغرى القروض في الرئيسية أصولها تتمثل التي األصغر التمويل لمؤسسات
 عدد إال يوجد ال أنه حديثة دراسات تُبين هذا، من الرغم وعلى .المعنية األصغر التمويل مؤسسة عمليات فيه تتم
  .المخاطر هذه لتقليل فعالة خطوات يتخذ أجنبي نقد لمخاطر تعرضت التي األصغر التمويل مؤسسات نم قليل

 تمويل مؤسسة تستدين عندما األصغر التمويل عمليات في كبيرة بصورة األجنبي الصرف مخاطر وتنشأ
 بالعملة األموال هذه قرضتُ ذلك وبعد اليورو، أو األمريكي بالدوالر ذلك يكون ما وعادة األجنبية، بالعملة أصغر
 المحلية العملة قيمة انخفاض حالة في كبيرة خسائر تلك األصغر التمويل مؤسسة تتكبد أن الممكن ومن .المحلية
 ذلك ويعرف .التزاماتها مقابل األصغر التمويل مؤسسة أصول قيمة انخفاض يعني مما األجنبية، العملة مقابل
  .العملة قيمة انخفاض أو خفض بخطر

 أن يمكن األجنبية، بالعملة مقومة خارجية التزامات عليها أخرى مؤسسة يةكما هو الحال بالنسبة ألو
 الحالتين، كلتا وفي .األموال وتحويل العمالت، تحويل بقابلية المرتبطة بالمخاطر األصغر التمويل مؤسسات تتأثر
 عليها يتعذر قد أنه إال الصعبة، بالعملة وعاتهابمدف للوفاء المالية القدرة األصغر التمويل مؤسسة لدى تكون قد

 العملة تحويل أو للبيع األجنبية العمالت بإتاحة المتعلقة الوطنية الحكومات قيود أو محاذير بسبب بذلك القيام
 تحويل وخطر العمالت، قابلية تحويل خطر بأنهما التوالي على الخطران هذان وُيعرف .البلد هذا خارج الصعبة
  .األموال

 األصغر التمويل مؤسسات أن يعني الصعبة بالعملة المتاح التمويل من المتزايد المعروض أن ونجد
 للمجموعة حديثة دراسة في وردت تقديرات وحسب .األجنبي الصرف لمخاطر متزايدة بصورة تتعرض

 أمريكي دوالر بليون 1.2 إجمالي منأمريكي  دوالر مليون 750 يبلغ ما أن نالحظ الفقراء، لمساعدة االستشارية
 من األقل على المائة في 92 وأن مقترض، مال رأس يمثل األصغر التمويل مؤسسات في أجنبية استثمارات في

 التي األسواق من العديد في العمالت أسعار لتقلبات ونظراً .الصعبة بالعملة هو إليه المشار المقترض المال رأس
 تكون أن الممكن من األجنبي الصرف مخاطر ضد الحماية توفير دمع فإن األصغر، التمويل مؤسسات فيها تعمل
 النهاية وفي األصغر، التمويل مؤسسة ربحية على خطير تأثير لذلك يكون أن الممكن من حيث .خطيرة تبعات له

  .رسالتها أداء على قدرتها على
 أن إمكانية في األول ارالخييتمثل  .األجنبي الصرف لمخاطر المعرضة المنظمات أمام خيارات ثالثة ثمة

 قد التي القيود أو العمالت، قيم اختالف تبعات وقبول المخاطر لهذه التعرض إزاء إجراء بأي القيام عدم تختار
 نوصي وال محبذ، غير مسار وهذا .األجنبية العملة تحويل أو إتاحة على المنظمات هذه بلدان حكومات تفرضها

 المثال، سبيل على .المخاطر لهذه )تحوط( تغطية بعمليات المنظمات هذه يامق  فيتمثل فيالثاني الخيارأما  .به
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 .األجنبية العمالت صرف أسعار في المعاكسة التحركات تبعات من تحميها مالية أداة شراء المنظمات لهذه يمكن
 عند جنبياأل الصرف لمخاطر التعرض قصر أو المخاطر، لهذه جزئية تغطية عمل المنظمات لهذه يمكن وأخيراً،
  .محددة مستويات

 أية أمام المتاحة التغطية خيارات يتناول الفني الدليل هذا فإن األول، بالخيار نوصي ال ألننا ونظراً
 مخاطر لتغطية التقليدية المال رأس أسواق أدوات من متنوعة مجموعة استخدام ويمكن .أصغر تمويل مؤسسة
  :األجنبي الصرف

  
 في محدد بسعر األجنبية العمالت بيع أو لمبادلة تُبرم اتفاقيات وهي( بليةوالمستق اآلجلة الصرف عقود •

  .)المستقبل
 أو بيع وإعادة اآلن األجنبية بالعملة مبلغ الوقت، نفس في بيع، أو لمبادلة اتفاقيات وهي( المبادالت عقود •

  .)المستقبل في العملة هذه شراء إعادة
 أن بمجرد المستقبل في األجنبية العملة بيع أو لشراء زاماًالت وليس خياراً تتيح أدوات هي( الخيارات •

  .)سلفاً عليه متفق محدد سعر إلى العملة هذه قيمة تصل
  
 ومع .األجنبي الصرف مخاطر لتغطية وكفاءة قبوالً األكثر الطريقة التقليدية المال رأس أسواق أدوات تكون وقد
 األدوات، هذه تساند ال األصغر التمويل مؤسسات فيها تعمل التي البلدان في المال رأس أسواق من فكثير ذلك،
 .استخدامها تمنع درجة إلى باهظة األصغر التمويل مؤسسات تتحملها التي األدوات هذه استخدام تكاليف تكون وقد

 بشراء يتعلق فيما األصغر التمويل مؤسسات على الوضع االئتمانية الجدارة قضايا تُصعب قد ذلك، على عالوة
  .المشتقة األدوات ههذ

 .المتطورة غير المال رأس أسواق خلفتها التي الفجوة لسد محلياً نشأت التي التغطية آليات ظهرت وقد
 األجنبي الصرف مخاطر لتغطية األصغر التمويل لمؤسسات شيوعاً األكثر الفعالة الطرق فإن الحالي، الوقت وفي
 الفني الدليل هذا ويعتبر .االعتماد وخطابات ،)back-to-back loans( أخرى بقروض المكفولة القروض هي

 الصرف أسعار مخاطر" عنوانب الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة عن صدرت حديثة لمطبوعة مكمالً
 لمساعدة االستشارية المجموعة( "معها؟ والتعامل إدارتها يمكن وكيف هي ما" ":األصغر التمويل مجال في األجنبي
 العرض من والهدف .إليهما المشار.األجنبي الصرف مخاطر من التخفيف هيكلي بفحص وذلك )2005 الفقراء
 األدوات هذه وعيوب مزايا تحديد على األصغر التمويل مؤسسات مساعدة هو المرافقة والوثائق التالي العام

 القانونية األساسية سماتال فهم )1( :على األصغر التمويل مؤسسات لمساعدة فنية إرشادات تقدم حيث .الستخدامها
 النسبية المالءمة درجة تقييم )2(و االعتماد، وخطابات أخرى بقروض المكفولة للقروض )المستندية( والوثائقية

 الخاصة الوثائق بشأن التفاوض )3(و األصغر، التمويل لمؤسسة الخاصة الظروف ضوء على الهيكلين لهذين
  .ناظرةالم التجارية األطراف مع الهيكلين بهذين
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  بقروض المكفولة القروض
  هيكلال
  
 من الصعبة بالعملة األصغر التمويل مؤسسة تقترض أن المعتاد من بقروض، المكفولة القروض هيكل إطار في
 وتقوم البنوك، أحد لدى مصرفية بفائدة حساب في الصعبة بالعملة القرض هذا حصيلة بإيداع وتقوم أجنبي، بنك

 البنك لدى الحساب هذا يكون أن ويجوز .1المحلية بالعملة قرض لمساندة كضمانة الصعبة العملة حساب برهن
 االختصاص نفس في يتواجد العادة في وهو( مستقل إيداع بنك لدى أو المحلية، بالعملة التمويل يقدم الذي المحلي
  .األول الهيكل لتوضيح :1 شكل انظر )المحلي البنك فيها الكائن

  
  )محلي بنك لدى حساب( بقروض المكفولة القروض هيكل :1 شكل

  
   اقتصادية اعتبارات
 األصغر التمويل مؤسسة تواجهها قد التي المخاطر حدة من التخفيف في الهيكل هذا في محددة خصائص تساهم
 .المحلية اإلقراضية هاأنشطت لتمويل محلية عملة إلى األجنبية العملة قرض تحويل في مبسطة بصورة ذلك ويتمثل
 فإذا .العملة تحويل قابلية مخاطر من ُيجِنب أن شأنه من آخر بقرض مكفول قرض أي أن إلى بداية ذلك وُيعزى
 بعد الوطنية الحكومة وقامت محلية، عملة إلى الصعبة العملة قرض بتحويل ستقوم األصغر التمويل مؤسسة كانت
 قادرة غير األصغر التمويل مؤسسة تكون قد عندئٍذ صعبة، عملة إلى يةالمحل العملة تحويل على قيود بفرض ذلك
 ويمكن .الصعبة بالعملة عليه حصلت الذي القرض لسداد صعبة عملة إلى أخرى مرة المحلية العملة إرجاع على

 الخطر هذا تتجاوز أن اإليداع، بنك لدى حساب في األجنبية بالعملة االحتفاظ خالل من األصغر، التمويل لمؤسسة
  .)تنظيمية قواعد فرض نتيجة ينشأ الذي( التنظيمي

 انخفاض أو خفض خطر من التخفيف شأنه من الصعبة بالعملة بوديعة االحتفاظ أن هو ذلك من واألهم
 بالعملة المربوطة الوديعة فإن المحلية، العملة قرض بسداد تلتزم األصغر التمويل مؤسسة أن وطالما .العملة قيمة

 العملة قيمة تراجعت وإن حتى .الصعبة العملة قرض مبلغ أصل لسداد االستحقاق عند متاحة ونستك الصعبة

                                                 
لوصف ترتيب يقوم بموجبه مقترضان كائنان في بلدين مختلفين باقتراض ) back-to-back loan(ُيستخدم مصطلح قرض مكفول بقرض أيضاً   1

مليات التي الستعاضة أية خسائر يواجهونها تنشأ عن خطر العمالت األجنبية نتيجة للع) مقومة بعملتين مختلفتين(مبالغ متساوية من بعضهما البعض 
  .وهذا الهيكل الذي كان شائعاً في وقٍت ما تطور أخيراً ليصبح ما يعرف حديثاً بعقود مبادلة العمالت. يقومان بها

العمالء/المقرضون  

المحلي البنكاألصغرالتمويلمؤسسة  المقرض األجنبي 
 قرض
 العملة
  الصعبة

 قرض
 العملة
  المحلية

قرض 
العملة 
  الصعبة
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 الناشئة الخسارة هذه فإن ،)االستحقاق موعد قبل قيمتها خفض أو انخفاض بسبب إما( الصعبة العملة مقابل المحلية
 مبلغ ألن الصعبة العملة قرض سداد على األصغر التمويل مؤسسة قدرة على تؤثر لن العملة قيمة انخفاض عن

 لن العملة قيمة في الخفض أو االنخفاض هذا ومثل .للسداد سيكفي اإليداع بنك لدى بوديعة المربوط الصعبة العملة
 مؤسسة دخل ألن نظراً المحلية العملة قرض لسداد األصغر التمويل مؤسسة تتحملها التي التكلفة على يؤثر

  .المحلية بالعملة أيضاً مقوم قراضيةاإل أنشطتها من األصغر التمويل
 إن حيث .األجنبي الصرف لمخاطر تامة تغطية يمثل ال بقرض المكفول القرض هيكل فإن ذلك ومع

 وإذا .الصعبة العملة قرض فوائد بسداد المرتبطة األجنبي الصرف مخاطر تتحمل مازالت األصغر التمويل مؤسسة
 وديعتها من األصغر التمويل مؤسسة عليها تحصل التي الفوائد يمةق تكف ولم المحلية، العملة قيمة انخفضت
 تكاليف من يزيد قد ذلك فإن الصعبة، العملة قرض على بالكامل الفوائد مدفوعات لسداد الصعبة بالعملة المربوطة
 ال قد فوائدال بسداد المرتبطة التمويل تكاليف زيادة أن من الرغم وعلى .بالتمويل الخاصة األصغر التمويل مؤسسة
 من للتخفيف هيكل بدون االستحقاق تاريخ في الصعبة العملة مبلغ أصل لسداد المتزايدة التكلفة حجم بنفس تكون

 قيمة ستنخفض المحلية، العملة قيمة ارتفعت إذا هذا، عن فضالً .كبيرة تكون قد أنها إال األجنبي، الصرف مخاطر
 المحلي البنك يطلب قد ثم ومن كافية، غير المحلي للبنك المقدمة الضمانة يجعل مما الصعبة العملة مبلغ أصل
  .إضافية ضمانة

 مؤسسة على كبيرة الوقت بإدارة تتعلق وتكاليف مالية، تكاليف أيضاً يفرض الهيكل هذا أن نجد كذلك
 بسداد وتقوم قرضين تقترض أن عليها النموذج هذا تستخدم التي األصغر التمويل مؤسسة أما .األصغر التمويل

 التفاوض في المتمثلة المعامالت بإجراء المرتبطة والمصروفات األتعاب إلى باإلضافة( الفوائد من مجموعتين
 لصالح فائدة الحساب في المودع الصعبة العملة مبلغ أصل يغل أن يجب ذلك ومع .)وتوثيقه الهيكل بهذا المرتبط
 مجموع هي األصغر التمويل لمؤسسة بالنسبة "التمويل تكلفة صافي" ستكون وبالتالي .األصغر التمويل مؤسسة
 تم فائدة أية منها مخصوماً الصعبة العملة قرض على المسددة والفائدة المحلية العملة قرض على المسددة الفائدة
  .البنك لدى المودع الصعبة العملة حساب من تحقيقها

 وفي .)يلي فيما سيرد كما( االعتماد خطابات بهيكل ترتبط ال التي العيوب بعض تشوبه الهيكل وهذا
 العادة في كانت بقروض المكفولة القروض باستخدام قامت التي األصغر التمويل مؤسسات أن نجد الماضي،
 مؤسسة تتعرض قد لذلك، وتبعاً .المحلية العملة لقرض الُمقِدم المحلي البنك لدى األجنبية بالعملة بوديعة تحتفظ
 من كان الذي الخطر من أكبر المحلي البنك مع بالتعامل المرتبط للخطر نتيجة انائتم لخطر األصغر التمويل
 تتعرض كما .أعلى ائتمانية بجدارة يتمتع أجنبي بنك لدى الصعبة بالعملة احتفظت ما إذا له تتعرض أن الممكن

 األصول سحب ىعل تجميد بفرض الوطنية الحكومة قامت فإذا :التحويل لمخاطر كذلك األصغر التمويل مؤسسات
 مبلغ أصل على الحصول األصغر التمويل مؤسسة تستطيع ال قد عندئٍذ للخارج، تحويلها على أو الصعبة بالعملة
 عالقات في بالدخول العادة في المحلية البنوك تقوم الشأن، هذا وفي .الصعبة العملة قرض لسداد الصعبة العملة
 وفقاً األجنبية العملة بوديعة االحتفاظ في ترغب قد الرئيسية ماليةال المراكز داخل متواجدة مراسلة بنوك مع عمل

 الخارجي الحساب رهن االتفاقية هذه بموجب يتم حيث الوديعة حساب على "للرقابة" األطراف ثالثية التفاقية
 األمر أن األصغر التمويل مؤسسات تجد وقد .المحلية العملة قرض على للحصول المحلي البنك لصالح كضمان
 والتحويل االئتمان مخاطر بخفض لها يسمح قد ذلك ألن المعني، المحلي البنك مع اإلمكانية هذه بحث يستحق
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 خطاب على الحصول تكلفة من أقل تكون أن الممكن من بتكلفة بقروض، المكفولة القروض بهيكل المرتبطة
  .الهيكل هذا لتوضيح :2 شكل انظر .اعتماد

  

  
  )مستقل إيداع بنك لدى حساب( بقروض المكفولة القروض هيكل :2 شكل

  
  التوثيق
 والمخاطر بقروض المكفولة للقروض هيكل لوضع المطلوبة القانونية للخطوات مدخالً ألف اإليضاح يقدم

 ما تخاذا األصغر التمويل مؤسسة على يتعين نفسها، القروض بشأن والتفاوض التوثيق عملية وبخالف .المصاحبة
 من هل االعتبار في أخذها يجب التي الفاصلة القضايا ومن .اإليداع حساب لرهن السليم التوثيق إلجراء يلزم

 مثل تكون ال عندما خاصة البلدان، بعض ففي .النقدية الضمانة أو/و كضمان، اإليداع حسابات رهن محلياً المعتاد
 في عليه النص يتم "مقاصة إلجراء تعاقدي حق" على اهذ من بدالً المقرضون يحصل معتادة، الرهونات هذه

  ).والمقاصة الممتلكات رهن عن موجزة مناقشة – 1 رقم إطار انظر( .القرض اتفاقية
    

  
  

  والمقاصة الممتلكات رهن :عامة نظرة 1 رقم اإلطار
 تمت ما إذا التي، بالممتلكات المرتبطة الحقوق ما دائن إلى تنتقل الممتلكات، رهن بموجب جداً، عامة بصفة
 خالل من المدين بالتزامات بالوفاء للدائن ستسمح الغير، ضد الرهن إلنفاذ القانون يتطلبها التي اإلجراءات مراعاة

 حق أداء بعد إال البيع عائدات في الحق اآلخرين دائنيه أو للمدين وليس .البيع بعائدات واالحتفاظ الممتلكات بيع
   .كامالً الدائن هذا

 على مديونية يمثل مبلغ أي استخدام في ما دائن حق تصف المقاصة عملية فإن ذلك، قيضن وعلى
 من العديد في المثال، سبيل على .الدائن هذا تجاه المدين التزامات )تعويض أو( لخفض المدين لصالح الدائنين
 النحو على تكون الناشئة انونيةالق العالقة فإن باء، بنك لدى حساب في أموال بإيداع ألف المدين قام إذا البلدان،

العمالء/المقرضون

المقرض األجنبي المحلي البنك األصغرالتمويلمؤسسة

  الصعبة العملة قرض
   المحليةالعملة صغرى بضوقر

قرض 
العملة 
وديعة بالعملة   الصعبة

الصعبة

 قرضرهن 
 العملة
  الصعبة

بنك اإليداع
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 باقتراض ألف المدين قام وإذا .الفوائد إلى باإلضافة اإليداع مبلغ بأصل ألف للمدين مديناً يكون باء بنك :التالي
 قام التي األموال رد رفض باء للبنك يجوز استحقاقه، عند القرض هذا يسدد ولم باء، بنك من منفصل بشكل أموال
 المستحق القرض لسداد منها جزءاً أو المربوطة الوديعة يستخدم أن يجوز ذلك من وبدالً ا،بإيداعه ألف المدين
  .باء المدين على

 هذه تكون وقد .المعني البلد في به المعمول القانون على المقاصة وحق الرهن بين العملية الفروق تعتمد
 قانونية تدابير اتخاذ حق يمارس ما دائن نم القانون يتطلب البلدان، بعض في المثال، سبيل على .هامة الفروق
 للممتلكات الكاملة القيمة على والحصول المدين مصالح لحماية محددة بإجراءات يقوم أن مرهونة ممتلكات ضد

 أخرى، ناحية من .المقاصة حق ممارسة على تسري ال الغالب في القيود هذه مثل أن ونجد .بالمدين الخاصة
 متاحة غير زالت وما حديثة، قانونية مستجدات تعتبر النقدية والضمانات بالحسابات ةالخاص الرهونات أن نالحظ
  .البلدان من العديد في
 
 

 المحلي للبنك يخول إليه المشار المقاصة حق فإن محلي، قرض سداد عن األصغر التمويل مؤسسة تخلف عند
 مقابل )الوديعة حساب أي( بحوزته لتيا األصغر التمويل مؤسسة ممتلكات واستخدام المقاصة إجراء في الحق

 ،الضمانة رهن وعند .المحلي القرض هذا إطار في المعني المحلي البنك تجاه األصغر التمويل مؤسسة التزامات
 التي االتفاقات ستحدد الضمانات برهن الخاص المحلي القانون وطبيعة المحلي، البنك وإجراءات سياسات فإن

  .فيه الحساب إنشاء يتم الذي للمكان تبعاً المطلوبة التوثيق عملية وتتباين .هنالر هذا مثل لتوثيق تستخدم
 .اإليداع حساب رهن بتوثيق القيام عن موضوعات عدة االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على ويجب

 ضمان، فاقات أي بموجب رهنها سيتم األصغر التمويل مؤسسة ممتلكات كانت إذا ما الموضوعات هذه وتتضمن
 بالعملة المبلغ أصل فقد ما إذا ذلك يتم وكيف إضافية ضمانة تقديم األصغر التمويل مؤسسة على يتعين وهل

 حساب فيه سُيوضع الذي البنك فيه الكائن والمكان االئتمانية الجدارة وكذلك المحلية، العملة مقابل قيمته الصعبة
 التدابير إلى التطرق تم إذا وخاصة اإليداع، حساب على المحلي لبنكا يمارسها قد التي "الرقابة" وطبيعة اإليداع،
 اإليداع حساب مدة مطابقة مدى إلى باإلضافة المحلية، العملة قرض سداد عن بالتخلف المتعلقة واألحكام القانونية
   .الصعبة العملة وقرض المحلية، العملة قرض استحقاق لتواريخ

   

  االعتماد خطابات

  الهيكل
  
 مقرض من الصعبة بالعملة قرض على بالحصول األصغر التمويل مؤسسة تقوم االعتماد، خطاب هيكل ارإط في

 وذلك ما بنك لدى فتحه يتم حساب في الصعبة بالعملة تكون التي القرض هذا حصيلة بإيداع وتقوم أجنبي،
 التمويل مؤسسة تتبعه الذي دالبل في كائن محلي بنك لصالح اعتماد خطاب بإصدار البنك هذا قيام لضمان كضمانة
 البنك( االعتماد لخطاب الُمصدر البنك يكون ال العادة في الهيكل، لهذا الكاملة المزايا تحقيق يتسنى وحتى .األصغر
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 قرض تقديم على بالموافقة المحلي البنك يقوم وبدوره .األصغر التمويل مؤسسة فيها التي البلد في كائناً )المصدر
  .للتوضيح 3 شكل انظر .اإلقراضية أنشطتها لتمويل األصغر التمويل لمؤسسة المحلية بالعملة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  االعتماد خطاب هيكل :3 شكل

  
 المحلي للبنك الصعبة بالعملة محدد مبلغ لسداد المصدر البنك من لإللغاء قابل غير التزاماً االعتماد خطاب يعتبر

 قام إذا وذلك ،)المصدر البنك لدى بإيداعها األصغر التمويل مؤسسة امتق التي الوديعة قيمة إلى يصل العادة في(
 مؤسسة سياق وفي .االعتماد خطاب في الواردة الشروط استيفاء يفيد المصدر للبنك مستنداً بتقديم المحلي البنك

 تخلف هي لصرفه االعتماد خطاب عرض فيها الممكن من التي شيوعاً األكثر الحالة فإن األصغر، التمويل
 عن األصغر التمويل مؤسسة تخلفت لم إذا وبالتالي، .المحلية العملة قرض سداد عن األصغر التمويل مؤسسة
 البنك يقوم ثم ومن المصدر، للبنك ذلك يفيد بيان تقديم المحلي للبنك يحق عندئٍذ المحلية، العملة قرض سداد

 2.الصعبة بالعملة المعادلة بالقيمة المحلية بالعملة غراألص التمويل مؤسسة على المدين الرصيد قيمة بسداد المصدر
 عند المحلية العملة مبلغ أصل وسداد المحلية العملة قرض أقساط بسداد األصغر التمويل مؤسسة قيام وبفرض

 البنك على يتعين وحينئذ، .مبلغ أي بسداد المصدر البنك قيام دون االعتماد خطاب أجل سينتهي عندئٍذ االستحقاق،
 لسداد باستخدامها ستقوم التي األصغر التمويل لمؤسسة الصعبة بالعملة المربوطة الوديعة عن اإلفراج مصدرال

  .الصعبة العملة قرض مبلغ أصل
  
  

                                                 
يجب النص بوضوح في اتفاقية القرض المحلي على إجراءات تحديد المبلغ المعادل بالعملة األجنبية للرصيد المدين على مؤسسة التمويل األصغر   2

  .المحلية، وخاصة توقيت تحديد ذلكبالعملة 

العمالء/المقرضون  

األصغرالتمويلمؤسسة

المحلي البنك  

   المحليةالعملة قرض المقرض األجنبي

   المحليةالعملة صغرى بضوقر

قرض 
العملة 
  الصعبة

 البنك المصدر

  الصعبة العملةوديعة ب

 بالعملة مقوم اعتماد خطاب
الصعبة
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  اقتصادية اعتبارات
 وكما .بقرض المكفول القرض وهيكل االعتماد خطاب هيكل بين كثيرة مشتركة اقتصادية سمات هناك أن نالحظ
 العملة تحويل قابلية لخطر األصغر التمويل مؤسسة تتعرض ال بقرض، المكفول القرض لهيكل ةبالنسب الحال هو
 خطاب هيكل في األساسية الميزة فإن وبالمثل، .المحلية العملة إلى الصعبة العملة تحويل إلى تحتاج ال ألنها

 أو خفض نتيجة بها الخاصة التمويل تكاليف زيادة في المتمثل للخطر التمويل مؤسسة تعرض عدم هو االعتماد
 الصعبة العملة مبلغ أصل تحويل من وبدالً .الصعبة العملة مبلغ ألصل بالنسبة وذلك المحلية العملة قيمة انخفاض

 لمساندة اعتماد خطاب على للحصول الصعبة العملة مبلغ أصل األصغر التمويل مؤسسة تستخدم محلية، عملة إلى
 التمويل مؤسسة إن حيث .مماثلة عيوباً أيضاً له الهيكل هذا أن أيضاً ونجد .حليةالم بالعملة بها الخاص التمويل
 إذا هذا، عن فضالً .الصعبة العملة قرض فوائد بسداد المرتبطة األجنبي الصرف مخاطر تتحمل مازالت األصغر
 يطلب قد ثم ومن الصعبة بالعملة االعتماد خطاب قيمة ستنخفض الصعبة، العملة مقابل المحلية العملة قيمة ارتفعت
  .المحلية العملة قرض شروط على بناًء األصغر التمويل مؤسسة من إضافية ضمانة المحلي البنك

 بقرض المكفول القرض هيكل خالف فعلى .الفريدة المميزات بعض له االعتماد خطاب هيكل أن إال
 التمويل مؤسسة فيه تعمل الذي البلد في كائن بنك لدى حساب في الصعبة بالعملة القرض حصيلة إيداع يتم حيث

 المقرض بلد في الصعبة العملة مبلغ بوديعة االحتفاظ يتم االعتماد خطاب هيكل إطار في أنه نجد األصغر،
 األصلي البلد فرض وإن حتى .األموال تحويل لخطر األصغر التمويل مؤسسة تتعرض ال لذلك، ونتيجة .األجنبي
 البنوك من الصعبة العملة سحب أو الحدود عبر األموال رؤوس تدفقات على قيوداً األصغر التمويل لمؤسسة
 الصعبة العملة من الصعبة العملة قرض سداد على قادرة األصغر التمويل مؤسسة ستكون عندئٍذ األجنبية،
  .بالخارج المحتجزة

 على كبيرة تكاليف يفرض أنه العيوب هذه أول .أيضاً العيوب بعض له االعتماد خطاب هيكل أن إال
 سداد األصغر التمويل مؤسسة على يتعين بقرض، المكفول القرض في الحال هو وكما .األصغر التمويل مؤسسة
 المرتبطة واألتعاب المصروفات إلى باإلضافة( المحلية العملة وقرض الصعبة لةالعم قرض من كل على فوائد

 التمويل مؤسسة على يتعين هذا، عن فضالً .)وتوثيقه كلالهي بهذا المرتبط التفاوض في المتمثلة المعامالت بإجراء
 تسوية ويجوز 3.االعتماد خطاب مقابل بتحميلها المصدر البنك يقوم التي واألتعاب المصروفات سداد األصغر

 التمويل مؤسسة لصالح المصدر البنك بمعرفة المسددة الفوائد خالل من ما، حد إلى التكاليف، هذه )مقاصة(
 المحلية العملة قرض على المحلي البنك من المحمل الفائدة سعر يكون وقد .الصعبة العملة وديعة على األصغر
 دولياً بها ومعترفاً قوية وسيلة تعتبر االعتماد خطابات ألن ونظراً .االعتماد خطاب بدون يكون قد مما أقل أيضاً

 البنك يرغب قد عندئٍذ عريق، ائتماني تاريخ وله شهرة ذا المصدر البنك كان إذا الدولية، المالية المعامالت لضمان
 العملة لقرض بالنسبة األصغر التمويل مؤسسة على تحميله المعتاد من أقل فائدة بسعر اإلقراض في المحلي
 المصدر للبنك االئتمانية الجدارة على باالعتماد المحلي البنك قيام بقدر إنه القول ومجمل .المضمون غير المحلية
 يظهر أن يجب المحلية العملة قرض سعر فإن المقترضة، األصغر التمويل لمؤسسة االئتمانية الجدارة من بدالً

                                                 
تعتمد األتعاب المحددة التي يقوم البنك المصدر بتحميلها على عدة عوامل، تتضمن حجم خطاب االعتماد، وهل هذا الخطاب مضمون بالكامل،   3

 في 0.5 االعتماد المضمون بالكامل تبلغ وحسب علمنا أن األتعاب المعتادة لخطاب. وعالقة العمل القائمة بين مؤسسة التمويل األصغر والبنك المصدر
  .المائة سنوياً
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 التي اإلضافية التكاليف بالكامل تعوض ال قد العوامل هذه أن المحتمل من أنه إال .المحلي للبنك أقل مخاطر
  .الهيكل هذا يفرضها

  
 على المسددة الفائدة قيمة هي األصغر التمويل ؤسسةلم بالنسبة "التمويل تكلفة صافي" ستكون وبالتالي

 البنك من المحملة االعتماد خطاب وأتعاب الصعبة العملة قرض على المسددة والفائدة المحلية العملة قرض
 المرتبطة اإلضافية التكاليف فإن العملية، الناحية ومن .الوديعة على تحققت فائدة أية منها مخصوماً المصدر
 تواجهها قد التي األجنبي الصرف مخاطر من التخفيف مقابل تكلفة تعتبر أن يجب الصعبة العملةب بسيط بقرض
 لذلك وتبعاً القرض، هذا خالل من المحلية اإلقراضية أنشطتها بتمويل تقوم كانت إذا األصغر التمويل مؤسسة
  .4 شكل انظر االعتماد، خطاب هيكل إطار في النقدية التدفقات وإليضاح .الهيكل لهذا المالية السالمة تقييم يجب

  
 عند وبالتالي، .بقرض المكفول القرض وهيكل االعتماد خطاب هيكل بين كبيراً تشابهاً هناك أن نالحظ

 كانت إذا ما االعتبار في األصغر التمويل مؤسسة تأخذ أن يجب بالهيكلين، الخاصة والمزايا النسبية التكاليف تحديد
 االعتماد، خطاب هيكل تمويل تكاليف من جوهرية بصورة تزيد اعتماد خطاب على لبالحصو المرتبطة األتعاب
 وهل االعتماد، خطاب هيكل ُيفضل األحوال أي وفي المحلي، االقتصاد في جوهرية تحويل مخاطر هناك وهل
 بنك لدى بةالصع العملة مبلغ إيداع تم ما إذا الصعبة بالعملة المقدمة الضمانة بفقدان يتعلق جوهري خطر هناك
  4.الهيكلين هذين من هيكل ألي المحلي البنك تفضيل ومدى بقرض، المكفول القرض لهيكل وفقاً محلي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  االعتماد خطاب هيكل بموجب المبالغ أصل خالف النقدية التدفقات :4 الشكل

                                                 
بعض البنوك المحلية وخاصة تلك التي لديها خبرات في تمويل التجارة الدولية قد تفضل هيكل خطاب االعتماد على غيره من التعزيزات االئتمانية   4

  .األخرى الخاصة بالغير، مثل الضمانات

العمالء/المقرضون  

األصغرالتمويلمؤسسة

المحلي البنك  

المقرض األجنبي

الصعبة بالعملة االعتماد خطاب أتعاب

 فائدة على القرض بالعملة المحلية

فائدة على القرض المحلي 
  )بالعملة المحلية(

 البنك األجنبي

 فائدة على الوديعة بالعملة المحلية

فائدة وأصل المبلغ على قروض 
)بالعملة المحلية(صغرى
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  التوثيق
 ويحتاج ،نسبياً معقد أنه إال ما، حد إلى سياًقيا ُيعد االعتماد خطاب هيكل لتنفيذ المطلوب التوثيق أن من الرغم على
 تقلل ال المحلي البنك أو/و المصدر البنك يقترحها التي األحكام أن لضمان حريصة بصورة وتفاوض مراجعة إلى
  .األصغر التمويل مؤسسة إليها تسعى التي المزايا تنفي أو

 األساسي، القانون متن إلى بالرجوع بشأنه والتفاوض االعتماد خطاب صياغة تتم عامة، وبصورة
 لقانون األساسية للمبادئ مدخالً 1-باء اإليضاح ويقدم .االعتماد خطابات شأن في بها المعمول السوق وأعراف
 مؤسسة تأخذها أن يجب التي النقاط أهم أيضاً اإليضاح هذا ويلخص .الهيكل هذا على وتطبيقه االعتماد خطاب
   .االعتماد خطاب هيكل بوثائق الخاص التفاوض سياق في مصالحها ةلحماي االعتبار في األصغر التمويل

 الذي الرئيسية الوثيقة هو اإليضاح هذا ويعتبر .اعتماد لخطاب اًمشروح اًنموذج باء اإليضاح ويمثل
 األحكام بين ومن .المحلي البنك مع )أقل حد وإلى( المصدر، البنك مع للتفاوض األصغر التمويل مؤسسة تحتاجه
 بموجب بالسداد المصدر البنك بمطالبة فيها المحلي البنك يقوم التي الظروف يحدد االعتماد خطاب أن نجد مةالها

 المربوطة بالوديعة باالحتفاظ المصدر البنك قيام إلى سيؤدي النوع هذا من سداد أي ألن ونظراً .االعتماد خطاب
 العملة قرض لسداد تحتاجها التي الصعبة العملة من األصغر التمويل مؤسسة حرمان وبالتالي الصعبة، بالعملة
 قرض اتفاقية ألحكام مطابقة تكون أن ويجب بعناية الظروف هذه تحديد يجب لذا استحقاقه، موعد في الصعبة
  .المحلية العملة
 لالتموي مؤسسة بين المبرمة االتفاقية هذه إن وحيث .المبالغ رد التفاقية مشروح نموذج 3-باء اإليضاح ويمثل

 المصدر البنك بدفعها قام التي المبالغ رد بشأن األصغر التمويل مؤسسة التزامات تنظم المصدر والبنك األصغر
 الصعبة العملة وديعة على المصدر البنك حقوق أيضاً االتفاقية هذه تنظمو .االعتماد خطاب بموجب المحلي للبنك
 مؤسسة اللتزامات وفاًء بالوديعة االحتفاظ األجنبي نكالب حق وخاصة بربطها، األصغر التمويل مؤسسة قامت التي

 استرداد إلى تحتاج األصغر التمويل مؤسسة ألن ونظراً .بسدادها البنك قام التي المبالغ رد بشان األصغر التمويل
 التفاوض بمكان األهمية من الصعبة، العملة قرض سداد لها يتسنى حتى استحقاقها موعد في الصعبة العملة وديعة
 الرموز هذه 3-باء اإليضاح في الوارد الشرح يتضمنو .المبالغ رد اتفاقية في الصلة ذات األحكام بشأن بعناية

 مواتية المتاحة العديدة الخيارات األصغر التمويل مؤسسة اعتبار مدى عن مرئية دالئل بمثابة وهي ) , ,☺(
 .لها
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   ألف اإليضاح
 

 بقروض المكفولة ضالقرو بهيكل المرتبطة التوثيق مخاطر

  
  

 حصيلة باستخدام األصغر التمويل مؤسسة بموجبه تقوم ما ترتيباً ليصف بقرض المكفول القرض مصطلح يستخدم
 هذا ويناقش .محلي بنك من محلية بعملة قرض لضمان كضمانة إيداع حساب في المودع الصعبة العملة قرض

 في تؤخذ التي القانونية الموضوعات وكذلك رضبق مكفول قرض هيكل لخلق المطلوبة المستندات اإليضاح
 .)المربوطة الوديعة( اإليداع حساب حيال للتصرف المقرض لحقوق بالنسبة االعتبار

  
 المطلوبة المستندات

 :يلي بما القيام األصغر التمويل مؤسسة على يتعين بقرض، مكفول قرض هيكل إنشاء يتسنى حتى

 قيمته مبلغ ألصل )"األجنبي المقرض"( أجنبي مقرض مع )"بةالصع العملة قرض"( قرض اتفاقية إبرام .1
 5.)الصعبة بالعملة المبلغ أصل( -)أمريكي دوالر س(

 )س( قيمته مبلغ ألصل )"المحلي البنك"( محلي بنك مع )"المحلية العملة قرض"( قرض اتفاقية إبرام .2
 .المحلية بالعملة -أمريكي دوالر

 بنك يكون قد( )"اإليداع بنك"( الصعبة العملة ودائع يتلقى نكب لدى )"الحساب"( إيداع حساب إنشاء .3
 .الحساب هذا في الصعبة العملة مبلغ أصل وإيداع ،)غيره أو المحلي البنك اإليداع

 طبقاً المحلية العملة قرض بسداد األصغر التمويل مؤسسة التزام لضمان كضمانة الحساب هذا رهن .4
 .)المحلي المستوى على مماثل ترتيب أي أو( الضمان التفاقية

 على الرقابة المحلي للبنك تخول اإليداع وبنك المحلي البنك مع اإليداع حساب على رقابة اتفاقية إبرام .5
 .)المحلي البنك هو اإليداع بنك يكن لم وإذا المحلي المستوى على ذلك أمكن إن( الحساب

  
 القروض اتفاقيات بشأن التفاوض عند عامة بصفة نشأت التي المستندات بإعداد والمتعلقة القانونية الموضوعات تقع

 في تؤخذ التي التالية البارزة الموضوعات على يركز إنه حيث 6.اإليضاح هذا نطاق خارج )2 و 1 الخطوتان(
 :)5 إلى 3 من الخطوات( الحساب لرهن بالنسبة االعتبار

                                                 
أو خاصة بشرط عدم رهن " باستخدام العائدات"ض مكفول بقرض إذا تضمن قرض العملة الصعبة شروطاً خاصةال يمكن استخدام هيكل قر: تحذير  5

  .المنقول لشخص ثالث من شأنها أن تمنع مؤسسة التمويل األصغر من رهن عائدات أصل مبلغ قرض العملة الصعبة كضمانة لقرض العملة المحلية
العملة الصعبة، راجع مؤسسة مساعدات المجتمع الدولي، توثيق القروض التجارية لمؤسسات التمويل للمزيد من اإلرشادات بشأن توثيق قروض   6

اتفاقيات القروض "راجع ) القروض المحلية( من اإلرشادات بشأن توثيق قروض العملة المحلية وللمزيد ).2004(نموذج اتفاقية القرض المشروح  :األصغر
  ).دليل القروض المحلية (–) 2006المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء " (غرلتمويل األصدليل االقتراض لمؤسسات ا :التجارية
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 أن المعتاد من هل الرهن، لهذا افةإض كبديل، أو المحلي؟ القانون بموجب الحسابات رهن المعتاد من هل •
 نطاق هو فما كذلك، األمر كان إن مقاصة؟ إلجراء ضمني حق أو تعاقدي حق على المحلي البنك يحصل
 هذا؟ المقاصة حق

 يراقب أن المحلي البنك على يتعين هل المحلي؟ القانون بموجب حساب لرهن المطلوبة المستندات هي وما •
 اتفاقية لوجود اشتراط هناك كان وإذا المطلوبة؟ الرقابة طبيعة هي فما كذلك، األمر كان وإن الحساب؟ هذا

 عن التخلف حاالت شأن من وهل الحساب؟ خالف أخرى ضمانة أية الرهن أحكام ستغطي هل ضمان،
 لمؤسسة بالنسبة قانونية مخاطر أو نشاط مخاطر أية عليها تترتب أن الضمان اتفاقية في الواردة السداد
 األصغر؟ التمويل

 للبنك تخّول المحلي القرض بموجب القانونية التدابير واتخاذ السداد عن بالتخلف الخاصة األحكام هل •
 السداد؟ عن التخلف حالة إلعالن مبررة غير تقديرية سلطة المحلي

 اإليداع؟ بنك هو مستقل ما بنك أم المحلي البنك يكون أن يجب هل •

 العملة وقرض والحساب، ،)المحلية بالعملة( المحلي القرض تحقاقاس آجال بين المطابقة المالئم من هل •
 القرض سداد جدول بين المطابقة المالئم من هل الصعبة، العملة قرض استهالك حالة فيو الصعبة؟
 الصعبة؟ العملة قرض سداد وجدول المحلي،

 ؟اإليداع ببنك الخاص األصغر التمويل مؤسسة له تتعرض الذي االئتمان خطر هو ما •

  
 المقاصة إجراء في والقانونية التعاقدية الحقوق

 المحلي، القانون بموجب األصغر، التمويل مؤسسة قيام جواز مدى االعتبار في تؤخذ التي الفاصلة القضايابين  من
 المحلي القانون كان وإن وحتى .المحلي القرض بموجب التزاماتها لضمان الحساب رهن أو/و نقدية ضمانة برهن
 معموالً يكون ال قد الرهونات هذه مثل أن إال اإليداع، حسابات أو النقدية، بالضمانات الخاصة الرهونات لتناو قد
 للبنك يتيح الذي األمر ،"المقاصة إجراء حق" المحلي البنك ُيمنح المحلي، القرض بموجب البلدان، بعض في .بها

 – )الوديعة( اإليداع حساب أي( األصغر مويلالت مؤسسة ممتلكات واستخدام المقاصة إجراء في الحق المحلي
 التزامات مقابل األصغر التمويل مؤسسة تجاه المحلي البنك التزامات مقاصة وكذلك بحوزته التي )"الحساب"

 قد بالفعل، مرهوناً الحساب كان وإن وحتى .المحلي القرض بموجب المحلي البنك تجاه األصغر التمويل مؤسسة
 .اإلضافية الحماية أشكال من كشكل المحلي القرض اتفاقية في بالمقاصة خاص شرط ضمينبت المحلي البنك يقوم
 :التالي النحو على المقاصة حق شرط نص يكون أن الجائز ومن

  
 في الحقوق، هذه تقييد ودون به، المعمول القانون بموجب مستقبالً أو اآلن ممنوحة حقوق أية بخالف
 مقاصة بإجراء القيام حق للمقرض المقترض يخول الوضع، هذا واستمرار السداد عن التخلف حالة

 مستحق يكون آخر مبلغ أي وكذلك ،)المقرض بحوزة( بحوزته التي المقترض ممتلكات كافة واستخدام
 القرض التفاقية وفقاً للمقرض المقترض من األداء مستحق مبلغ أي مقابل للمقترض المقرض من األداء
  .المقتضى حسب آخر إلى وقت ومن وقت أي في وذلك للمقترض، إشعار أي توجيه ودون إليها المشار
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 بحرص تراجع أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين المقاصة، إلجراء صريحاً حقاً المحلي البنك منح وعند
 :التالية العوامل االعتبار في تأخذ أنو الممنوح، المقاصة حق نطاق

 مع المحلي، القرض بموجب السداد عن األصغر التمويل مؤسسة لفتتخ إذا إال المقاصة حق ينشأ أال يجب •
 .التصحيحية اإلجراءات واتخاذ التأجيل فترات جميع آجال وانتهاء الوضع، هذا استمرار

 .المحلي البنك بحوزة التي األصغر التمويل مؤسسة ممتلكات كافة على الغالب، في المقاصة، حق يسري •
 المحلي البنك بحوزة التي األخرى الممتلكات قيمة تقييد في األصغر يلالتمو مؤسسة ترغب قد وبالتالي
 عندئٍذ المحلي، البنك حوزة في األصغر التمويل لمؤسسة إضافية ممتلكات وجود حالة وفي .محددة بمبالغ
 لدى األخرى حساباتها عن )اإليداع حساب( الحساب فصل في النظر األصغر التمويل مؤسسة على يتعين
 نطاق تقييد إلى العقد، بموجب األصغر، التمويل مؤسسة تسعى قد ذلك، إلى باإلضافة .المحلي كالبن هذا
 7.الحساب هذا على مقصورة المقاصة بإجراء الخاصة المحلي البنك حقوق تكون حتى المقاصة، حق

 حق رسةبمما بقيامه فورياً إشعاراً األصغر التمويل لمؤسسة يقدم أن المحلي البنك من ُيطلب أن يجب •
 .المقاصة

 الحق المحلي للبنك يعطي المقاصة شرط كان إذا ما االعتبار في األصغر التمويل مؤسسة تأخذ أن يجب •
 التزاماتها خالف المحلي البنك تجاه األخرى األصغر التمويل مؤسسة التزامات على مقاصة إجراء في

 حق هل أيضاً االعتبار في غراألص التمويل مؤسسة تأخذ أن يجب وبالمثل، .المحلي القرض بموجب
 األصغر التمويل مؤسسة التزامات على مقاصة إجراء المحلي للبنك التابعة لألطراف يسمح )1( المقاصة

 التزامات على مقاصة بإجراء له التابعة األطراف أو المحلي للبنك يسمح )2( أو األطراف هذه تجاه
 أن ويجب .)له التابعة واألطراف البنك( األطراف هذه تجاه األصغر التمويل لمؤسسة التابعة األطراف

 ُيمنحوا قد له التابعة األطراف أو المحلي البنك ألن والشروط األحكام لهذه األصغر التمويل مؤسسة تنتبه
 المحلي القرض تخص ال التزامات الستيفاء الصعبة العملة مبلغ أصل واستخدام مقاصة إجراء في الحق

 يكون أن ويجب .المحلية العملة قرض صرف بعد الناشئة االلتزامات تتضمن - ،)المحلية العملة قرض(
 يسمح مدى أي إلى بشأن األصغر التمويل لمؤسسة المشورة تقديم على قادراً المحلي القانوني المستشار
  .المقاصة حق في التوسع بهذا المحلي القانون

  
 حق هناك يكون قد البلدان، من العديد في أنه، اعينيه نصب تضع أن األصغر التمويل مؤسسة على أيضاً ويجب
 منح هناك يكن لم وإن حتى )الدعوى قانون( قانونية سابقات أو تشريع خالل من ينشأ المقاصة إلجراء ضمني
 إذا لتحديد المحلي القانوني المستشار مع األصغر التمويل مؤسسة تتشاور أن ويجب .الحق لهذا صريح تعاقدي
 كذلك، األمر كان وإن المحلي، القانون بموجب قانونية سابقات أو تشريع عن ناشئ مقاصة إجراء حق هناك كان
 .األصغر التمويل مؤسسة على التطبيق إمكانية مدى فما

  
                                                 

يتعين على مؤسسة التمويل األصغر التشاور مع مستشار قانوني محلي بشأن ما إذا كان القانون المحلي يمنح البنك المحلي حق مقاصة : تحذير  7
ى التي بحوزة البنك المحلي ويجب أن يفيد المستشار القانوني المحلي ما إذا كان التقييد التعاقدي  ممتلكات مؤسسة التمويل األصغر األخرينسحب على

  .على نطاق مثل هذا الحق قابل للتنفيذ بموجب القانون المحلي
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 الحساب رهن
 يمنح هذا أن عليه المتفق فمن ما، قرض بموجب التزاماته لمساندة كضمانة "رهن" بتقديم المقترض قيام عند

 بأداء المقترض يلتزم لم إذا الضمانة، على )اليد وضع المثال سبيل على( القانونية التدابير اتخاذ حق المقرض
 المقدمة الضمانة من الجزء هذا على يده يضع أن للمقرض يجوز ذلك، حدوث وعند .القرض بموجب التزاماته

 حق "وتضمن تكفل" المقدمة فالضمانة وبالتالي، .وتسييله أداؤها يتم لم التي االلتزامات الستيفاء يكفي الذي
 نإ ُيقال البلدان، من كثير في السبب، ولهذا .القرض بموجب المقترض من محددة مبالغ تحصيل في المقرض
 8.المقدمة الضمانة في "Security Interest ضمانية حصة" للمقرض

 البنك لصالح الحساب برهن األصغر التمويل مؤسسة تقوم بقرض، المكفول القرض هيكل إطار وفي
 يجوز المحلي، القرض سداد عن التخلف حالة في أنه يعني وهذا .المحلي القرض بسداد التزامها لضمان المحلي

 للمبالغ استيفاًء الحساب في المودع الصعبة العملة مبلغ أصل حيال القانونية التدابير باتخاذ المحلي البنك يقوم أن
 .المحلي القرض بموجب سدادها يتم لم التي

 .آخر إلى بلد من والصالحيات الحقوق هذه المحلي البنك لمنح المطلوبة والترتيبات المستندات، لفوتخت
 يتطلب والمقترضين المقرضين حقوق لحماية مصمم نظام أي وأن مختلفة، أشكاالً تأخذ الضمانات ألن ونظراً
 مختلفة أنواع برهن ما مقترض قيام ةكيفي تحدد تشريعات تعتمد العادة في البلدان فإن معقدة، تسجيل ونظم قواعد،
 القانوني المستشار مع التشاور األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .المقرض لصالح فعالة بطريقة الضمانات من

 تطبق التي الصلة ذات األحكام )ب(و المضمونة، بالمعامالت الخاص المحلي التشريعي النظام )أ( لتحديد المحلي
 وفي .الرهن بهذا للقيام المطلوبة والترتيبات المستندات )ج(و إيداع، حساب صورة في التي الضمانة رهن على

 يقوم( ضمان اتفاقية إبرام المقترض من المقرض البنك يطلب أن المعتاد من ،يةمريكاأل والياتال ومعظم نيويورك
 يمنح بموجبها( اإليداع بحسا على رقابة اتفاقية وإبرام )المقرض البنك لصالح الحساب برهن المقترض بموجبها
 .)1-ألف اإلطار انظر( .الحساب في المودعة األموال في التصرف على الرقابة حق المقرض البنك المقترض

  
  
  

 ).U.C.C( الموحدة التجارية المدونة 1-ألف اإلطار
 .الموحدة التجارية المدونة باعتماد  ـأمريكا واليات معظمـ وكذلك الحال بالنسبة ل نيويورك والية قامت

 قرض بموجب ما مقترض التزامات لمساندة المقدم الضمانة رهن تنفيذ فقط للمقرض يحق المدونة، هذه وبموجب
 قيمة بتقديم المقترض قيام عند ضمانية حصة إرفاق ويتم .المقدمة بالضمانة الضمانية الحصة "ربط" عند وذلك ما،

 ضمان اتفاقية على بالمصادقة المقترض قيام وعند دمة،المق الضمانة في حقوق للمقترض تكون وعندما للمقرض،
 قد ،)نيويورك بنك( مقرض بمثابة ويعمل نيويورك في كائناً ما بنكاً فإن وبالتالي .المقدمة للضمانة توصيفاً تعطي

                                                 
تلفة، وفضالً عن هذا بعض مصطلحات فنية قد يتغير معناها في مناطق وبلدان مخ" حصة ضمانية"، و"كفالة"، و"ضمانة"، و"رهن"ُيالحظ أن كلمات   8

قد تستخدم مصطلحات مختلفة تماماً لتوصيف نفس هذه الترتيبات واإلجراءات ) خاصةً البلدان التي يقوم نظامها القضائي على القانون المدني(البلدان 
  . العامة
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 بنك المقترض بموجبها يمنح ،)الرهن باتفاقية أحياناً إليها ويشار( ضمان اتفاقية إبرام المقترض من يطلب
 .الحساب في ضمانية حصة ويوركني

 للحصة تكون ال الموحدة، التجارية المدونة يطبق بلد أو اختصاص منطقة أية في هذا، عن فضالً
 عند إال المقترض، من اآلخرين الدائنين مطالبات على األسبقية المقدمة الضمانة في للمقرض الممنوحة الضمانية

 للجوانب الكامل االستيفاء أساليب أحد ويتمثل .الضمانية لحصته قانونيةال للجوانب الكامل باالستيفاء المقرض قيام
 من وبالتالي، .المقدمة الضمانة على "والسيطرة الرقابة" حق على المقرض حصول في الضمانية للحصة القانونية
 عن طرةوالسي الرقابة تحقيق ويمكن المعني؟ الحساب على والسيطرة الرقابة نيويورك بنك يطلب أن المحتمل
 االحتفاظ )ب( ،)اإليداع بنك هو نيويورك بنك كان إذا( نفسه نيويورك بنك لدى بالحساب االحتفاظ )أ( طريق

 نيويورك بنك باسم الحساب وإنشاء ،)اإليداع بنك نيويورك بنك يكن لم إذا( أخرى مالية مؤسسة لدى بالحساب
 على الرقابة اتفاقية وتمثل .اإليداع حساب على ةرقاب اتفاقية إبرام )ج( أو األصغر، التمويل مؤسسة لحساب
 لاللتزام اإليداع لبنك توجيهات بإصدار بموجبه األصغر التمويل مؤسسة تقوم األطراف ثالثي اتفاقاً اإليداع حساب

 مؤسسة من أخرى موافقة دون الحساب في المودعة األموال في التصرف توجيه بشأن نيويورك بنك بتعليمات
 .غراألص التمويل

 أن من الرغم وعلى .نيويورك قانون إلى يستند وهو فقط إيضاحية ألغراض أعاله الوارد التوصيف
 على الرقابة واتفاقية الضمان، التفاقية كبيرة بدرجة مشابهة تكون قد المحلي المستوى على المطلوبة المستندات
 نهج على االعتماد لها ينبغي ال األصغر لالتموي مؤسسة أن إال نيويورك، قانون بموجب الموثقتين اإليداع حساب
 .محلي قانون مظلة تحت حساب رهن لترتيب نيويورك في مستخدم

  
  

 رهن توثيق عند عينيها نصب األمور بعض تضع أن األصغر التمويل مؤسسة على ينبغي حال، أية وعلى
 .الحساب

  
 القانوني المستشار مع التشاور صغراأل التمويل مؤسسة على يتعين .الضمان باتفاقية الخاصة الرهن أحكام
 النظر خاصة بصفة وعليها .الضمان اتفاقية مع يتطابق محلي قانون أي نطاق في االعتبار بعين للنظر المحلي
 :يلي فيما االعتبار بعين

 بصياغة المقرضون سيقوم ما كثيراً الحساب؟ رهن يتجاوز الضمان اتفاقية بموجب الضمانة رهن هل •
 األخرى الحسابات لجميع رهناً الرهن يتضمن وقد .الضمان اتفاقيات في بالمنح خاصة ايةللغ عامة شروط

 مساوية الصعبة العملة مبلغ أصل قيمة كانت إذا ضرورياً ذلك يكون ال وقد .المحلي البنك لدى الموجودة
 .الصعبة بالعملة المحلية العملة قرض مبلغ ألصل المعادل تتجاوز أو

 أشكال تقديم أو الصعبة بالعملة إضافية ضمانة رهن األصغر التمويل مؤسسة من تتطلب شروط هناك هل •
 المحلي للبنك المقدمة الضمانة أن عليه سيترتب المحلية العملة قيمة ارتفاع كان إذا الضمانات من أخرى
 دمالمستخ الَمصدر أن تنتبه أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الحالة، هذه فيو .كافية تكون لن

 ال بحيث واسع نحو على ومطروق فيه، وموثوق بالموضوعية، يتسم األغراض لهذه الصرف سعر لتحديد
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 محلياً بها المعمول األعراف تحدد أن ويجب .تعسفية تقديرية سلطة لهكون تل المحلي للبنك مجاالً يدع
 بعين النظر األصغر التمويل مؤسسة على ينبغي أنه أهمية، األكثر األمر وربما .المستخدم الَمصدر
 هذه مثل في ذلك يتم وكيف الصعبة، بالعملة إضافية ضمانة على ستحصل كانت إذا عما االعتبار
 .الظروف

  
 يكون أن يجب المحلي القانون بموجب هل بعناية التدبر األصغر التمويل مؤسسة على يتعين .اإليداع بنك اختيار
 أن في ترغب قد األصغر التمويل مؤسسة فإن الشرط، هذا تواجدي لم فإذا .اإليداع بنك نفسه هو المحلي البنك
 تعسفي نحو على األصغر التمويل مؤسسة يمنع لن المحلي البنك أن لضمان مستقل إيداع بنك لدى الحساب يكون
 للبنك قانوناً الممنوحة المقاصة حقوق ولتقييد الحساب، في المودع الصعبة العملة مبلغ أصل على الحصول من
 إبرام إلى يحتاجان اإليداع وبنك األصغر التمويل مؤسسة فإن مستقل، إيداع بنك لدى الحساب كان وإذا .ليالمح
 .المحلي القانون في ذلك ُأتيح ما إذا المحلي، القانون في جاء ما مع تتفق اإليداع حساب على رقابة اتفاقية

 أزمة أية وأثناء .اإليداع بنك نليكو خارجي بنك تعيين في األصغر التمويل مؤسسة تنظر أن ويجوز
 تحويل أو/و الصعبة، بالعملة المقومة األصول سحب عملية على تجميداً الوطنية الحكومة تفرض قد اقتصادية،

 يمنعها قد التجميد هذا مثل فرض فإن محلياً، بنكاً األصغر التمويل مؤسسة استخدمت ما فإذا .للخارج األصول هذه
 قد لذلك، ونتيجة .الصعبة العملة قرض سداد ألغراض للخارج تحويله أو/و الصعبة، العملة مبلغ أصل سحب من

 ال الوطنية الحكومة فإن ذلك، من النقيض وعلى .الصعبة العملة قرض سداد عن األصغر التمويل مؤسسة تتخلف
 يكون أن كنالمم من المثال، سبيل فعلى .خارجي إيداع بنك لدى قائم حساب من السحب على قيود فرض تستطيع
 التمويل لمؤسسة يمكن عندئٍذ .نيويورك في المراسل البنك هذا ويكون المحلي للبنك مراسل بنك لدى الحساب
 التمويل مؤسسة انتهجت فإذا .نيويورك في الكائن اإليداع وبنك المحلي، البنك مع رقابة اتفاقية إبرام األصغر
 .اإليداع حساب على الرقابة اتفاقية لمراجعة البلد هذا في انونياًق مستشاراً توكل وأن لها البد النهج، هذا األصغر

 عمل في ترغب ال قد المحلية البنوك فإن مستقل، إيداع بنك بوجود يسمح المحلي القانون كان وإن وحتى
 يكون وعندما .اإليداع وبنك المقرض البنك من كل بدور القيام على وتصر واإلجراءات، الترتيبات هذه مثل
 بقرض المكفول القرض هيكل جدوى مدى االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين هكذا، عالوض
  .مخاطر من يصاحبه بما

 منحته أو اإليداع بنك ليكون المحلي البنك األصغر التمويل مؤسسة اختارت إذا .الممنوحة الرقابة طبيعة
 تنظم التي والقواعد الرقابة، وشروط أحكام طبيعة االعتبار في تأخذ وأن البد الحساب، على الرقابة أشكال بعض
 على رقابة للمقرض تكون نيويورك، والية قانون بموجب المثال، سبيل فعلى .المحلي القانون بموجب الرقابة
 ظل وإن وحتى .المقترض موافقة دون الحساب في المودعة األموال في التصرف توجيه له جاز طالما الحساب
 الرقابة حق له االعتبارية الناحية من يظل المقرض فإن الحساب، في األموال وإيداع سحب في راًح المقترض

 بعض أن ونجد .المقترض موافقة دون الحساب في المودعة األموال في التصرف حق له كان إذا الحساب، على
 تكون أن المحلي القانون يشترط قد ،المثال سبيل على .الرقابة بطبيعة يتعلق فيما أخرى معايير لها تكون قد البلدان
 القانون أحكام في الشرط هذا وجود عدم حالة في وحتى الحساب؟ هذا على "الحصرية" الرقابة المحلي للبنك

 كان إذا أخرى وثيقة أية في أو الرقابة، التفاقية به الخاص النموذج في بتضمينه المحلي البنك يقوم قد المحلي،
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 أن لضمان الحرص تتوخى أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين كذلك، األمر كان وإذا .اإليداع بنك مع األمر
 العملة قرض أجل استحقاق عند )أ( الصعبة العملة مبلغ أصل سحب على قدرتها من تقيد لن الممنوحة الرقابة
 أو التأكيدات لبعض ليالمح البنك مخالفة حالة في )ج( أو مستقبالً، المحلي البنك إعسار حالة في )ب(أو الصعبة،
 الحصرية الرقابة هذه كانت وإذا .األصغر التمويل مؤسسة تجاه الواجبات من غيرها أو التعهدات أو الضمانات

 عندما ذلك عن الناشئة المخاطر الحسبان في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على عندئٍذ تفاوض، محل ليست
  .ال أم بقرض فولالمك القرض هيكل ستستخدم كانت إذا ما تقرر

 على الرقابة حق المحلي البنك ُمنح إذا .ذلك لعالج القانونية والتدابير السداد عن التخلف حاالت نطاق
 عن التخلف بحاالت الخاصة األحكام نطاق االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الحساب،
 الضمانة تكون أن الممكن فمن .ذلك لعالج المحلي القانون بموجب المحلي للبنك المتاحة القانونية والتدابير السداد
 من المعروض في عجز هناك كان إذا السيما المحلي، للبنك خاص نحو على قيمة ذات الصعبة بالعملة المقدمة
 تبحاال المتعلقة األحكام كانت وإذا .)األجنبي الصرف في ما أزمة أثناء ذلك يحدث أن يمكن حيث( األجنبي النقد

 عن تخلف حدوث حالة إلعالن المحلي، البنك ذلك يدفع قد فيه، مبالغ نحو على فضفاضة السداد عن التخلف
 حدث ما فإذا .الصعبة العملة مبلغ أصل على يده لوضع والرقابة السيطرة في حقه واستخدام نية، سوء عن السداد
 العملة قرض لسداد صعبة عملة دون نفسها غراألص التمويل مؤسسة تجد قد األجنبي، الصرف في أزمة أثناء ذلك

 العملة قيمة خفض أو النخفاض نتيجة نسبياً المحلية بالعملة المقومة أصولها قيمة فيه تنخفض وقت في الصعبة
 يتم التي السداد عن التخلف بحاالت المتعلقة األحكام بعناية تراجع أن األصغر التمويل مؤسسة وعلى .المحلية
 درجة انخفضت إذا إليها التطرق يتم التي التخلف عن السداد أحكام مثل( منها حالة وقوع عند قائياًتل إليها التطرق
) cross-default(تعميم التخلف عن السداد  شروط أو معين، حد عن األصغر التمويل لمؤسسة االئتمانية المالءة
 التي األحكام تلك أو ،)آخر اتفاق موجبب السداد عن األصغر التمويل مؤسسة تخلفت إذا إليها التطرق يتم التي

 .المحلي البنك لتفسيرات تخضع

 هناك كانت إذا ما االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين القانونية، للتدابير وبالنسبة
 نأ شأنه من بالتعجيل حكم وجود ألن وذلك .المحلية العملة قرض بموجبسداد كافة المستحقات  تعجيل أحكام
 .السداد عن التخلف لحاالت بالنسبة فيه مبالغ نحو على الفضفاضة باألحكام المرتبطة المخاطر تفاقم إلى يؤدي
 انظر محلية، قروض بموجب القانونية والتدابير السداد عن التخلف أحكام بشأن المستفيضة المناقشات من للمزيد
 .)2006 قراءالف لمساعدة االستشارية المجموعة( المحلية القروض دليل

 التمويل مؤسسة على يتعين .والحساب بالقروض الخاصة السداد/االستحقاق تواريخ جداول مطابقة
 ذلك أن من الرغم وعلى .الحساب وكذلك القروض من قرض كل استحقاق تواريخ بين المطابقة محاولة األصغر

 أن اإليداع بنك يتطلب وقد .الواقع أرض على تحقيقه الحاالت من كثير في الصعب من أنه إال واضحاً، أمراً يبدو
 أصل تودع أن األصغر التمويل مؤسسة تختار وقد .محدد ألجل الحساب في الصعبة العملة مبلغ أصل إيداع يتم
 من كثير في اإليداع بنوك فإن ذلك، ومع .فائدة أعلى على للحصول المدة محدد حساب في الصعبة العملة مبلغ

 لدى الحساب يكون أن األصغر التمويل مؤسسة اختارت فإذا .المحددة اآلجال لبعض إال حسابات تتيح ال األحوال
 العملة قرض( المحلي القرض أجل مع الحساب أجل مطابقة تستطيع ال قد المحلي، البنك خالف إيداع بنك

 .اإليداع بنك بدور المحلي البنك قام إذا ما أمراً ذلك يمثل أن ُيحتمل وال .)المحلية
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 أجل كان إذا بقروض المكفولة للقروض فعالة هياكل استخدام األصغر التمويل مؤسسات تطيعتس وال
 قرض استحقاق تاريخ في ألنه نظراً الصعبة، العملة قرض أجل من أطول المحلي القرض أجل أو/و الحساب
 استخدام الممكن منو .الصعبة العملة مبلغ أصل بسحب القيام األصغر التمويل لمؤسسة ُيسمح لن الصعبة، العملة
 إال .الصعبة العملة قرض أجل من أقصر المحلي والقرض الحساب آجال كانت إذا بقرض المكفول القرض هيكل
 تبدأ لمدة الحساب على فوائد على تحصل لن األصغر التمويل مؤسسة ألن نظراً األفضل، يعتبر ال الوضع هذا أن
 لمؤسسة بالنسبة التمويل تكلفة صافي وسيزداد .الصعبة عملةال قرض استحقاق تاريخ حتى الحساب أجل نهاية من

 .األخيرة هذه عن األصغر التمويل

 بدالً شرائح على المبلغ أصل لسداد تواريخ عدة هناك أي( الصعبة العملة لقرض استهالك هناك كان فإذا
 هيكل استخدام تستطيع ال ربما األصغر التمويل مؤسسة فإن ،)واحدة دفعة على االستحقاق تاريخ في السداد من

 نفس في المحلية العملة لقرض استهالك هناك كان إذا إال الهيكل هذا استخدام يمكن وال .بقرض المكفول القرض
 درجة على الحساب في المودعة األموال كانت وإذا الصعبة العملة قرض بها ُيستهلك التي المبالغ وبنفس الوقت
 وإذا حتى .الصعبة العملة قرض أصل من شريحة لكل السداد استحقاق وعدم في بسحبها تسمح السيولة من كافية
 القرض هيكل استخدام يمكن ال السداد، تواريخ لجداول مطابقة تحقيق على قادرة األصغر التمويل مؤسسة كانت

 في الغالب في يحدث كما( آخر إلى مكان من األموال نقل في كبيرة لمدد تباطؤ هناك كان إذا بقرض المكفول
 .)األصغر التمويل مؤسسات فيها تعمل التي النامية البلدان بعض

 االئتمان لمخاطر األصغر التمويل مؤسسة تتعرض .اإليداع ببنك الخاصة االئتمان لمخاطر التعّرض
 استخدام وقبل .اإليداع بنك إعسار حالة في الصعبة العملة مبلغ أصل تفقد أن الممكن ومن اإليداع، ببنك الخاصة

 due( للجهالة نافي بفحص القيام األصغر التمويل مؤسسة على بقرض، مكفول بقرض خاص هيكل أي

diligence( وديعة ألن نظراً الشأن، هذا في خاصة أهمية ذلك ويمثل .اإليداع لبنك االئتمانية الجدارة بشأن 
 "تجميدها" يتم أن المحتمل من البنكية، الودائع معظم خالف الصعبة، العملة مبلغ بأصل األصغر التمويل مؤسسة
 في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على أيضاً ويجب .)المحلي القرض أجل( ممتدة زمنية لفترة اإليداع بنك لدى

 تأمين قوانين أية بموجب الحساب في المودع الصعبة العملة مبلغ ألصل تأمينية تغطية هناك كانت إذا ما اعتبارها
 .عليها تسري ال قد القوانين هذه مثل فإن المحلية، بالعملة ليست الوديعة ألن ظراًون .بها معمول محلية ودائع

  
 الخالصة

 المتعلقة األمور في بعناية تتدبر أن بقرض مكفول قرض هيكل استخدام في تفكر أصغر تمويل مؤسسة ألية بد ال
 ال الهيكل هذا وهل الهيكل، هذا من جدوى هناك كانت إذا ما لتحديد وذلك الهيكل، هذا استخدام قبل الحساب برهن

 الهيكل لهذا بدائل في التفكير األصغر التمويل مؤسسة على ويجب .بها المسموح الحدود تتجاوز لمخاطر يعرضها
 :التالية الحاالت في

 .الحساب على المطلقة الرقابة على يصر المحلي البنك كان إذا •

 فضفاضة المحلي القرض بموجب القانونية التدابير اذواتخ السداد عن بالتخلف الخاصة األحكام كانت إذا •
 .مبرره غير تقديرية سلطة المحلي للبنك وتعطي فيه مبالغ نحو على
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 يمكن ال الصعبة العملة وقرض المحلي بالقرض الخاصة السداد أو االستحقاق تواريخ جداول كانت إذا •
 .والمناطق البلدان بين األموال نقل في كبيرة لمدد تباطؤ هناك كان إذا أو ومطابقتها، بينها التوفيق

 .اإليداع لبنك االئتمانية الجدارة بشأن كبير بقلق تشعر األصغر التمويل مؤسسة كانت وإذا •

  
 في هو بقرض المكفول القرض هيكل أن حقيقة عينيها نصب األصغر التمويل مؤسسة تضع أن يجب وأيضاً
 المرتبطة الموضوعات في االعتبار بعين النظر إلى ضافةباإل لذا، .أساسيين قرضين من مكون هيكل األساس
 أجنبي قانوني ومستشار محلي قانوني مستشار مع التشاور األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الحساب، برهن
 .)المحلي القرض( المحلية العملة وقرض الصعبة العملة قرض بشأن السليم المستندي والتوثيق التفاوض لضمان
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 1-باء حاإليضا
 .االعتماد خطابات باستخدام األجنبي الصرف مخاطر تخفيف هيكل

  
  
 

 الرئيسية باألحكام األصغر التمويل مؤسسات تعريف هو االعتماد خطابات ألحكام القياسية النماذج هذه من الغرض
 بنوك من لخطاباتا هذه الحصول يمكن حيث االحتياطية، االعتماد بخطابات المرتبطة القياسية بالمستندات الخاصة
 .األجنبي الصرف مخاطر من التخفيف على األصغر التمويل مؤسسة لمساعدة 1المتحدة الواليات في تجارية

 أن الممكن ومن والمحلية، الدولية المعامالت من العديد في هامة تكوين وحدة االعتماد خطابات وتمثل
 الجهة( ُمصدره من تعهداً االعتماد خطاب يعتبر له، األول األساسي المستوى فعلى .مختلفة استخدامات لها تكون

 إليه يشار( االعتماد خطاب على يحصل الذي للطرف محدد مبلغ لسداد بنكاً، العادة في يكون الذي ،)المصدرة
 طلب على بناًء االعتماد خطاب يصدر العادة وفي .محددة )مستندات( وثائق بتقديم المستفيد قيام عند )بالمستفيد
 المثال، سبيل على أساسية، معاملة بمقتضى المستفيد تجاه الطالب التزامات لضمان ،)بالطالب إليه يشار( ما طرف
 خطاب يعتبر عملي، منظور فمن ثم ومن )1 الشكل انظر( .للطالب المستفيد جانب من بيع عملية أو قرض

 يطمئن لذلك ونتيجة .للطالب االئتمانية ارةالجد محل للُمصدر االئتمانية الجدارة إحالل خاللها من يتم آلية االعتماد
 الطالب واجه وإن حتى األساسية، المعاملة بموجب له المستحقة للمبالغ فوري سداد على سيحصل أنه المستفيد
 بالسداد للقيام الُمصدر من المستفيد لطلب ويشار .)للُمصدر االئتمانية الجدارة بقاء بافتراض( مالية صعوبات

  ".السحب بعملية"
  
  
  
  
  
  

  
  
 1 شكل

 النماذج وتختلف .تلك التوثيق عملية مثل لمحتويات شامل توصيف تقديم المناقشة هذه من ُيقصد وال
 تم ذلك، إلى باإلضافة .المستفيد ومتطلبات الُمصدر، للبنك تبعاً به الخاصة واالتفاقيات االعتماد لخطاب القياسية
 االعتماد، خطاب لمعاملة األصغر التمويل مؤسسة منظور على بناًء األحكام لهذه القياسية النماذج شرح في التوسع

 التمويل مؤسسة بمصالح طبيعي بشكل ترتبط قد التي الرئيسية واألحكام الموضوعات إليضاح محاولة في
                                                 

وهناك بنوك في بلدان أخرى تقدم . لتجارية الموحدةالتغطية في هذه الوثيقة مقصورة على الواليات المتحدة نظراً للتوصيفات الموسعة للمدونة ا  1
  .خطابات ائتمان احتياطية، لكن النظام القانوني والمستندات قد تختلف بصورة كبيرة

 اسيةاألس المعاملة

الطالب

  المستفيد  المصدر

اعتمادخطابإصدارطلب

اعتماد خطاب
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 الخاصة بها المعمول والممارسات القوانين لكافة شامالً وصفاً ال تقدم الشروح هذه فإن عليه، وبناًء .األصغر
 .عامة إرشادات باعتبارها األحكام هذه إلى النظر من البد االعتبارات، هذه ضوء وعلى .االعتماد طاباتبخ

 شرح هو االعتماد لخطابات القياسية لألحكام النموذج هذا من الغرض ألن نظراً هذا، عن وفضالً
 شروطاً يتضمن النموذج هذا فإن االعتماد، خطابات مستندات في توجد التي الشائعة الشروط من متنوعة مجموعة
 من بحذفها الُمصدر يقوم قد شروطاً وكذلك األصغر، التمويل مؤسسات مثل طالبين،/مقترضين صالح في ليست

 أو القياسية األحكام هذه في شرط أي بنسخ القيام للمقترضين ينبغي ال عليه، وبناًء .به الخاصة المبدئية المستندات
 .حالة كل في وذلك ونتائجه، الشرط لهذا وافية راسةد بدون المقرضين، على اقتراحه

  
 االعتماد خطاب هيكل

 أوالً األصغر التمويل مؤسسة تقوم اعتماد، خطاب باستخدام األجنبي الصرف مخاطر تخفيف هيكل بموجب
 اعتماد خطاب على األصغر التمويل مؤسسة تحصل ثانياً، .أجنبي مقرض من صعبة عملة قرض على بالحصول
 المقرض بلد نفس في كائناً العادة في سيكون والذي ،)"المصدر البنك"( ما بنك من )"االعتماد خطاب"( ياحتياط
 وإيداع المصدر، البنك لدى حساب بإنشاء األصغر التمويل مؤسسة تقوم بذلك، القيام يتسنى وحتى .األجنبي
 مؤسسة على يتعين عتماد،اال خطاب على للحصول وكشرط .الحساب هذا في األجنبية العملة قرض حصيلة
 اإليداع حساب يكون بموجبها، المصدر البنك مع ،)"المبالغ رد اتفاقية"( المبالغ لرد اتفاقية إبرام األصغر التمويل
 خطاب بموجب سحبها تم مبالغ أية رد في المتمثلة األصغر التمويل مؤسسة التزامات لمساندة ضمانة بمثابة

 بنفس سيكون أنه المحتمل ومن الصعبة، بالعملة مقوماً االعتماد خطاب يكون لعادةا وفي .المصدر للبنك االعتماد
 ترتيبات بعمل حالياً األصغر التمويل مؤسسة وتقوم .المصدر البنك لدى المودعة النقدية للضمانة الصعبة العملة
 ضمان الخطاب هذا أنش من حيث )"المحلي البنك"( المحلي للبنك االعتماد خطاب بإصدار المصدر البنك لقيام
 .األصغر التمويل لمؤسسة المحلي البنك من المقدم المحلية العملة قرض بسداد األصغر التمويل مؤسسة التزام
 انظر( .االعتماد خطاب بضمان المحلي، البنك من المحلية بالعملة قرض بمنح األصغر التمويل مؤسسة تقوم ثالثاً،
  )2 الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2 شكل
 

 األصغر التمويل مؤسسة األجنبي المقرض

 المحلي البنك المصدر البنك

2 رقم اعتماد خطاب

3 رقم المحلي القرض  

  الصعبة، العملة وديعة
2 رقم المبالغرداتفاقية 1رقمالصعبةالعملةقرض
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 البنك ألن نظراً واحد، آن في الثالث المعامالت هذه بشأن التفاوض يتم ما عادة عملي، منظور ومن
 يحكم الذي االتفاق في االعتماد خطاب ومحتوى بنموذج المرتبطة المحددة المتطلبات تضمين في سيرغب المحلي
 التمويل مؤسسة بين شتراطاتاال هذه استكمال من االنتهاء وقبل .)"المحلي القرض اتفاقية"( المحلية العملة قرض

 أن األصغر التمويل مؤسسة تضمن أن بمكان األهمية من المحلي، القرض اتفاقية وتحرير المحلي، والبنك األصغر
 القرض باتفاقية الخاصة المقترحة االشتراطات يراعي اعتماد خطاب إصدار في الرغبة لديه ستكون المصدر البنك

 .المحلي

  
 اسيةاألس القانونية السمات
 االعتماد خطاب ويعتبر .االحتياطية االعتماد وخطابات التجارية، االعتماد خطابات :االعتماد خطابات من نوعان يوجد
 غير االحتياطي االعتماد خطاب يكون العادة وفي .احتياطي اعتماد خطاب األصغر التمويل بمؤسسة الخاص أعاله الوارد
 مستحق ويصبح .والطالب المستفيد بين أخرى أساسية معاملة أو لقرض ائتماني كضمان ُيستخدم ما وغالباً لإللغاء، قابل
 إجراء المعنية األطراف تتوقع ال المعتادة، الظروف وفي .األساسية المعاملة بموجب بالسداد الطالب قيام عدم حالة في السداد
 المعاملة بموجب المستفيد تجاه التزاماتهب بالوفاء الطالب قيام تتوقع األطراف إن حيث .االعتماد خطاب حساب على سحب

 .حسابه على سحب أي إجراء يتم أن دون االعتماد خطاب أجل وينتهي األساسية،

 يكون العادة وفي تجاري، عقد بموجب سداد أداة بمثابة التجارية االعتماد خطابات تكون ذلك، من النقيض وعلى
 والمستفيد البضاعة، مشتري هو الطالب يكون المعتاد، االعتماد خطاب وفي .بضاعة بشحنة أو بيع بعملية خاصاً العقد هذا
 شحن تفيد محددة مستندات بتقديم المستفيد - البائع قيام عند بالسداد الُمصدر قيام على االعتماد خطاب وينص .البائع هو

 االعتماد خطاب ويوفر .)وفحص تأمين وشهادات شحن، بوليصة المثال سبيل على( بالطريق التي البضاعة ونقل البضاعة
 أوالً البضاعة شحن وجوب من بدالً المرعية، األصول حسب البضاعة شحن عند مستحقاته، سداد بشأن للبائع الطمأنينة
 .السداد بعملية للقيام المشتري على واالعتماد

 خطاب سابح على بسحبه المستفيد قام له مبلغ أي برد الطالب يقوم أن في الحق االعتماد خطاب ولُمصدر
 إبرام الطالب من الُمصدر يطلب ما عادة بها، المعمول والممارسات القانون في مقنن الحق هذا أن من الرغم وعلى .االعتماد
 التي والمبالغ المصروفات برد بقيامه الطالب التزام التفصيل من بمزيد تحدد )المبالغ رد اتفاقية تكون الحالة هذه في( اتفاقية
 تحملها محددة مصروفات رد المثال سبيل على( الطالب من للُمصدر إضافية حقوق على تنص وكذلك الُمصدر، تحملها
  .)3 الشكل انظر( )االعتماد بخطاب يتعلق فيما الُمصدر

 
   
  
  
  
  
 

  
  3 شكل
 

 المعاملة األساسية

الطالب

  المستفيد  المصدر

 االلتزام برد المبالغ

  خطاب اعتماد
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 المبالغ برد الخاص المحتمل االلتزام هذا لتغطية ضمانة تقديم الطالب من الُمصدر سيطلب الغالب وفي
 الحالة هذه وفي( االعتماد خطاب سحب يتم حتى الضمانة بهذه الُمصدر وسيحتفظ .الُمصدر يتحملها نأ المحتمل
 أجل انتهاء حتى أو )والمصروفات المبالغ برد الخاصة الطالب التزامات الستيفاء الضمانة على الُمصدر سيحصل
 .)للطالب الضمانة بإرجاع الُمصدر يقوم الحالة هذه وفي( سحبه دون االعتماد خطاب

 األنواع وعن العادية العقود عن االعتماد خطابات تميز خصائص عدة هناك قانوني، منظور ومن
 االعتماد لخطابات القانونية السمات أهم وتتمثل .)الغير ضمانات المثال سبيل على( االئتمانية المساندة من األخرى

  :يلي فيما
 طلب على الموافقة االعتماد خطاب ُمصدر على يتعين .بحتة بصورة مستندية هي االعتماد خطابات •

 بنود مراعاة وتتم تقديمها يتم المطلوبة المستندات أن طالما االعتماد خطاب شروط بموجب له المقدم السداد
 مستندية غير شروط أية عن التغاضي الُمصدر على يتعين خاصة وبصورة .االعتماد خطاب وشروط
 أن من التحقق على مقصورة الُمصدر التزامات أن تعني لتيوا االعتماد، خطاب في بالسداد خاصة

 فال .االعتماد خطاب لشروط وفقاً أنها ظاهرها في تبدو المستفيد من المقدمة الصلة ذات المستندات
 االعتماد خطاب كان إذا المثال، سبيل على .وصحتها المستندات دقة من التحقق الُمصدر على يستوجب
 بموجب بالسداد الطالب قيام لعدم االعتماد خطاب حساب من بالسحب قيامه يفيد اًبيان المستفيد من يتطلب
 الطالب إلى ]المحلي البنك[ المستفيد من المحلية العملة قرض" الحالة، هذه في( – األساسية المعاملة

 أن الماوط .بالفعل يسدد لم الطالب كان إذا عما التحري الُمصدر من ُيطلب ال ،]األصغر التمويل مؤسسة[
 الُمصدر يلتزم عندئٍذ االعتماد، خطاب بموجب أخرى اشتراطات بأية ويلتزم المطلوب البيان يقدم المستفيد
 .بالسداد

 حساب على بسحبه المستفيد قام له مبلغ أي برد الطالب يقوم أن في الحق االعتماد خطاب ولُمصدر •
 على االعتماد، خطاب وشروط ببنود تزمال قد المستفيد أن طالما إيضاحه، تم وكما .االعتماد خطاب
 كان وإن حتى .الطالب من دفعه ما استرداد بعد فيما للُمصدر ويحق للمستفيد، بالسداد يقوم أن الُمصدر
 يتصرف دام ما السداد بوقف التزام أي الُمصدر على ليس احتيال، شبهة به المستفيد جانب من السداد طلب
 طلب رفضه أن ظهر ما إذا للمستفيد تعويضات أية عن مسئوال كونسي الُمصدر ألن ونظراً .نية بحسن
 وبعد نية، بحسن ذلك يفعل أن الممكن من كان إذا السداد الُمصدر يختار أن الطبيعي فمن خطأ، كان السداد
 الُمصدر الطالب يمنع أن يجوز جداً، محددة ظروف وفي .الطالب من دفعه ما استرداد للُمصدر يحق ذلك
 .حينه في قضائياً تدخالً يتطلب قد ذلك ولكن احتيال، شبهة به طلب بموجب بالسداد القيام من

 مستقالً االعتماد خطاب ويعتبر .)إليها ُيستند التي( األساسية المعاملة عن مستقلة االعتماد خطابات تعتبر •
 العقد بشأن والمستفيد بالطال بين الخالفات فإن القانونية، الناحية ومن .األساسي العقد عن تماماً ومنفصالً
 من ـ صلة لها ليست )األساسي العقد بموجب السداد عن الطالب تخلف بشأن المثال سبيل على( األساسي
 .الُمصدر لهذا المطابقة المستندات تقديم عند االعتماد بخطاب للوفاء ما ُمصدر بواجب ـ القانونية الناحية
 إذا ما بشأن الخالفات فإن آخر، بمعنى .التالية السداد عملية في معالجتها تتم الخالفات هذه فإن ونظرياً،

 المستفيد بين حسم إلى تحتاج االعتماد حساب بموجب السحب في الحق له الواقع في المستفيد كان
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 على مبالغ من تحمله ما استرداد في الُمصدر حق ضد كدفاع الطالب يسوقها أن يمكن وال والطالب،
 2.الفور

  
 به، المعمول القانون بين العالقة هو االعتماد خطاب يحكم الذي القانوني لإلطار الهامة الجوانب حدأ فإن وأخيراً،

 الخصوص وجه على نيويورك ففي .أخرى ناحية من الصلة ذات الدولية التجارة وممارسات وأعراف ناحية، من
 من 5 رقم للمادة األولى بالدرجة داالعتما خطابات تخضع ،)األخرى األمريكية الواليات جميع في الحال هو كما(

 غير األحكام بتغيير االعتماد خطاب ألطراف صراحةً تسمح المدونة هذه فإن ذلك، ومع .الموحدة التجارية المدونة
 عليه المتعارف ومن .محدد ائتمان لخطاب بالنسبة بها المعمول القواعد أو القانون واختيار 5 رقم للمادة اإللزامية
 مدونات إلحدى االئتمان خطاب خضوع تحدد أحكام بتضمين يقوموا أن االعتماد خطاب ريلُمصد بالنسبة

  :التالية الدولية والممارسات األعراف
  

 مطبوعة ،1993 عام في المنقحة النسخة المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف •
  أو UCP(3( 500 رقم الدولية التجارة غرفة

 590 رقم الدولية التجارة غرفة مطبوعة ،1998"االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية ساتالممار •
)ISP98(4 

                                                 
ى سبيل عل. من النتائج األخرى لمبدأ االستقاللية أن وجود خطاب اعتماد كآلية دعم ائتماني ال يعفي الطالب من التزاماته بموجب المعاملة األساسية  2

، لم يقم البنك المصدر )ويشمل ذلك إعسار البنك المصدر(المثال، في هذه الحالة إذا لم تسدد مؤسسة التمويل األصغر قرض العملة المحلية، ولسبب ما 
لك إمكانية وضع يده على بالسداد للبنك المحلي بموجب خطاب االعتماد، عندئٍذ يحق للبنك المحلي الرجوع قانوناً على مؤسسة التمويل األصغر ويشمل ذ

. وبالتالي يتعين على مؤسسة التمويل األصغر سداد القرض ومحاولة استرداد وديعة العملة األجنبية من البنك المصدر. أصول مؤسسة التمويل األصغر
(  االئتمان الخاصة بالبنك المصدر ونتيجة للدخول في هذا الهيكل الخاص بالتخفيف من مخاطر النقد األجنبي، تتعرض مؤسسة التمويل األصغر لمخاطر

  ).والتي يمكن التخفيف من وطأتها إلى حد ما بوجود نظام لتأمين الودائع في البلد الذي يعمل فيه البنك المصدر
وعة كبيرة من على ضوء أهمية خطابات االعتماد التجارية في السوق الدولي كوسيلة أداء لقيمة إرساليات البضائع والمبيعات الدولية، هناك مجم  3

األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة "األعراف والممارسات تطورت بمرور الوقت قامت غرفة التجارة الدولية بجمعها ونشرها تحت عنوان 
، وتمت 1993وقد تم أخر تنقيح لهذه األعراف والممارسات في عام ." UCP 500"أو " UCP"وهي معروفة بهذا االختصار " باالعتمادات المستندية

 مع أخذ األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستندية في 1995في عام ) UCCالمدونة التجارية الموحدة ( من 5مراجعة المادة 
 5إذا كانت المادة و.  من كل من هذه األعراف والممارسات، والمدونة التجارية الموحدة تتناول الكثير من نفس الموضوعات5االعتبار، حيث إن المادة 

من المدونة الموحدة التجارية موجزة ومقتضبة، نجد أن األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستندية أكثر استفاضة وتفصيالً، حيث 
 من المدونة، وبموجب 5ه المادة بمستوى من التفصيل ال تتيح) على سبيل المثال شكل وطبيعة المستندات التي تقدم للُمصِدر(إنها تتناول موضوعات 

بنود وشروط األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستندية، فإنها تُطبق على جميع خطابات االعتماد التجارية واالحتياطية منها، إذا ما 
إال أن هذه األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة وعلى الرغم من أنها ليست لها قوة القانون، . اتفقت األطراف على تضمينها أو العمل بموجبها

باالعتمادات المستندية ملزمة ألطراف خطاب االعتماد الذي ُأبرم بموجبها، وبصورة عامة تستند إليها المحكمة التي تنظر في أي نزاع يتعلق بخطاب 
  .اعتماد

المستندية تُطبق على كافة خطابات االعتماد، إال إنها قد ُوضعت لكي تُستخدم على الرغم من أن األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات   4
بالدرجة األولي فيما يتعلق بخطابات االعتماد التجارية، ويرى الكثير من خبراء السوق أنها غير مناسبة تماماً لالستخدام مع خطابات االعتماد 

 لخطابات االعتماد االحتياطية كأدوات مالية، قام معهد القانون الدولي للمصارف والممارسات وللتصدي لهذه الشواغل، واألهمية المتزايدة. االحتياطية
). ISP98" (بالممارسات الدولية المتعلقة بخطابات االعتماد االحتياطية" بنشر ما ُعرف 1998المصرفية، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في عام 

وعلى الرغم من تشابهها في العديد من الجوانب مع األعراف . يقها فقط على خطابات االعتماد االحتياطيةوكان المقصد من هذه الممارسات هو تطب
والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستندية، وعلى ضوء اختالف ظروف السوق الذي تتواجد فيه خطابات االعتماد االحتياطية، تمت صياغة 
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 أو المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف في الواردة القواعد أن األطراف تحدد وعندما

 خطاب على تنطبق ")ISP98( 1998 االحتياطية اداالعتم بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات" مطبوعة في
 التجارية للمدونة اإللزامية غير األخرى األحكام على األولوية لها تكون القواعد هذه فإن بهم، الخاص االعتماد
 المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف تطبيق يتم ال التحديد، هذا مثل غياب وفي .الموحدة

 سياسة للُمصدر تكون األحوال معظم وفي ".1998 االحتياطية االعتماد طاباتبخ المتعلقة الدولية الممارسات" وال
 لطالب بالنسبة الصعب من وسيكون الدولية، الممارسات هذه أو الموحدة والممارسات األعراف هذه استخدام تنظم
 بين الفروق معظم أن من الرغم وعلى .السياسة هذه من تُستثنى أن تحاول أن دولية تمويل مؤسسة أية مثل ما

 االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية والممارسات المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف
 خطاب نموذجي في الموجودة الشروح فإن والمستفيد، بالُمصدر األولى بالدرجة صلة ذات فنية موضوعات تخص

 بعض إلى تشير سوف 3 – باء واإليضاح 2 – باء اإليضاح في المشروحة المبالغ رد واتفاقية المشروح االعتماد
  .الصلة ذات الفروق

 لخطابات الرئيسية القانونية السمات عن شاملة نظرة تقديم هو أعاله الوارد التوصيف من والهدف
 قانون من منتقاة أحكام على لضرورةبا يقتصر التوصيف هذا مثل فإن ذلك، إلى باإلضافة .االحتياطية االعتماد
 الدولية الممارسات"و المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف وكذلك نيويورك، والية

 قانوني لمستشار محددة معاملة بأية المتعلقة األسئلة توجيه ويجب ".ISP98 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة
 .المناسب االختصاص نطاق في
 

 التوثيق
 ،5"بالطالب" إليه يشار اعتماد خطاب إصدار يطلب الذي الطرف فإن االعتماد، خطابات قانون في أعاله، ذكر كما
 يشار االعتماد خطاب لصالحه يصدر الذي والطرف "بالُمصدر" إليه فيشار الخطاب بإصدار يقوم الذي الطرف أما
 والبنك ،"الطالب"هي األصغر التمويل مؤسسة فإن أعاله توصيفها تم تيال المعاملة حالة وفي ".بالمستفيد" إليه

 العملة قرض في )إليها ُيستند التي( األساسية المعاملة وتتمثل ".المستفيد" هو المحلي والبنك ،"الُمصدر" هو الُمصدر
 .المحلية

  
 يتم رئيسية، نونيةقا عالقات ثالث األصغر التمويل لمؤسسات بالنسبة االعتماد خطاب هيكل ويتضمن

  .المعنيين الطرفين بين اتفاقية بموجب معتادة بصورة منها واحدة كل توثيق
 

                                                                                                                                                 
حيث لم يكن الجمهور المستهدف فقط رجال البنوك، ولكن أيضاً قطاعاً أكبر من ذلك ) ISP98" (عتماد االحتياطيةالممارسات الدولية لخطابات اال"

وكان نتيجة ذلك أن الممارسات الدولية المتعلقة بخطابات . تضمن مديري ائتمان الشركات،هيئات تقييم الجدارة االئتمانية، وجهات تنظيمية حكومية
وتتشابه الممارسات الدولية . انت أكثر تفصيالً في بعض الجوانب من األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستنديةاالعتماد االحتياطية ك

طاب المتعلقة بخطابات االعتماد االحتياطية مع األعراف والممارسات الموحدة المتعلقة باالعتمادات المستندية، في أنه يتم تطبيقها عندما تتفق أطراف خ
  .االعتماد االحتياطي على تضمينها

  ".بطرف الحساب"أحياناً ُيشار إلى الطالب في مستندات خطاب االعتماد   5
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 .األصغر التمويل مؤسسة طلب على بناًء المحلي البنك لصالح االعتماد خطاب بإصدار المصدر البنك يقوم .1
 أن بمجرد المحلي للبنك بالسداد بالقيام مستقل قانوني التزام عليه المصدر البنك فإن أعاله، ذُكر وكما

 المستندية الشروط تتمثل الغالب وفي .االعتماد خطاب في المحددة المستندية الشروط المحلي البنك يستوفي
 أحقية تؤكد المحلي البنك ممثل من موقعة المصدر، للبنك موجهة شهادة في النوع هذا من اعتماد لخطاب
 القرض باتفاقية تلتزم لم التمويل مؤسسة ألن نظراً داالعتما خطاب حساب على السحب في المحلي البنك

 .2- باء اإليضاح في اعتماد لخطاب مشروح نموذج إرفاق تم .المحلي

 يوافق االتفاقية، هذه وبموجب .المصدر والبنك األصغر التمويل مؤسسة بين المبالغ رد اتفاقية إبرام يتم .2
 التمويل مؤسسة وتوافق األصغر، التمويل مؤسسة تطلبه الذي االعتماد خطاب إصدار على المصدر البنك

 .المصدر للبنك االعتماد خطاب حساب على المحلي البنك بسحبها قام مبالغ أية برد تقوم أن على األصغر
 مقابل النقدية الضمانة وديعة استخدام في الحق المصدر البنك تمنح أحكاماً أيضاً المبالغ رد اتفاقية وتتضمن
 إرفاق تم .االعتماد خطاب حساب على ما بسحب القيام بعد المبالغ برد األصغر تمويلال مؤسسة التزامات
 .3- باء اإليضاح في المبالغ رد التفاقية مشروح نموذج

 أحكاماً االتفاقية هذه وتتضمن .المحلي والبنك األصغر التمويل مؤسسة بين المحلي القرض اتفاقية إبرام يتم .3
 العملة قرض سداد بشأن التزاماتها لضمان االعتماد خطاب إصدار راألصغ التمويل مؤسسة من تتطلب
 خطاب في تضمينها يتم التي األخرى والبنود السحب شروط االتفاقية هذه تحدد أن ويجوز .المحلية
 يعد عليها المتعارف لألحكام مراعٍ اعتماد خطاب إصدار أن على االتفاقية هذه تنص العادة وفي االعتماد
 كافة االتفاقية هذه تتضمن ذلك، إلى وباإلضافة .المحلية العملة قرض صرف قبل استيفائه نم البد شرطاً
 6.المحلية العملة بقرض المرتبطة والشروط البنود

 التمويل ومؤسسة األجنبي المقرض بين الصعبة العملة قرض توثيق يتم الثالث، االتفاقيات هذه إلى وباإلضافة
 توثيق لعملية الثالثة المكونات بين العالقة العام اإلطار هذا وسيناقش .صلةمنف قرض اتفاقية بموجب األصغر
 7.ذلك األمر لزم إذا الصعبة، العملة قرض واتفاقية االعتماد خطاب

  
 والتفاوض بالصياغة الخاصة الرئيسية الموضوعات

 اإليضاحين في المشروح غالمبال رد اتفاقية ونموذج المشروح، االعتماد خطاب نموذج في الواردة الشروط توضح
 االحتياطي، االعتماد خطاب توثيق عملية في الموجودة العامة األحكام من العديد التوالي على 3- باءو  ،2- باء

 على األصغر التمويل مؤسسة قدرة فإن عملي منظور ومن .التفاوض ونقاط الممكنة المغايرة الصيغ وكذلك
 سياق في خاصة( المصدر البنك مرونة عدم بسبب إما محدودة، تكون قد النقاط هذه من نقطة كل بشأن التفاوض
 على األصغر التمويل مؤسسة ولمساعدة .األخرى الجوهرية القيود أو الوقت بسبب أو ،)نسبياً الصغيرة المعاملة
 يجب التي الرئيسية الجوهرية الموضوعات تحدد التالية القائمة فإن التفاوض، بنقاط يتعلق فيما األولويات تحديد

                                                 
للمزيد من المعلومات ). 2006المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (دليل االقتراض لمؤسسات التمويل األصغر : راجع اتفاقيات القروض التجارية  6

  .لعملية المحليةعن مستندات قروض ا
للمزيد من المعلومات عن مستندات قروض العملة الصعبة، راجع مؤسسة مساعدات المجتمع الدولي، مستندات القروض التجارية الخاصة بمؤسسات   7

  ").نموذج اتفاقية القرض) ("2004(نموذج اتفاقية القرض المشروح :التمويل األصغر
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 وتشير .األجنبي الصرف مخاطر من بالتخفيف الخاص الهيكل هذا إطار في بشأنها والتفاوض بعناية استعراضها
  .3-  باء ،2 باء اإليضاحين في الواردة الصلة ذات والشروح األحكام إلى أيضاً القائمة هذه

 
 فإن ورد، كما .الحق هذا على والقيود االعتماد خطاب حساب على السحب في المحلي البنك حق تحديد •

 إلى بالرجوع حسمه سيتم االعتماد خطاب حساب على السحب في المحلي البنك بحق يتعلق خالف أي
 عليه، وبناًء .المحلي والبنك األصغر التمويل مؤسسة بين صلة ذات اتفاقيات وأية المحلي القرض اتفاقية
 الظروف بشأن المحلي والبنك األصغر ويلالتم مؤسسة بين واضحة بصورة االتفاق بمكان األهمية من
 على للسحب بتقديمه المحلي البنك يقوم الذي البيان صياغة وكذلك السحب، بإجراء السماح فيها يتم التي

 بصورة األصغر، التمويل مؤسسة على ويتعين .الظروف هذه يوضح بما بعناية االعتماد خطاب حساب
 االعتماد خطاب حساب على يسحب أن الخطأ بطريق له حمسمو غير المحلي البنك أن تضمن أن خاصة،

 جميع استيفاء مع المحلي القرض اتفاقية بموجب المحددة المهل آجال وانتهاء الواجبة اإلشعارات تقديم قبل
 للبنك ُيسمح أال يجب ذلك، إلى وباإلضافة .المحلية العملة بقرض الخاص التعجيل بشأن األخرى الشروط
 على ويجب .سداده مطلوب هو ما يتجاوز بمبلغ االعتماد خطاب حساب على السحبب يقوم بأن المحلي
 المحلي البنك لممارسة بالنسبة أخرى متطلبات تضمين االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة
 الناحية من معقول مبرر وجود ذلك ويشمل االعتماد، خطاب حساب على بالسحب المتعلقة لحقوقه المحتملة

 األمريكي الدوالر من المسحوب المبلغ تحويل وسعر تحويل بأسلوب يتعلق فيما مماثل معيار أو اريةالتج
 )2- باء اإليضاح( اعتماد لخطاب المشروح النموذج مع المرفق 4 رقم الشرح انظر .المحلية العملة إلى

 خطاب حساب على السحب في المحلي البنك حق أن على األصغر التمويل مؤسسة تصر أن ويجب
 .اعتماد لخطاب المشروح النموذج مع المرفق 6 رقم الشرح انظر .للتحويل قابل غير االعتماد

 في .االعتماد خطاب لمساندة األصغر التمويل مؤسسة من المرهونة الضمانة في المصدر البنك حقوق •
 لدى إيداع ابحس في الصعبة العملة قرض حصيلة بإيداع األصغر التمويل مؤسسة تقوم المعتادة، الظروف

 خطاب حساب على سحبها يتم مبالغ أية برد األصغر التمويل مؤسسة التزام لضمان المصدر البنك
 البنك لصالح اإليداع لحساب محدد برهن إما العادة في الضمان هذا ويتحقق .المصدر للبنك االعتماد
 لمؤسسة الوديعة بإعادة هالتزامات بين مقاصة إجراء في حقه على المصدر البنك باعتماد أو المصدر،
 أن األصغر التمويل مؤسسة على يجب الحالتين، كلتا وفي .إليه مبالغ برد التزامها مقابل األصغر التمويل
 نحو على موسعة ليست أنها لضمان المبالغ رد اتفاقية في الواردة والرهن المقاصة أحكام بعناية تراجع
 على للغاية موسعاً رهناً تتضمن المبالغ لرد القياسية تفاقياتاال من الكثير أن نجد أننا وخاصة .فيه مبالغ
 بهذه شروط فإن وبالتالي .األساسية المعاملة بموجب عليها الحصول تم التي وحقوقه الطالب أصول
 مؤسسة تصر أن ويجب .نقدية بضمانة بالكامل مضمون اعتماد خطاب سياق في مناسبة غير تعد الطبيعة
 رد اتفاقيات بعض وتسمح .وحصيلته اإليداع حساب على مقصوراً الرهن كوني أن األصغر التمويل
 على مدينة أرصدة تمثل التزامات أية مع مقاصة إجراء له التابعة واألطراف المصدر للبنك أيضاً المبالغ
 يتعين األحوال، هذه مثل وفي .الضمانة حساب مقابل مؤسساته أو البنك لصالح األصغر التمويل مؤسسة
 الظروف لتحديد المصدر البنك مع بها الخاصة العمل عالقة في بعناية التدبر األصغر التمويل مؤسسة على
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 بقدرة يتعلق فيما وخاصةً االعتماد، خطاب هيكل مع الحقوق لهذه البنك ممارسة فيها تتداخل قد التي
 .استحقاقه عند صعبةال العملة قرض وسداد الصعبة العملة وديعة استرداد على األصغر التمويل مؤسسة
 .)3 باء اإليضاح( المبالغ رد التفاقية المشروح النموذج مع المرفقين 92  ،91 رقمي الشرحين انظر
 واتفاقية االعتماد خطاب آجال انتهاء توقيتات أن ضمان األصغر التمويل مؤسسة على أيضاً ويتعين
 الصعبة العملة وديعة استرداد تطيعتس حتى سليمة بصورة تتطابق الصعبة العملة وقرض المحلي القرض

 النموذج مع المرفقين 9 ،2 رقمي الشرحين انظر .استحقاقه عند الصعبة العملة قرض لسداد حينها في
 أنه تدرك أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين وأخيراً، .)2 باء اإليضاح( االعتماد لخطاب المشروح

 الصعبة العملة على األولى بالدرجة باالعتماد المصدر البنك مقيا توقع إلى يستند الهيكل هذا كان وإن حتى
 حق ممارسة على قادراً سيكون أنه إال األصغر، التمويل مؤسسة التزامات الستيفاء كضمانة المودعة
 الستيفاء يكفي ال سبب، ألي الضمانة، مبلغ كان إذا األصغر التمويل مؤسسة على قانوناً الرجوع

  .االعتماد خطاب حساب على بسحب القيام بعد األصغر التمويل مؤسسة على المستحقة االلتزامات

 للُمصدر، يسمح شرطاً المبالغ رد اتفاقيات من العديد تتضمن .إضافية ضمانة طلب في المصدر البنك حق •
 المعتاد من الحالة، هذه في ذلك، ومع .بتقديمها الطالب يقوم إضافية ضمانة يطلب أن يراه، ما على بناًء
 .الصعبة العملة قرض لحصيلة المبدئي اإليداع بموجب االعتماد خطاب مبلغ إجمالي ضمان سيتم أنه

 إضافية ضمانة تقديم على قادرة األصغر التمويل مؤسسة تكون أن المحتمل غير من ذلك إلى وباإلضافة
 رد اتفاق بموجب دالسدا عن التخلف إلى يؤدي قد الطلب هذا مثل وبالتالي، الفور، على الصعبة بالعملة
 يكن لم إن أو، الشرط، هذا مثل إدراج لعدم التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ثم ومن .المبالغ
 في حقه بقصر المثال سبيل على المصدر، للبنك التقديرية السلطة تقييد على تصر أن عليها ممكناً، ذلك

 األصغر التمويل مؤسسة بدأت إذا المثال، يلسب على( بدقة محددة ظروف على إضافية بضمانة المطالبة
 .)االعتماد خطاب حساب على سحب عملية على الموافقة من لمنعه المصدر البنك ضد إجراء اتخاذ في

 .المبالغ رد التفاق المشروح النموذج مع المرفقين 54 ،53 رقمي الشرحين انظر

 البنك التزامات تقيد أحكام عدة المبالغ رد ةاتفاقي تتضمن أن المعتاد من .المصدر البنك التزامات تحديد •
 التمويل مؤسسة التزامات أن على تنص العادة وفي بها، المعمول والممارسات القانون بموجب المصدر
 عن رغماً سارية ستظل االعتماد خطاب بموجب السحب عمليات مقابل المصدر للبنك المبالغ برد األصغر
 من التي )المشروح المبالغ رد اتفاقية نموذج من 7 القسم في حةالموض( والظروف الحقائق من العديد

 ويتعين .استبعاده إلى تؤدي أو االلتزام هذا من تخفض أن بها، المعمول والممارسات للقانون وفقاً الممكن،
 البنك التزامات خفض إلى تؤدي ال أنها لضمان األحكام هذه في بعناية النظر األصغر التمويل مؤسسة على
 وبصفة .فيها مبالغ التزامات لتحمل األصغر التمويل مؤسسة تُعرض أو فيه، مبالغ نحو على صدرالم

 بموجب حقوق عن األصغر التمويل مؤسسة تتخلى بموجبها التي األحكام بشأن التفاوض من البد خاصة،
 فيما الدفاع قوقح المثال، سبيل على( محددة زمنية فترة في تُثر لم إن بها المعمول والممارسات القانون
 على للحصول األصغر التمويل لمؤسسة الكافي الوقت إلتاحة وذلك )المبالغ برد بالتزاماتها يتعلق

 المسافة الحسبان في األخذ مع المصدر، للبنك اعتراضات أية وتقديم ومراجعتها، الصلة ذات المستندات
 تتوخى أن ويجب .األصغر التمويل سسةومؤ المصدر البنك بين اللغة وحواجز التوقيت، وفرق الجغرافية،
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 أحكام عن التخلي المصدر للبنك تسمح التي الشروط على الموافقة عند الحرص األصغر التمويل مؤسسة
 لصالح اإللزامية، النهائية المواعيد مثل االعتماد، خطاب أو بها المعمول الممارسات مدونة من محددة
 .)3 - باء اإليضاح( المبالغ رد التفاقية المشروح النموذج مع المرفق 41 رقم الشرح انظر .المحلي البنك

 أتعاب قيمة االعتماد خطاب لهيكل االقتصادية السالمة لتحديد الهامة العوامل من .المصدر البنك أتعاب •
 بوضوح، األتعاب هذه تحديد يتعين عليه وبناًء .عليه واإلبقاء االعتماد خطاب إصدار مقابل المصدر البنك

 هذه بتغيير المصدر البنك يقوم أن يجب وال ،)االعتماد لخطاب االسمية القيمة من سنوية كنسبة عادة(
 للبنك تسمح التي األحكام معارضة األصغر التمويل مؤسسة على يجب وكذلك .تقديره حسب األتعاب
 ادالمعت المسار إطار في األصغر التمويل مؤسسة على إضافية ومصروفات تكاليف بتقدير المصدر
 رأس بشأن المتزايدة التنظيمية والمتطلبات الضرائب، مثل المعتادة غير المصروفات بعض مقابل( للمعاملة
 من استردادها للُمصدر يحق مصروفات من ذلك شابه وما التقاضي، مصروفات عن والتعويض المال،
 رد التفاقية لمشروحا النموذج مع المرفق 25 رقم الشرح انظر .)المبالغ رد اتفاقيات بموجب الطالب
 .)3 - باء اإليضاح( المبالغ

 الطبيعي من .المصروفات رد التفاقية وفقاً السداد عن التخلف وحاالت والتعهدات والضمانات التأكيدات •
 عن التخلف حالة أية أو تعهد أو ضمان أو تأكيد ألي األصغر التمويل مؤسسة جانب من مخالفة أية أن

 مؤسسة على المستحقة المبالغ رد سداد بالتزام بالتعجيل يقوم أن المصدر نكللب تخول جانبها من السداد
تعميم  إلى يؤدي قد الحاالت هذه وحدوث .المقدمة الضمانة بشأن الرهن إغالق وكذلك األصغر، التمويل

 أو الصعبة، العملة قرض اتفاقية أو المحلي، القرض اتفاقية بموجب )cross-default( التخلف عن السداد
 الممكن، حدود وفي األحكام، هذه بشأن بحرص التفاوض ينبغي عليه وبناًء .الغير وبين بينها آخر اتفاق أي

 وينبغي .المحلي القرض واتفاقية الصعبة العملة قرض اتفاقية في جاء ما مع األحكام هذه تتفق أن ينبغي
 مبالغ تكاليف بشأن التزامات عليها تفرض ال األحكام هذه أن ضمان أيضاً األصغر التمويل مؤسسة على
 للقواعد وفقاً المالية قوائمها على تسويات إجراء أو مدققة مالية قوائم إصدار المثال، سبيل على( فيها

 المشروح المبالغ رد اتفاقية نموذج من 14 القسم انظر .عليها المتعارف األمريكية العامة المحاسبية
 .)3 – باء اإليضاح( المقابلة والشروح
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 2-باء اإليضاح
  

 مشروح اعتماد خطاب نموذج

  
  
  

 .).N.A( المصدر، البنك
  
  

 2006 تموز، /يوليو 1 :التاريخ

  
 محلي بنك  :المستفيد

  روريتانيا جمهورية
11 Independence Place  

Capital City 70000   
Republic of Ruritania  

 
 
 
 
 إصدار بعد تشغيلية مسائل أية ولتجنب .االعتماد خطاب من المستفيد أنه على المحلي البنك الفقرة هذه تحدد .1

 وفي( االعتماد خطاب في األخرى األطراف وكذلك بدقة المستفيد تحديد بمكان األهمية من االعتماد، خطاب
 .)للُمصدر المقدمة األخرى المستندات

  
 .ذلك أمكن إن له، ابعةالت والفروع المصدر البنك بتحديد المتعلقة للموضوعات بالنسبة 4 رقم الشرح انظر

  
 123456 رقم اعتماد خطاب

  
 :والسادة السيدات

 القابل غير االحتياطي اعتمادنا خطاب بفتح هذا بموجب نقوم ،)"الطالب"( األصغر التمويل مؤسسة طلب على بناًء
 من عتباراًا الخطاب هذا ويسري أمريكي دوالر ألف 400 إجماليه يتجاوز ال بمبلغ لصالحكم 123456 رقم لإللغاء
  .2007 حزيران/يونيو 30 في أجله وينتهي تاريخه
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 العبارة هذه أن ويالحظ .االعتماد خطاب قيمة أيضاً وتحدد .كمستفيد األصغر التمويل مؤسسة الفقرة هذه تحدد .2
 عن يقل مبلغ سحب في المستفيد حق تعكس ـ األقصى المبلغ "مجمله في يتجاوز لن" المبلغ هذا أن تفيد التي ـ

 .المتاح االعتماد خطاب مبلغ إجمالي

  
 القسم وينص ،2007 حزيران/يونيو 30 في أجله وينتهي تاريخه من يسري االعتماد خطاب أن الفقرة هذه وتبين

 يعتبر أجله انتهاء لموعد تحديد بدون اعتماد خطاب أي أن )UCC( الموحدة التجارية المدونة من 106 – 5
 باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف من 42 المادة وتشترط .دارهإص من سنة بعد األجل منتهي

 بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات" وتشترط .أجله انتهاء موعد االعتماد خطاب يتضمن أن )UCP( المستندية
 تاريخ إما الحتياطيا االعتماد خطاب يتضمن أن 9.01 رقم المادة في جاء حسبما -)ISP98( االحتياطية االعتماد
 لخطاب تفسيراً نتجنب وحتى .معقولة بمدة سابق إخطار بعد بإنهائه المصدر للبنك يسمح أن أو أجله، انتهاء

 بمكان األهمية من معقولة، بمدة إخطار بعد إنهائه المصدر للبنك يسمح أو سنة بعد ألجله انتهاء عنه ينتج االعتماد
 القرض اتفاقية في سيشترط المحلي البنك أن فيه الشك ومما .أجله انتهاء موعد على بوضوح النص ضمان
 أن المحلي البنك أيضاً يطلب وقد .المحلي القرض استحقاق موعد قبل االعتماد خطاب انتهاء عدم على المحلي
 على للسحب المحلي للبنك كاف وقت إلتاحة وذلك المحلي، القرض استحقاق أجل بعد االعتماد خطاب أجل ينتهي

 األحوال هذه وفي .استحقاقه عند المحلي القرض بسداد األصغر التمويل مؤسسة تقم لم إذا االعتماد خطاب سابح
 يتم التي الصعبة العملة ومقرض المصدر البنك مع المناسبة الترتيبات عمل األصغر التمويل مؤسسة على يتعين

 لدى المربوطة النقدية الضمانة وديعة عن راجاإلف لضمان االعتماد لخطاب نقدية كضمانة القرض حصيلة استخدام
 الصعبة العملة لقرض يكون أن هذا يتطلب وقد .استحقاقه عند الصعبة العملة قرض لسداد حينها في المصدر البنك
 .األصغر التمويل مؤسسة على إضافية فائدة تكاليف ذلك عن نتجت وقد المحلي القرض أجل من قليالً أطول أجل

  
 ال االعتماد، خطاب إصدار بمجرد أنه يعني وهذا ".لإللغاء قابل غير" االعتماد خطاب أن أيضاً رةالفق هذه وتوضح
 الموحدة، التجارية المدونة وبموجب .عليه المنصوص األجل انتهاء قبل بإلغائه المصدر البنك قيام يجوز

 االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات"و المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات واألعراف
 خالف على صراحة النص يتم لم ما لإللغاء، قابل غير االحتياطي االعتماد خطاب يعتبر ")ISP98( االحتياطية

 لإللغاء، قابل غير االحتياطي االعتماد خطاب أن على للنص قصوى ضرورة وجود عدم من الرغم وعلى .ذلك
 من جدال أي لتجنب لإللغاء قابل غير االحتياطي االعتماد خطاب أن وماًد النص وجوب على العادة جرت فقد
 قابل اعتماد خطاب قبول األصغر التمويل مؤسسة على ينبغي ال ظروف أية وتحت .ذلك بخالف الدفع شأنه

 اًءبن ذلك، إلى باإلضافة .المحلي البنك من ُيقبل أال مرجحة بصورة المحتمل من الخطاب هذا مثل ألن لإللغاء،
 أن الممكن من المحلي، القرض أجل استحقاق قبل االعتماد خطاب إلغاء فإن المحلي، القرض اتفاقية بنود على
 أو بديلة، بضمانة المطالبة في القوة المحلي البنك يمنح أن الممكن ومن المحلي، القرض سداد عن تخلف عنه ينتج
 .األصغر لالتموي لمؤسسة أخرى سلبية آثار عنه نتجت أن الممكن من
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 تمثل ذلك خالف على النص يتم لم ما لإللغاء قابلة غير االحتياطية االعتماد خطابات أن مفادها التي والحقيقة
 مناقشته تمت كما – احتياطي اعتماد خطاب على إدخالها يتم التي األخرى التغييرات أو التعديالت سياق في أهمية
 .7 شرحال في

  
 بين 2006 تموز/يوليو 1 بتاريخ احتياطي، اعتماد خطاب التفاقية وفقاً هذا تياطياالح االعتماد خطاب إصدار تم

 .وبيننا الطالب

  
 تجاه األصغر التمويل ومؤسسة المصدر، البنك والتزامات حقوق تنظم التي المبالغ رد اتفاقية الفقرة هذه وتحدد .3

 خطاب بموجب سحبها تم المصدر للبنك غمبال أية برد األصغر التمويل مؤسسة التزام وخاصة البعض، بعضهما
 .)3 – باء اإليضاح( المشروح المبالغ رد اتفاقية نموذج راجع التفاصيل من مزيدلل .االعتماد

  
 Park 300( في الكائن مقرنا في التالية المستندات بتقديم قيامكم بمجرد أدناه الموضحة األموال تقديم يتم

Avenue, New York, NY 11111, USA(: 

 ومؤشر علينا مسحوب المرفق، ألف ملحق كنموذج بكم، الخاص )Sight Draft( باالطالع السحب ندس .1
  .).N.A( المصدر البنك لدى 123456 رقم االحتياطي االعتماد خطاب على مسحوب عليه

 
 :اآلتي على ينص جانبك من موقع بيان .2

 المحلي، القرض التفاقية بالنسبة ألنه راًنظ أمريكي، دوالر ..................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب"
 السداد مستحق المحلي القرض مبلغ أصل أصبح لذلك، نتيجة ،)هنا مبين كما( السداد عن تخلف واقعة حدثت
 يتم الذي المبلغ يتجاوز وال .عليه المنصوص أجله قبل ذلك في حقنا أعلنا قد هذا وبموجب الفور على لنا

 ".إليه المشار المحلي القرض اتفاقية بموجب لنا سداده المستحق المبلغ سحبه
  
 على السحب له يتسنى حتى المصدر للبنك تقديمها المحلي البنك على يتعين التي المستندات الفقرة هذه وتحدد .4

 من عليه موقع وبيان باإلطالع السحب سند من المستندات هذه تتكون الحالة هذه وفي .االعتماد خطاب حساب
 لحامل أو للغير، أو األول، للطرف بالسداد للقيام ثان لطرف طرف من توجيه هو "السحب سند"و .يالمحل البنك
 الذي "ألجل السحب سند" مقابل في( الطلب عند السداد مستحقة كمبيالة "باإلطالع السحب سند" ويعتبر .السند هذا
  .)تقديمها من األيام من محدد عدد بعد السداد مستحقة كمبيالة يمثل

  
 االعتماد خطابات سياق في خاصة وموقعه، المصدر للبنك المحددة الهوية بشأن بدقة التيقن عدم من وللحماية

 االحتياطي االعتماد خطاب يحدد أن بمكان األهمية من أجنبية، بنوك من أو بنك فروع من الصادرة االحتياطية
 خطاب بإصدار بنك فرع قيام وعند .مكاناإل قدر عنه الصلة ذات المعلومات من وبمزيد بدقة المصدر البنك
 االعتماد خطاب يحدد وأن البد آخر، بنك أو فرع في مستندات بتقديم يسمح أو يتطلب ذلك ومع احتياطي، اعتماد

 .اإلمكان قدر بدقة البنك أو الفرع االحتياطي
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 البنك به يطالب الذي بلغالم بسداد الفور على المصدر البنك سيقوم للشروط، المستوفاة المستندات تقديم وعند
 .االعتماد خطاب قيمة إجمالي يجاوز ال بما المحلي

 المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات واألعراف الموحدة، التجارية المدونة من كل أن ونالحظ
 مراجعة في الحق المصدر للبنك تتيح ،"ISP98 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات"و

 أيام سبعة تتجاوز ال معقولة فترة غضون في الموضوعة لالشتراطات مراعاتها من للتأكد المقدمة المستندات
 عن تخلف واقعة بحدوث المتعلق البيان دقة من يتحقق لن المصدر البنك أن التفهم بمكان األهمية ومن .عمل
 آخر مكان أي في أو( البيان هذا في مستندية شروط أية مراعاة من يتحقق ولن المحلي، القرض بموجب السداد
 الحق له يكون أن بدون االعتماد خطاب مقابل بالسحب المحلي البنك قام إذا لذلك، ونتيجة .)االعتماد خطاب في
 وبصورة ظاهره في الطلب ويبد لم ما( المصدر البنك على بالرجوع األصغر التمويل مؤسسة تقوم لن ذلك، في

 كان أو المطلوب البيان يتضمن لم إذا المثال سبيل على أعاله، الموضحة االشتراطات مراعاة عدم واضحة
 القرض اتفاقية بموجب فتنشأ األصغر التمويل مؤسسة تتخذها أن يمكن التي التدابير أما .)مختلف لبيان متضمناً
 المصدر البنك على األصغر تمويلال مؤسسة حقوق فإن هذا، عن وفضالً .الشأن هذا في المحلي والقانون المحلي

 رد اتفاقية نموذج من 7 القسم انظر .المبالغ رد التفاقية وفقاً أكبر بصورة محدودة تكون قد الظروف هذه في
 .)3 – باء اإليضاح( المقابلة والشروح المشروح المبالغ

  
 المحلي للبنك يحق بموجبها تيال الظروف بشأن األطراف نوايا يبين ألنه أهمية المطلوب البيان يمثل ذلك ومع

 أي لتفادي المحلي القرض اتفاقية مع تتفق بصورة البيان هذا صياغة ويجب .االعتماد خطاب حساب على السحب
 التمويل مؤسسة على يتعين ذلك، إلى وباإلضافة .ظروف أية تحت السحب في المحلي البنك حق بشأن لبس

 قيام من لحمايتها اإلمكان، قدر ومحكمة دقيقة تكون أن يجب تيال السحب شروط بشأن التفاوض محاولة األصغر
 :تحديداً أكثر وبصورة .ضرورية غير سحوبات بأية المحلي البنك

  
 المحلي البنك من طلب أي على الموافقة عدم األصغر التمويل مؤسسة على يتعين .تفاديه ُيحبذ شرط  )ألف(

 البنك أو المحلي البنك اقتراح على بناًء وذلك أدناه، الموضح لبيانا المثال، سبيل على محدد، غير عام بيان إلدراج
 .)أدناه جيم باء، انظر( تحديداً، أكثر بيان إدراج تطلب أن وعليها المصدر،

  
 بنود بمخالفة األصغر التمويل مؤسسة لقيام نظراً أمريكي دوالر ...................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب"

 ".المحلي لبنكا مع اتفاق وشروط

  
 في األصغر التمويل مؤسسة من المقدم الضمان نطاق فعال نحو على يوسع ألنه الشرط هذا مثل إدراج ُيحبذ ال

 البنك بين العالقات جميع كذلك ليغطي ولكن محددة، محلي قرض اتفاقية فقط ليغطي ال االعتماد، خطاب صورة
 عن تخلف حالة أية أنب تصوراً هناك يكون أن المحتمل من لذلك، ونتيجة .األصغر التمويل ومؤسسة المحلي
 القرض اتفاقية خالف ما عالقة عن ناشئة المحلي والبنك األصغر التمويل مؤسسة بين عمل خالفأي  أو السداد
 مؤسسة إجبار إلى يؤدي الذي األمر االعتماد، خطاب حساب على السحب إلى تؤدي أن الممكن من المحلي
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 يجوز الشرط، هذا مثل بشأن التفاوض وعند .الفور على المصدر للبنك المسحوبة المبالغ رد على األصغر التمويل
 رأس بشأن المصرفية التنظيمية المتطلبات وألغراض البلدان، معظم في أنه، توضح أن األصغر التمويل لمؤسسة
 االتفاق محدد نحو على الخطاب هذا يبين أن بد ال ما، اتفاق بموجب كضمانة االعتماد خطاب تقديم تم إذا المال،

  .األساسي

  
 تفادي يتم وبالتالي المحلي، القرض اتفاقية إلى محددة بصورة التالية البيانات نماذج تشير .أفضل بدائل  )باء(

 :أعاله )ألف( في إليها المشار المشكلة

  
 حساب على السحب في يتناألحق أمريكي دوالر ...................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب" :1 رقم البديل
 التمويل ومؤسسة المحلي البنك بين 2006 تموز/يوليو 1 بتاريخ المحلي القرض التفاقية وفقاً هذا االعتماد خطاب
 ".األصغر

 األصغر التمويل مؤسسة ألن نظراً أمريكي دوالر ...................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب" :2 رقم البديل
 التمويل ومؤسسة المحلي البنك بين 2006 تموز /يوليو 1 بتاريخ المحلي القرض تفاقيةا وشروط بنود خالفت
 "األصغر

  
 لبيان نموذج صورة في تحديداً، أكثر بيان بشأن التفاوض محاولة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين أمكن، وإن
 النموذجين مثل أكبر بصورة فاضفض بيان تضمين على المحلي البنك أصر وإذا .أدناه )جيم( في جاء لما وفقاً

 البنك حق تنظم تفصيلية أحكام تضمين )1( على اإلصرار األصغر التمويل مؤسسة على يتعين أعاله، الواردين
 يتجاوز ال" :البيان هذا على التالية البنود إلحاق )2(و المحلي، القرض اتفاقية ضمن وذلك السحب في المحلي
  ".إليها المشار المحلي القرض اتفاقية بموجب سحبه لنا مستحقال المبلغ سحبه يتم الذي المبلغ

 
 الحاالت ويقيد المحلي القرض اتفاقية إلى محددة بصورة البيان يشير أن هو المثالي الوضع .بديل أفضل )جيم(

 القرض ةاتفاقي بموجب حقوقه استعاضة شأنها من التي التدابير اتخاذ في الكامل الحق المحلي للبنك فيها يكون التي
 تُمنح وأن اإلشعارات، بعض على الحصول في الحق األصغر التمويل لمؤسسة كان إذا المثال، سبيل على .المحلي
 أن يجب هذا فإن السداد، عن التخلف حالة وقوع بعد المحلي القرض بسداد التعجيل قبل مخالفات أية لعالج فترات
 وقام المحلي القرض سداد تعجيل في الحق له أصبح قد المحلي البنك أن بتحديد وذلك السحب، شرط في ُيوضح
  :سحب شرط وجود من بدالً وكمثال، .التعجيل بعملية بالفعل

 
 المحلي، القرض التفاقية بالنسبة ألنه نظراً   أمريكي، دوالر..................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب"

  ".)هنا مبين كما( السداد عن التخلف حالة هناك
 

   :كاآلتي صياغة على اإلصرار األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين
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 المحلي، القرض التفاقية بالنسبة ألنه نظراً   أمريكي، دوالر ..................مبلغ سداد هذا بموجب نطلب"
 لنا السداد مستحق المحلي القرض مبلغ أصل أصبح لذلك، نتيجة ،)هنا مبين كما( السداد عن تخلف واقعة حدثت
 .ذلك في حقنا أعلنا قد هذا وبموجب استحقاقه أجل قبل الفور على

  
 المبلغ يتجاوز ال" :التالية الصياغة بإضافة المطالبة األصغر التمويل مؤسسة على يجب الحاالت، هذه مثل وفي
  ".إليها المشار المحلي القرض اتفاقية بموجب سحبه لنا المستحق المبلغ سحبه يتم الذي

 
 التدابير مع تتفق حتى مطلوب هو ما حسب تعديلها يتم أن فيجب الفعلية الصياغة أما مثال، مجرد هذا وبالطبع
 .المحلي القرض اتفاقية في الواردة األخرى واألحكام

  
 أو ،]0847-994 )212([ رقم على الفاكس باستخدام يتم قد السحب مستندات )مستند( تقديم فإن هذا، عن وفضالً
 إرسال بموجب المستندات تقديم حالة وفي .إليكم كتابي إشعار في .).N.A( المصدر كالبن يحدده آخر فاكس رقم

 في أو قبل ])6061-894 )302[ هاتف رقم على بذلك هاتفياً .).N.A( المصدر البنك إفادة عليكم يتعين فاكس،
 للسداد شرطاً هاتفيةال المكالمة لهذه ).N.A( المصدر البنك تلقي يكون أال بشرط، الفاكس، هذا إرسال وقت نفس

  .هذا بموجب
 
 االلكتروني البريد أو الفاكس، طريق عن المطلوبة المستندات بتقديم االحتياطية االعتماد خطابات تسمح وأحيانا .5
 أن يجب الفقرة هذه فإن المعتادة، الظروف وفي .)SWIFT( المصرفية للحواالت االلكتروني النظام طريق عن أو

  .األصغر التمويل مؤسسة وليس المحلي والبنك المصدر، البنك األولى بالدرجة تخص

  
 وشروط لبنود وفقاً قُدمت ما إذا أعاله، مبين كما خاصتكم السحب مستندات على الموافقة على هذا بموجب نوافق
  .هذا االحتياطي االعتماد خطاب

 
 ذلك يتم أن بشرط منكم الصادرة ماتوالتعلي لطلبكم إليه المشار االحتياطي االعتماد خطاب تحويل عملية تخضع[

  .]لنا مقبولة بصورة وموضوعاً شكالً
 
 شخص قيام على الموافقة الُمصدر من يطلب أن للمستفيد يسمح كان إذا "للتحويل قابالً" االعتماد خطاب يكون .6

 االعتماد خطاب يكون ال االعتماد، لخطابات نظام ألي ووفقاً .المستفيد هو الشخص هذا كان لو كما بالسحب آخر
 بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات من 6.02 مادةال( ذلك خالف على النص تم إذا إال للتحويل قابالً االحتياطي
 مادةالو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة الدولية والممارسات األعراف من 48 مادةالو االحتياطية، االعتماد

 .)الموحدة ريةالتجا المدونة من )أ( 5-112
 

 المحلي البنك من تحويله يجوز االعتماد خطاب بموجب السحب حق أن القوسين بين الواردة أعاله الفقرة وتوضح
 إليه المتنازل قيام عند شكوكاً يثير قد المحلي البنك جانب من التنازل وهذا .المصدر البنك موافقة حالة في للغير
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 الحيلولة األصغر التمويل مؤسسة على الشرط، هذا مثل تضمين المحلي كالبن طلب وإذا .السحب مستندات بتقديم
 مؤسسة موافقة دون للتنازل قابالً له الضامن االعتماد خطاب أو المحلي القرض يكون أن ينبغي وال .ذلك دون

  .األصغر التمويل
 
  .الطالب ومن ومنا، كم،من صريحة كتابية موافقة دون إليه المشار االعتماد خطاب تغيير أو تعديل يجوز وال

 
 أي على )المحلي والبنك األصغر، التمويل ومؤسسة المصدر، البنك( الثالثة األطراف موافقة الفقرة هذه تتطلب .7

 واألعراف الموحدة، التجارية المدونة من كل مع النهج هذا ويتفق .االعتماد خطاب على إدخاله يتم تعديل
 .االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية والممارسات المستندية ماداتباالعت المتعلقة الموحدة والممارسات

 والتزامات حقوق أن على ينص النظم هذه من نظام كل فإن لإللغاء، قابل غير يعتبر اعتماد خطاب أي ألن ونظراً
 في إال عليه، بالخطا أطراف توافق لم إلغاء أو بتعديل تتأثر أن يمكن ال اعتماد خطاب أي بموجب األطراف
 حكم أي على الموافقة عدم األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .االعتماد خطاب في عليها المنصوص الحدود
   .األصغر التمويل مؤسسة من كتابية موافقة دون االعتماد خطاب بتعديل المحلي والبنك المصدر للبنك يسمح

 
  :يلي ما بموجب الجزئي بالسحب السماح

 
 األعراف وبموجب .االعتماد خطاب مبلغ إجمالي من بأقل بالسحب المحلي للبنك التالية رةالفق تسمح .8

  االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية والممارسات المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات
)ISP98( ذلك خالف على النص يتم لم ما االعتمادات، حساب تحت الجزئي بالسحب ُيسمح )من 3.08 المادة 

 وال .)الموحدة والممارسات األعراف من 40 مادةالو االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات
 ووفقاً .االعتمادات حساب تحت الجزئي السحب على صراحة تنص أحكام أية الموحدة التجارية المدونة تتضمن
 تحت الجزئي بالسحب صراحة السماح هذا، بموجب موضح هو كما لألطراف، يجوز الموحدة، التجارية للمدونة
 الشرط، هذا مثل بشأن مشكالت أية توجد ال العادة وفي .نفسه االحتياطي االعتماد خطاب في االعتمادات حساب
 موجبب سحبه المحلي للبنك يجوز الذي المبلغ تحديد فيها يتم التي الحاالت في ضرورياً الشرط هذا يكون وقد
 شرحال انظر( المحلي للقرض بالنسبة السداد عن التخلف واقعة حدوث بعد المحلي القرض اتفاقية أو السحب شرط

 .)أعاله 4
  
 لفترة تعديله، دون نفسه، تلقاء من الخطاب أجل انتهاء تاريخ تمديد إليه المشار االحتياطي االعتماد خطاب يشترط[
 بتقديم نقم لم ما األجل، النتهاء مستقبلي تاريخ أي من أو أجله، انتهاء تاريخ من واحدة سنة مدتها إضافية )فترات(

 موصي( مسجل خطاب بموجب األجل انتهاء تاريخ قبل األقل على يوماً )وعشرون مائة( 120 قبل لكم إشعار
 االعتماد ابخط تجديد عدم يفيد بما نختارها االستالم تفيد وسيلة بأية أو فاكس بموجب أو )الوصول بعلم عليه

 علينا بكم الخاص باالطالع السحب سند إجراء لكم يجوز عليه، وبناًء[إضافية، مدة ألية إليه المشار االحتياطي
 الخاص االعتماد خطاب لرقم اإلشارة وتتم إليه، المشار االحتياطي االعتماد خطاب في المتاح يتجاوز ال بمبلغ
  .]]بنا
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 التجديد أحكام من النوع وهذا .تلقائياً المتكرر التجديد شرط عن مثاالً األقواس بين أعاله الواردة الفقرة تعتبر .9

 الخاص االعتماد خطاب فإن عامة، كقاعدة ذلك ومع .قانوناً للتطبيق وقابالً سارياً عامة بصفة يعتبر التلقائي
 عنه ينتج قد إعماله ألن الحكم، هذا مثل يتضمن أال ينبغي هنا نتناوله الذي األصغر التمويل مؤسسة بمعاملة
 يمنع قد وهذا .الصعبة العملة قرض استحقاق تاريخ بعد قائماً االعتماد خطاب يظل أن قصد دون السهو بطريق
 المناسب الوقت في النقدية الوديعة في المتمثلة الضمانة عن إفراج على الحصول من األصغر التمويل مؤسسة
 .الصعبة العملة قرض لسداد

  
 يتسنى حتى بعناية االعتماد خطاب أجل انتهاء تاريخ تحديد ينبغي المتكرر، التجديد شرط إدراج من بدالً وبالتالي
 2 شكلال انظر .المحلية العملة وقرض الصعبة العملة قرض استحقاق تاريخي بين صحيحة بصورة المطابقة
 .النوع هذا من المتكرر التجديد شرط في معتاداً مكوناً الداخليين القوسين بين الوارد األخير الشرط ويعتبر .أعاله
 بعناية فالمطابقة وبالتالي .يتجدد لم إذا أجله، انتهاء عند االعتماد خطاب حساب على السحب للمستفيد يسمح حيث
 على ويتعين ضروري، غير الشرط هذا تجعل المحلي والقرض الصعبة العملة قرض استحقاق تاريخي بين

 .المتكرر التجديد شرط بقية مع إدراجه، دون لةالحيلو األصغر التمويل مؤسسة

  
 المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات لألعراف إليه المشار االحتياطي االعتماد خطاب يخضع
 هذه في ذكرها يرد لم التي لألمور بالنسبة وكذلك ،500 رقم الدولية، التجارية الغرفة ،1993 لعام المنقحة
 وُيفسر المتحدة الواليات في به المعمول الفيدرالي والقانون نيويورك والية لقوانين فتخضع ؤسسات،والم األعراف

 عائداتهم، أو أصولهم، أو ممتلكاتهم، أو منهم أحد أي ضد قضائية دعوى أية أن على األطراف وافقتو .لذلك تبعاً
 -نيويورك قضاء نيويورك، لوالية العليا المحكمة أمام )حصرياً( فيها النظر يتم إليه المشار االعتماد بخطاب تتعلق

   .مانهاتن في لنيويورك الجنوبية للمنطقة األمريكية المتحدة الواليات في - المحلية المحكمة أو مانهاتن،
 

 خطاب وشروط بنود ضمن المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف التالية الفقرة تضم .10
 لألعراف بديلة مدونة ISP98 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات وتعتبر .االعتماد

 ُيرجح المدونتين، هاتين من مدونة بأية العمل حالة وفي .االعتماد خطاب على تطبيقها يجوز الدولية والممارسات
 االعتماد خطاب يخضع مدونة، أية تطبيق معد حالة وفي .الموحدة التجارية المدونة أحكام معظم على فيها جاء ما

 نيويورك، والية في االعتماد لخطابات المنظم للقانون التام الشرح من للمزيدو .الموحدة التجارية المدونة لمواد
 األعراف المثال سبيل على( الشأن هذا في الدولية والممارسات باألعراف الخاصة الصلة ذات والمدونات

 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية والممارسات المستندية، باالعتمادات لمتعلقةا الموحدة والممارسات
ISP98(، والمحاكم نيويورك، والية اختصاص نطاق على أيضاً الفقرة هذه وتنص ،1 - باء اإليضاح انظر 
  .إليه المشار االعتماد خطاب عن الناشئة النزاعات في للنظر الفيدرالية
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 للمحاكم الحصرية الوالية على ينص الشرط هذا كان إذا أنه تالحظ أن األصغر التمويل مؤسسة لىع ويتعين
 المصدر البنك على الرجوع تستطيع ال قد األصغر التمويل مؤسسة فإن المصدر، البنك فيه الذي البلد في الكائنة
 تتكبد قد المصدر، والبنك األصغر، التمويل مؤسسة بين نزاع نشأ إذا وبالتالي، .المحلية االختصاص جهة لدى

 .لها التابع االختصاص جهة لدى المصدر البنك على الرجوع حق لممارسة كبيرة تكاليف األصغر التمويل مؤسسة

  
  .).N.A( المصدر البنك
  معتمد توقيع
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  :ألف ملحق
  

  باإلطالع السحب سند
  

   سيتي كابيتال :روريتانيا جمهورية
   

_________، 200___  
  
  .(.N.A( المصدر، البنك :إلى

300 Park Avenue  
 NY 11111 نيويورك،

   األمريكية المتحدة الواليات
  

  االحتياطية االعتماد خطابات إدارة :السادة عناية
  

  اإلطالع عند
 100/_______و _____________( أمريكي دوالر ................مبلغ محلي بنك ألمر ادفعوا

  .123456 رقم طرفكم االحتياطي االعتماد خطاب سابح على وتحميالً) أمريكي دوالر
  
  المحلي البنك 
  روريتانيا جمهورية 
 11 Independence Place  
 Capital City 70000  
 Republic of Ruritania   
  
   __________ :عنه 
   :االسم 
  :الوظيفي المسمى 
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  3- باء اإليضاح 
  

  مبالغ رد التفاقية مشروح نموذج
  

 المقدمة والشروط البنود مع متنه في متمشياً ،)االعتماد خطاب( لإللغاء قابل غير اعتماد طابخ إصداركم مقابل
 دون الطالب يتفق ذلك، خالف كتابة الطالب قدمه ما على بناًء أو المرفق الطلب على )"الطالب"( أدناه الموقع من

  :يلي ما على )المصدر البنك( مع شروط
  
 تحت مسحوب )سحب منهما كل( دفع أمر أو سحب كل مبلغ المصدر للبنك بالطال يسدد )أ( .>1<المبالغ رد .1

 انتهاء تاريخ ]بعد به، المعمول للقانون وفقاً كان إذا أو،[ في أو قبل مسحوباً كان سواًء االعتماد، خطاب حساب
 التزام أو ألجل سحب حالة في )1( المبالغ هذه من مبلغ كل سداد ويتم .>2<االعتماد خطاب في الوارد األجل
 عملية ترتيب من المصدر البنك لتمكين االستحقاق موعد قبل كاف وقت وفي طلب دون بالسداد، مؤجل
 ال موعد في فيه السداد المستحق المكان إلى األموال تصل حتى فيه السداد المطلوب اليوم نفس في التغطية
  >3< .الطلب عند باإلطالع، سحب حالة في )2(و االستحقاق، موعد يتجاوز

  
 ألموال إيداع بإحداث أو بإيداع الطالب يقوم االعتماد، خطاب بإصدار المصدر البنك قيام على مسبق وكشرط )ب(
 المستحق والطرف المصدر للبنك معقول نحو على مقبولة بشروط الطالب لصالح المصدر البنك لدى حساب في

 مع االعتماد خطاب بموجب ]المتاح المبلغ عن تقل ال[ ،)الحساب( "ضمانة حساب – األصغر التمويل مؤسسة"
 أن للطالب السماح بشرط[ األقل على االعتماد خطاب أجل انتهاء تاريخ حتى الحساب في المبالغ هذه على الحفاظ
  >4< ].الحساب هذا لصالح المصدر البنك من المسددة أو المعالة الفوائد شهرياً يسحب

  
 البنك يقوم مبلغ أي برد األصغر التمويل لمؤسسة األساسي لتزاماال القسم هذا من )أ( شرطال يحدد :الغرض .1

 االعتماد خطاب بموجب – "سحب سند" صورة في العادة في يكون والذي -دفع أمر مقابل بسداده المصدر
 .)]2 – باء اإليضاح[ االعتماد خطاب نموذج في 4 رقم الشرح انظر -السحوبات عن المعلومات من للمزيد(

 نجد ذلك، ومع .أعاله الوارد الحكم بدون حتى أيضاً ويتواجد الموحدة التجارية المدونة في لتزاماال هذا ويندرج
 .االلتزام هذا من تغير محددة حاالت وفي المبالغ، برد الخاص االلتزام هذا إلى تضيف المبالغ، رد اتفاقية أن

 لبنود وفقاً دفاعاً تمثل ال وظروف إجراءات عدة صراحة تحدد المبالغ رد اتفاقية أن نجد ملحوظة، وبصورة
 مبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة التزام مقابل دفاعاً تمثل أن الممكن من أنها من الرغم على االتفاقية، هذه
 هذا على تؤثر أو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف بموجب المصدر للبنك

 .المقابلة والشروح ،7 القسم انظر يل،التفاص من للمزيد .االلتزام

  
 االعتماد لخطاب االسمية للقيمة معادل مبلغ إيداع األصغر التمويل مؤسسة بقيام القسم هذا من )ب( شرطال يتطلب
 الحساب هذا في المودعة األموال ستكون إليها، المشار التمويل معاملة سياق وفي .المصدر البنك لدى حساب في
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 فيه المودعة واألموال الحساب وسيكون .األصغر التمويل مؤسسة عليه حصلت التي الصعبة العملة قرض حصيلة
 المصدر للبنك مبالغ لرد )أ( شرط بموجب األصغر التمويل مؤسسة التزام ضمان بموجبها يتم التي الضمانة بمثابة
 األصغر التمويل لمؤسسة خرىاأل وااللتزامات االعتماد، خطاب بموجب المحلي البنك بها قام سحوبات أية مقابل

 األقسام في الموجودة الشروح في الضمانة حساب آلية بشأن إضافية مناقشات وهناك .المبالغ رد اتفاقية بموجب
 تطلب ال قد اإلصدار بنوك بعض أن وُيالحظ .)"المقاصة"( 18 و،)"القانونية التدابير"( 17و ،)"الضمانة"( 12

 بحاجة يكون قد أعاله الوارد الشرط فإن عندئٍذ كذلك، األمر كان فإذا .تماداالع خطاب قيمة كامل تغطي ضمانة
  .المودعة النقدية للضمانة الفعلية القيمة إلظهار لذلك وفقاً مراجعة إلى
  
 المصدر البنك يقبل قد محددة ظروف في :االعتماد خطاب أجل انتهاء تاريخ بعد االعتماد حساب تحت السحب .2

  .أجله انتهاء بعد االعتماد خطاب حساب على المحلي كالبن بها يقوم سحوبات
  

 عليها المنصوص اآلجال انتهاء تواريخ بتمديد تسمح اًشروط االعتماد خطابات بعض تتضمن المثال، سبيل على
 البنك قيام تمنع )عمالية نزاعات أو طبيعية، كارثة أو حرب، يشبه ما المعتاد في( قاهرة قوة هناك تكان إذا

 عن الناتج التمديد على بوضوح النص ويجب .زمنية لفترة االعتماد خطاب بموجب التزاماته أداء من المصدر
   .االعتماد خطاب في القاهرة القوة
 أثناء االعتماد حساب تحت تتم التي السحوبات على للموافقة المصدر البنك على التزام أي هناك يكون ال وإال،
 حدث أثناء االعتماد خطاب أجل انتهى إذا للنشاط المعتاد السياق في تتم تيال العمليات عطلت التي القاهرة القوة
 مشروع كان إذا ذلك، ومع .القاهرة القوة لحادث إشارة أية االعتماد خطاب نموذج يتضمن وال .القاهرة القوة

 األصغر تمويلال مؤسسة على ،القاهرة القوة أحداث إلى إشارة يتضمن المصدر البنك من المقترح االعتماد خطاب
 جميعاً كلها الصعبة العملة قرض واتفاقية المحلي، القرض واتفاقية المبالغ، رد واتفاقية االعتماد، خطاب أن ضمان
 بتمديد السماح تجنب األصغر التمويل مؤسسة على ينبغي أي( متطابقة بصورة القاهرة القوة أحداث مع تتعامل
  .)الصعبة العملة قرض اتفاقية في موازٍ تمديد هناك يكن مل إذا قاهرة قوة نتيجة االعتماد خطاب أجل

  
 باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف تتضمن التي االعتماد لخطابات بالنسبة ذلك، إلى وإضافة

 في المصدر البنك فيه يكون ما تاريخ مع االنتهاء تاريخ تصادف إذا انتهائها أجل تمديد الممكن من المستندية،
 فيه يكون الذي التالي اليوم يصبح الحالة، هذه وفي .األسبوع نهاية عطلة أو الرسمية العطالت مثل ،اًمغلق العادة
 حساب تحت بسحوبات المستفيد قيام على الموافقة وستتم االعتماد، خطاب أجل انتهاء تاريخ هو مفتوحاً البنك

 األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ،قاهرة قوة عن ناشئال التمديد مع الحال هو وكما .اليوم ذلك في االعتماد
 تاريخ احتساب بها يتم التي الطريقة مع تطابق عدم يخلق ال التالي العمل يوم إلى االعتماد خطاب تمديد أن ضمان

 نبلدا عدة المعاملة تتضمن أن حالة في جداً معقداً أمراً ذلك يكون أن الممكن ومن .الصعبة العملة قرض استحقاق
  .العمل أيام تختلف وبالتالي مختلفة، عطالت له كونت قد منهم كل ألن اختصاص وجهات
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 "باالطالع سحبسند ل" هو االعتماد خطاب نموذج مع المرفق السحب نموذج أن نالحظ :الطلب عند المبالغ رد .3
 المستندات وقبول تقديم عند الفور على الطلب عند المحلي للبنك بالسداد المصدر البنك التزام يعنى مما

 ووفقاً لذلك، ونتيجة .باالطالع السحب سند االحتياطي االعتماد خطاب يصاحب أن المعتاد ومن .المطلوبة
 يتم وقد المبالغ، لهذه طلبه عند المصدر للبنك مبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة ستلتزم أعاله، )ب( لشرط
 17 القسم يحدد .االعتماد خطاب بموجب المحلي للبنك سحب بسداد المصدر البنك قيام بعد الفور على الطلب

 الخاص األصغر التمويل مؤسسة حساب إزاء المصدر البنك يتخذها قد التي اإلجراءات "القانونية التدابير"
  .المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة التزام الستيفاء الصعبة بالعملة النقدية بالضمانة

  
 الفائدة أن على المصدر البنك مع التأكيد األصغر التمويل مؤسسة على يتعين :المستحقة الفوائد سحب .4

 ألن نظراً دورية، بصورة األصغر التمويل مؤسسة قبل من للسحب متاحة ستكون الحساب على المستحقة
 العملة قرض على المحتسبة الدورية الفوائد من جزء لسداد المبالغ هذه إلى تحتاج قد األصغر التمويل مؤسسة
 القيمة سيعادل الحساب في الوديعة مبلغ أصل ألن ممكناً، ذلك يكون قد المعتادة، الظروف وفي .بةالصع

 الحساب على المستحقة الفائدة احتجاز إلى المصدر البنك يحتاج ال وبالتالي، االعتماد، لخطاب االسمية
 إن ذلك، تفيد صياغة ساببالح خاص مستند أي أو المبالغ، رد اتفاقية تتضمن أن وينبغي .إضافية كضمانة
  .أمكن

  
 أتعاب )أ( ☺[ المصدر للبنك يلي ما بسداد الطالب سيقوم .>5<والمصروفات والرسوم، واألتعاب، العموالت، .2

 بعد الحقاً السداد تستحق سنوياً المائة في ]0.50[ بواقع االعتماد خطاب بموجب آنذاك للسحب المتاح المبلغ على
 )1( وحتى االعتماد خطاب فيه يصدر الذي اليوم من ابتداًء ،>6<)شهر كل من األول ومالي في( حقاقاالست تاريخ
 خطاب بموجب للسحب المتاح المبلغ إجمالي سحب فيه يتم الذي اليوم )2(أو االعتماد، خطاب أجل انتهاء تاريخ

 طالما( االعتماد خطاب على األخرى والرسوم واألتعاب العموالت )أ( مغايرة صيغة [ ].أقرب أيهما االعتماد،
 يتفق قد التي التوقيتات وفي باألسعار )به المعمول للقانون وفقاً االعتماد خطاب بموجب مملتز المصدر البنك أن

 وأتعاب لعموالت وفقاً سيكون االتفاقية، هذه مثل وجود عدم حالة في أو  [ كتابة المصدر والبنك الطالب عليها
 يسددها قد التي المصروفات كافة الطلب، عند )ب(و  [ ]الطلب عند وتستحق ،]آنذاك السارية البنك ورسوم
  >7< ]االعتماد بخطاب يتعلق فيما يتكبدها أو المصدر البنك

  
 عليه واإلبقاء االعتماد خطاب إصدار مقابل بتحميلها المصدر البنك يقوم التي األتعاب الحكم هذا يحدد :الغرض .5

 الصيغة قبول ويجوز .االعتماد خطاب بموجب المقدم المبلغ من نسبة تعاباأل هذه تكون العادة في .مفتوحاً
 المصدر البنك مع المستقلة اتفاقيتها أن ضمان في سترغب األصغر التمويل مؤسسة أن إال ،)أ( لشرط المغايرة
 السلطة درالمص البنك تعطي وال قائماً، االعتماد خطاب فيها سيكون التي الكاملة الفترة تغطي األتعاب بشأن

 تغيير أو )األصغر التمويل مؤسسة وتقبلها بوضوح األتعاب هذه تُحدد لم ما( إضافية أتعاب لتحميل التقديرية
 األقواس بين الواردة الصياغة أن نجد خاصة وبصورة .األصغر التمويل مؤسسة موافقة دون السارية األتعاب
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 أتعابه بتغيير مستقل، كتابي اتفاق وجود عدم حالة في المصدر، للبنك تسمح ،)أ( لشرط الثانية الصيغة ضمن
   .تفاديها من البد وبالتالي وقت، أي في

   
 تواريخ بين المطابقة محاولة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ممكن، هو ما حدود في :السداد تواريخ .6

 انظر( ]السنة كسر تمثل التي الفعلية األيام[ المصدر البنك أتعاب عنها المستحق األيام احتساب وطريقة السداد
 حساب على فائدة على الحصول على تنص التي األحكام وبين )3 القسم في المقابلة الصيغة ،13 رقم الشرح
 بنود بين أو/و )بالحساب الخاصة المستندات مع أو المبالغ رد اتفاقية ضمن تُدرج قد التي( النقدية الضمانة
 األموال تدفق لعملية األصغر التمويل مؤسسة إدارة تسهيل على هذا وسيساعد .الصعبة العملة قرض اتفاقية
 العملة مقرض نفسه هو المصدر البنك كان إذا خاصة( الصعبة العملة ومقرض المصدر البنك وبين بينها

 المبالغ، رد واتفاقية الصعبة، العملة قرض بموجب المستحقة المبالغ بين تسويات بإجراء ويسمح الصعبة
   .سداد تاريخ كل في النقدية الضمانة حساب على المعالة والفائدة

  
 بالنسبة تكبدها تم مصروفات أية لتحميل التقديرية السلطة المصدر البنك )ب( شرطال يعطي :اختيارية صيغة .7

 بالنسبة حجج من المصدر البنك يسوقه ما فإن عامة وبصفة .األصغر التمويل مؤسسة على االعتماد خطاب
 مؤسسة على يتعين ثم ومن األصغر التمويل مؤسسة لصالح ترتيبه يتم االعتماد خطاب أن هو الحكم لهذا

 تكاليف بأن الدفع األصغر التمويل مؤسسة على أيضاً يتعين لكن .به المرتبطة التكاليف سداد األصغر التمويل
 تتساءل وقد .لهابتحمي المصدر البنك يقوم التي األتعاب خالل من مغطاة بالنشاط الخاصة المصدر البنك

 االعتماد خطاب بإصدار المرتبطة والرسوم النشاط تكاليف من بكل المطالبة لماذا األصغر التمويل مؤسسة
 األخرى األحكام أن أيضاً األصغر التمويل مؤسسة توضح وقد .التكاليف نفس يغطيان يبدو كما وكالهما
 ،4 األقسام المثال، سبيل على، انظر( المتوقعة غير يفالتكال بسداد قيامها على أيضاً تنص المبالغ رد التفاقية

 قد أنها األصغر التمويل مؤسسة تنتبه أن يجب النقطة، هذه في مرناً المصدر البنك يكن لم وإذا .)أدناه 6 ،5
 تجنب قد "وموثقة معقولة" كلمتي إضافة أن ونجد .بحرص الحكم هذا صيغة تتم لم إذا كبيرة تكاليف تتحمل
 حد وضع األصغر التمويل مؤسسة أيضاً تحاول وقد .الحد عن زائدة تكاليف األصغر مويلالت مؤسسة

  .الشرط هذا بموجب سدادها المطلوب والمصروفات لألتعاب )"سقف"(
  
 المصدر للبنك الطالب على المستحقة المبالغ كافة تُسدد .االحتساب وطرق المتأخرات، على الفوائد المدفوعات، .3
 أي تقديم دون ،)كتابة به الطالب إخطار يتم آخر عنوان أي في أو(.......................................... في
 وذلك نوع، أي من المقابلة المطالبات من غيرها أو مقابل، إدعاء أو مقاصة، أية إجراء أو السداد، لعدم دفاع

 تقويم حالة في أنه بشرط >9<اليوم نفس في سداده تم ما استخدام المصدر للبنك يحق بحيث >8<األمريكي بالدوالر
 بالدوالر المبلغ لهذا المعادل بسداد الطالب سيقوم األمريكي، الدوالر غير أخرى بعملة المبالغ هذه من مبلغ أي

 هذا سداد فيه ُيستحق الذي المكان إلى البرقية للتحويالت المصدر البنك من المعلن البيع بسعر محسوباً األمريكي
 بناًء المصدر للبنك مقبولة أخرى طريقة أو صورة أو آخر مكان أي أو أخرى، عملة بأية أو السداد، بعملةو المبلغ
 متغير يومي بسعر بالكامل سداده يتم حتى استحقاقه عند ُيسدد لم مبلغ أي على فائدة وتحتسب .يراه ما على
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 في آلخر وقت من للجمهور المصدر البنك يعلنه الذي السعر فوق >10<سنوياً المائة في 2 يعادل سنوياً يحتسب
 مبلغ بأي للطالب حساب أي تحميل في المصدر البنك الطالب ويفوض >11< .المصدر للبنك أساس كسعر نيويورك
 واألتعاب العموالت تحتسب االعتماد، خطاب بشأن كتابة ذلك خالف عليه االتفاق يتم لم وما >12< .األداء ُيستحق
  >13< .يوماً 360 أساس على مدتها تُحتسب سنة إلى ُمنّسبة الفعلية ياماأل أساس على والفوائد

  
 االسمية القيمة االعتماد لخطاب كضمانة المودعة الصعبة العملة قيمة ستعادل األحوال معظم في :السداد عملة .8

 بالتاليو .الصعبة العملة بنفس االعتماد خطاب وقيمة الضمانة قيمة من كل تقويم وسيتم االعتماد، لخطاب
 تتعلق مبالغ بسداد األصغر التمويل مؤسسة التزام قيمة لتغطية كافية النقدية الضمانة قيمة تكون أن يجب
 مؤسسة على يتوجب قد ذلك ومع .االعتماد خطاب بموجب المحلي البنك من للسحوبات االسمية بالقيمة
 أتعاب في تتمثل إضافية مبالغ يةلتغط ما، سحب بعد المصدر للبنك إضافية مبالغ سداد األصغر التمويل
 المبالغ رد التفاقية أخرى ألحكام وفقاً السداد مستحقة إضافية أتعاب وأية القسم، هذا بموجب تسدد ولم مستحقة

 قد األصغر التمويل مؤسسة تكون أو .)أدناه 6و ،4 والقسمين أعاله، 2 القسم المثال، سبيل على انظر،(
 لها يسمح الذي األمر قيمته، إجمالي من أقل ضمانة مقابل اعتماد خطاب على للحصول بنجاح تفاوضت
 سداد يتعين األحوال، هذه جميع وفي .مالية كرافعة عليه حصلت الذي المحلية العملة قرض من قسم باستخدام

 قاًوف )الحكم هذا في األطراف عليها يتفق قد أخرى أجنبية عملة أية أو( األمريكي بالدوالر إضافية مبالغ أية
 كان إذا مناسباً السداد بعملة الخاص الشرط وسيكون .)9 رقم الشرح انظر( عليها المنصوص السداد لطريقة
 المستحق المدين الرصيد إجمالي كان إذا أو الصعبة، العملة وديعة عملة غير بعملة مقوماً االعتماد خطاب
 هذا في المودع المبلغ من أكبر )االتفاقية ههذ بموجب والتسويات األتعاب شامالً( األصغر التمويل مؤسسة على

  .الحساب
   
 خطاب بموجب مبالغ بسحب المحلي البنك قام إذا المصدر للبنك السداد آليات الشرط هذا يحدد :السداد طريقة .9

 :يلي فيما السداد في استخدامها األصغر التمويل مؤسسة من ُيطلب التي شيوعاً األكثر األنماط وتتمثل .االعتماد

  
  )بها حسابه تعلية بمجرد األموال في الفوري الحق المصدر للبنك يكون حيث( "الفوري السداد" •
 فيه يتم الذي اليوم في المستحقة األموال بتحصيل المصدر البنك يقوم حيث( "اليوم نفس في السداد" •
  )]بها الحساب تعلية بمجرد الفور على وليس[ حسابه على تعليتها
 تاريخ من التالي اليوم في فقط األموال استخدام المصدر البنك يستطيع حيث( "يالتال اليوم في السداد" •
  )بها حسابه تعلية

  
 األصغر التمويل مؤسسة على يتعين إليها، المشار الخاصة السداد أنماط أحد يحدد ما حكم على الموافقة وقبل
 السداد أنماط توائم تحويل خدمات تقدم ضالغر لهذا بها االستعانة تعتزم التي األموال تحويل شركة أن من التأكد
  .األصغر التمويل لمؤسسة بالنسبة مقبولة الشركة هذه تقدمها التي الخدمات تكاليف وأن إليها المشار
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 يبلغ أن المعتاد من حيث .دائمة لمفاوضات الغرامات تغطية تأمين حجم يخضع :الساري الفائدة سعر .10
 تطلب ما أحياناً ولكن المصدر، للبنك األساسي الفائدة سعر فوق المائة في 2 أو 1 الغرامات تغطية تأمين حجم
 بقيمة يقيدها أو )التأخير غرامات( الغرامات فائدة القانون يحدد البلدان، بعض وفي .ذلك من أكثر بنوكال

  .محددة
  

 الفائدة سعر نيكو أن المبالغ رد اتفاقيات من الكثير تحدد :تسدد ولم اُستحقت التي المبالغ على الفوائد .11
 أصل قيمة بنفس ما قرض على الساري الفائدة سعر من أعلى تسدد ولم استحقاقها أجل حان التي المبالغ على
 والمصروفات اإلضافية المخاطر عن المصدر البنك تعويض في الزيادة هذه من الغرض ويتمثل .المبلغ

 أعلى فائدة سعر وضع من والهدف .السداد عدم ربمخاط ُيعّرف ما وهذا بالسداد، بااللتزام المرتبطة اإلدارية
  .السداد عن التخلف حاالت عن للتعويض األصغر التمويل لمؤسسة مضاف مالي حافز تقديم هو

  
 البنك على مستحقة محددة مبالغ الستبعاد بالمقاصة الخاص الحكم بشأن التفاوض تم ما إذا :تفاوض نقطة .12

 والشروح 18 القسم انظر( مقاصة إجراء في المصدر بنكال حق من األصغر التمويل لمؤسسة المصدر
  .المحددات لنفس تخضع حتى تنقيحها أو استبعادها يتعين الجملة هذه فإن ،)المقابلة

   
 الموضحة )السنة كسر( الفعلية األيام عدد طريقة أو االحتساب أساس استخدام يتم :الفائدة احتساب مدة .13

 إليها المشار المبالغ رد اتفاقية وتحدد .سنوية بأسعار سنة عن تقل التي راتللفت بالنسبة الفائدة الحتساب أعاله
 :التالية بالصيغة أو السنة، أيام على الفعلية األيام عدد تقسيم المعتاد من حيث يوماً، 360 بواقع السنة أيام عدد

 الليبور بسعر لمقدمةا القروض في استخدامها المعتاد السنة كسر احتساب طريقة نفس هي وهذه .360/الفعلي
 قرض اتفاقية في استخدامها المحتمل فمن وبالتالي المتغير، )لندن بنوك بين القروض على السائد الفائدة سعر(

 كسر الحتساب مستخدمة أخرى طرق هناك لكن .األصغر التمويل بمؤسسة الخاص المقابل الصعبة العملة
 الفائدة سعر أساس على المسعرة األمريكي بالدوالر لقروضا احتساب يتم ما غالباً المثال، سبيل على .السنة

 في يوماً 366 أو( يوماً 365 على مقسومة الفعلية األيام أساس على األمريكية المتحدة الواليات في األساسي
 اختيار فإن ولذلك .المقرر للسعر كاملة سنة كل عن المستحقة الفائدة تعادل عنه ينتج مما ،)الكبيسة السنة
 يوماً 360 على مقسومة الفعلية األيام على بناًء الفائدة احتساب ألن هاما، أمراً ُيعد السنة كسر احتساب ةطريق
 يوماً 365 على مقسومة الفعلية األيام عدد أساس على المحتسبة الفائدة من أكبر سنوية فائدة سداد عنه سينتج
 سنة" إلى السنة كسر تنسيب أساس على الكبيسة السنة عن المحاسبة أن ونجد .الفعلي على مقسوم الفعلي أو
  .إضافية فائدة سيوفر "األحوال حسب يوماً، 366 أو يوماً 365 أيامها عدد تبلغ

  
 أن أو الئحة أو قانون أي في تغيير أي أو سريان، أو إدخال أن مصدر بنك حدد ما إذا .>14<إضافية تكاليف .4

 تكان سواًء( أخرى حكومية شبه أو حكومية جهة أية أو مركزي نكب أي من متطلبات أو تعليمات بأية االلتزام
 المطلوبة االحتياطات أو المال رأس مبلغ قيمة على يؤثر قد أو يؤثر أن شأنه من )القانون قوة له كنت لم أو لذلك
 قيمة أن أيضاً وحدد مصدر، بنك على تسيطر مؤسسة أية أو مصدر بنك قبل من بها االحتفاظ يتم أن المتوقع أو
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 الطالب يقوم عندئٍذ االعتماد، خطاب وجود على بناًء أو خالل من تزداد إليهما المشار االحتياطي أو المال رأس
 المصدر البنك حكم على بناًء الكافية اإلضافية المبالغ آلخر وقت من الطلب عند مصدر بنك إلى بالسداد

  .واضح خطأ هناك يكن لم ما نهائية مستحقة لغمبا بشأن مصدر بنك شهادة تعتبر و.الزيادة هذه الستعاضة
  

 لمعظم وبالنسبة المبالغ، رد التفاقيات بالنسبة ما حد إلى قياسية تعد األحكام من النوعية هذه :الغرض .14
 مقابل األصغر التمويل مؤسسة على بتحميلها يقوم التي المصدر البنك أتعاب من والغرض .القروض اتفاقيات
 شواغل أحد أن ونجد .األرباح من محدد مبلغ وتحقيق المصدر البنك تكاليف تغطية وه االعتماد خطاب إصدار
 .تكاليفه في زيادة البنوك تنظم التي المستقبلية واللوائح القوانين عن نشأت أن احتمال خطر هو المصدر البنك
 إلى الحكومية تقبليةالمس اللوائح في المتمثل الخطر هذا بتحويل يقوم المصدر البنك أن القسم هذا في ونجد

  .ربحه هامش على المحافظة مع األصغر التمويل مؤسسة
  

 البنك يتكبدها إضافية لتكاليف سدادها تجعل أن األصغر التمويل مؤسسة تحاول أن الممكن من :تفاوض نقطة
 )ضالمقر مكتبه أو فرعه تحميل المثال سبيل على( المصدر البنك يتخذها معقولة بخطوات مشروطاً المصدر
 يتخذها قد التي اإلجراءات كانت إذا الحكم هذا مثل على المصدر البنك موافقة المحتمل ومن .التكاليف هذه لتقليل
 المصدر البنك بعمليات تضر وال تكاليف، بدون تكون أن ذاتها حد في الممكن من اإلضافية التكاليف لتقليل البنك
 تكاليف سداد منها ُيطلب أن حالة في األصغر، التمويل ةمؤسس تتطلب أن أيضاً الممكن ومن .أخرى ناحية من

 بنك إلى المعامالت بإسناد المصدر البنك لها يسمح أن منها، للتقليل المصدر البنك جهود من الرغم على متزايدة
 المحلي البنك أن ضمان األصغر التمويل مؤسسة من بالطبع سيتطلب وهذا .المتزايدة التكاليف تحمل لتجنب آخر
  .المحلي للقرض كضمانة الجديد البنك من بديل اعتماد خطاب قبول في الرغبة لديه كونست
  

 بالبنك الخاص السحب خالل من ُأثيرت إذا تناولها، األصغر التمويل مؤسسة على يتعين نقطة هناك :تفاوض نقطة
 في فإنها ،القروض اتاتفاقي سياق في( تغطي أال يجب اإلضافية بالتكاليف الخاصة األحكام أن وهي المصدر،
 مع يعمل الذي فرعه فيه الكائن البلد في أو المصدر البنك بلد في الدخل ضريبة في الزيادة )تغطي ال الغالب
 ُمصدر هو يكن لم أو كان إذا عما النظر بغض التكلفة هذه المصدر البنك يواجه وقد .األصغر التمويل مؤسسة
 دور( المَؤِمن بدور األصغر التمويل مؤسسة تقوم أال ويجب غر،األص التمويل مؤسسة لحساب االعتماد خطاب
 اإلضافية بالتكاليف الخاص الحكم هذا يؤدي أن يجب ال هذا، عن فضالً .المخاطر من النوعية لهذه )التأمين شركة
 رد اتفاقية في ما قسم في معها التعامل يتم التي الدخل ضرائب خالف أخرى ضرائب بشأن المعاملة ازدواج إلى

  .5 القسم انظر .المبالغ
  

 المصدر للبنك مطالبات ألية الرجعي األثر من الحد األصغر التمويل مؤسسة تستطيع أخيراً، :تفاوض نقطة
 التمويل مؤسسة إلخطار يوماً 90 مقدارها مدة المصدر للبنك كونت المثال، سبيل على .زائدة بتكاليف خاصة
 يقم لم وإذا .األول المقام في التكاليف زيادة شأنها من كان حكومية ءاتإجرا سريان بعد تكاليفه بزيادة األصغر
 وأخيراً .المستقبل في بذلك المطالبة له حقت لن الفترة، هذه أثناء التكاليف في الزيادة بهذه بالمطالبة المصدر البنك
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 عليها تحميلها يتم التي يفالتكال في الزيادة تجاوز عدم يحدد بشرط األصغر التمويل مؤسسة تطالب أن الممكن من
  .األصغر التمويل مؤسسة حالة نفس في المصدر البنك من مقترضين على المفروضة التكاليف لقيمة

   
 استقطاعات أو رسوم أو ضرائب أية خصم دون بالصافي المصدر للبنك المبالغ كافة سداد يتم .>15<الضرائب .5
 أية أو روريتانيا جمهورية تفرضها صلة ذات التزامات يةأ ومن نوع، أي من مستقبلية أو حالية خصومات أو

 بموجب بالسداد خاللها من أو منها المقترض يقوم بلد أي أو لديها أو لها تابعة ضريبية سلطة أو سياسية جهة
 أن حالة في .)"ضرائب" تسمى وااللتزامات والخصومات واالستقطاعات والرسوم الضرائب هذه كل( >16<هذا

 عندئٍذ )أ( إليه، المشار االتفاقية بموجب السداد مستحق مبلغ بأي تتعلق أو من ضرائب أية خصم ونالقان يتطلب
 بالمطالبة قام الذي األصلي المبلغ لقيمة معادل مبلغ على يحصل المصدر البنك يجعل الذي بالقدر المبلغ هذا يزداد
 عن مسؤوالً الطالب ويكون )ب( تكن، مل كأن االستقطاعات هذه تصبح بحيث االستقطاعات كافة خصم بعد به

 أية عن الطلب عند المصدر البنك بتعويض الطالب ويقوم )ج( المختصة، الضريبية للسلطة المبلغ هذا سداد
 )5 للقسم وفقاً إضافية مبالغ أية سداد عنها ُيستحق ال التي الضرائب خالف( بسدادها المصدر البنك قام ضرائب

 لم أو كانت سواء الضرائب بهذه تتعلق أو سداده عن ناشئة )ومصروفات وفوائد، ،غرامات يتضمن( التزام وأي
 من معتمدة نسخة أو أصل بتقديم الطالب ويقوم )د( ،>17<صحيح نحو على أو قانوناً مؤكدة الضرائب هذه تكن

 ؛>18<دادالس تاريخ من اًيوم 30 غضون في المصدر للبنك بالضرائب خاص مبلغ كل سداد يفيد الذي اإليصال
 مفروضة ضرائب بأية )1( ☺[ ]>19< يتعلق فيما اإلضافية المبالغ هذه سداد استحقاق عدم بشرط :اختيارية صيغة[

 االتفاقية هذه إبرام خالف الضريبي االختصاص وجهة المصدر البنك بين ارتباط أي بسبب المصدر البنك على
 شرط بأي المصدر البنك التزام عدم بسبب تفرض ائبضر أية أو )2( أو ☺] [>20<بموجبها مبالغ على والحصول

 هذا كان )ألف( إذا التقارير، إعداد متطلبات من غيرها أو بمعلومات يتعلق أو المطابقة، أو بالتراخيص يتعلق
 خفض أو من، لإلعفاء مسبق كشرط سارية معاهدة أية أو إدارية ممارسات أو الئحة، أو قانون، بموجب االلتزام
 قبل الشرط بهذا االلتزام بضرورة المصدر البنك بإحاطة الطالب قيام أو )باء( واالستقطاعات أو ماتالخصو معدل

 .>21< )2( الفرعي القسم هذا بتطبيق الطالب يقوم بشأنه والذي للسداد موعد أول تاريخ من األقل على ]يوماً 30[
 إليها المشار االتفاقية هذه بموجب والتزاماته قهحقو عن بالتنازل المصدر البنك قيام حالة في سبق، مما بالرغم ☺[
 البنك خلف الذي الطرف أو إليه للمتنازل مبلغ أي بسداد القيام الطالب على ُيشترط ال بشأنها، الغير تفويض أو

  ]>22<عنها التنازل تم التي إليها المشار بالحقوق يتعلق فيما األصلي المصدر للبنك اًمستحق كان ما يتجاوز المصدر
   

 المبالغ على ضريبة بفرض )المصدر البنك أو( األصغر التمويل مؤسسة له التابع البلد يقوم قد :الغرض .15
 استقطاعها أو بخصمها األصغر التمويل مؤسسة بمطالبة بتحصيلها ويقوم المبالغ، رد اتفاقية بموجب تُسدد التي
 الوعاء )تعلية( بتجميل" الخاص الشرط بهذا بالمطالبة المصدر البنك ويقوم .المصدر للبنك المسددة المبالغ من

 المستحق األصلي المبلغ على الحصول المصدر للبنك تسمح بقيمة السداد المستحق المبلغ زيادة أي( "الضريبي
 المنبع من خصم ضرائب فرض احتمال أو بفرض المرتبطة المخاطر تحويل يتم وبذلك ،)الضرائب بعد له

 مؤسسة قيام الحكم هذا ويتطلب .االتفاقية هذه بموجب األصغر التمويل مؤسسة إلى له ةالمستحق المبالغ على
 المستحقة المبالغ على يحصل المصدر البنك أن لضمان بسدادها تقوم التي المبالغ قيمة بتعلية األصغر التمويل
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 في 20 المنبع من لخصما ضرائب قيمة كانت فإذا .تكن لم كأن المنبع من الخصم ضريبة أن لو كما له السداد
 120 بسداد تقوم أن األصغر التمويل مؤسسة على سيتعين للضريبة، تخضع ال التعلية مبلغ وقيمة المائة،
 مستحق أمريكي دوالر 100 قيمته تبلغ مبلغ لكل بالنسبة وذلك )20 التعلية مبلغ + 100( اًأمريكي اًدوالر
 ،)عادة يحدث ما وهو( المائة في 20 بواقع المنبع من خصم بةلضري يخضع أيضاً التعلية مبلغ كان وإذا .للبنك
 السداد مستحق أمريكي دوالر 100 لكل بالنسبة اًأمريكي اًدوالر 125 بسداد األصغر التمويل مؤسسة ستقوم
 .)%20-%100( :التالية بالطريقة أمريكي دوالر 100 البالغة القيمة بقسمة محسوبة المصدر، للبنك

 اًدوالر 125 مبلغ سداد حالة في فقط له المستحق أمريكي دوالر 100 مبلغ على مصدرال البنك وسيحصل
  .)اًأمريكي اًدوالر 125 مبلغ من المنبع من المائة في 20 استقطاع بعد( اًأمريكي

  
 المبالغ تعلية إلى للتوصل يسعى أن المصدر للبنك بالنسبة اإلنصاف من يكون قد أنه الرغم على !تحذير .16

 أن نجد أننا إال األصغر، التمويل مؤسسة فيه تأسست التي البلد يفرضها التي الضرائب يقابل بما له المستحقة
 مكان أي في تفرض ضريبة أية مخاطر تحويل يستهدف الذي الضريبي الوعاء )تعلية( بتجميل الخاص الشرط
 ويتعين معقول غير األصغر ويلالتم مؤسسة إلى القرض اتفاقية بموجب السداد المستحقة المبالغ على العالم في
 تقتصر أعاله الواردة الشرط لهذا النموذجية الصيغة أن ونجد .إدراجه تفادي األصغر التمويل مؤسسة على
 الحالة هذه في( األصغر التمويل مؤسسة فيه تأسست الذي البلد )1( بمعرفة المفروضة الضرائب على

 أن ونجد .بالسداد األصغر التمويل مؤسسة خالله من أو منه تقوم آخر بلد أي )2(و ،)روريتانيا جمهورية
 مؤسسة تقوم الذي البلد بمعرفة المفروضة الضرائب لمقابلة السداد المستحقة للمبالغ تعلية وجود مبررات
 في التحكم على قادرة ستكون األصغر التمويل مؤسسة أن في تتمثل بالسداد خالله من األصغر التمويل
 ما بلد تفرضها ضرائب بأية خاص التزام أي قبول عليها يتعين وبالتالي بالسداد، تقوم لهاخال من التي الطريقة

  .السداد يتم خالله من
  

 نالحظ .سليم غير نحو على فضفاضة تكون )ج( الشرط لهذا صياغة المصدر البنك يقترح قد !تحذير .17
 5 القسم بموجب استبعادها يتم التي غبالمبال الخاصة التعويضات بشأن القوسين بين الوارد االستبعاد ضرورة
 التمويل مؤسسة بمطالبة وذلك 5 القسم في الواردة االستثناءات يبطل ال بالتعويض الخاص الشرط أن لضمان
 الدخل ضرائب المثال، سبيل على( المصدر للبنك أخرى، بصورة تُستبعد قد التي الضرائب، قيمة برد األصغر
 صياغة بإدراج مصدرة بنوك تقوم ما كثيراً ذلك إلى باإلضافة .)المصدر البنك على تفرض التي المعتادة
 مؤسسة من الرغم على ،"صحيح نحو على أو قانوناً مؤكدة الضرائب هذه تكن لم أو كانت سواء" نصها
 يتم ضرائب أية عن المصدر البنك بتعويض ملزمة غير أنها مفاده موقفاً تتخذ أن عليها يتعين األصغر التمويل

 هذه مثل بشأن تعويضه يتم أن سيتوقع المصدر البنك ألن نظراً أنه ُيالحظ( .واضحة بصورة بالخطأ ضهافر
  .)بطالناً األكثر الضريبية المطالبات على للطعن حافز أي لديه يكون فلن الضرائب،

 على يتعين لذا .البلدان جميع في يوماً 30 غضون في ضرائب سداد إيصال تقديم يتعذر قد !تحذير .18
  .به الوفاء على قادرة تكون زمني إطار على الموافقة عند الحرص تتوخى أن األصغر التمويل مؤسسة
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 بسداد التزامها بشأن التالية االستثناءات من أكثر أو واحداً تدرس أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين .19
 االعتبار في األخذ بعد حالة كل في استقطاعها يتم التي الضرائب مقابل )الضريبي الوعاء تجميل( التعلية قيمة

 المخاطر لتقدير المعنية البلدان في بها المعمول األخرى الضريبية والقوانين المنبع من الخصم ضرائب قوانين
   .المبالغ رد اتفاقية بموجب سدادها يتم التي المبالغ على تُفرض التي الضرائب بهذه المرتبطة

  
 التمويل مؤسسة التزام من الشرط، هذا يستبعد :األصغر ويلالتم مؤسسة لصالح اختياري أول شرط .20

 ضرائب مثل أخرى، بصورة عنها مسئوالً المصدر البنك يكون قد ضرائب أية التعلية، بمبلغ الخاص األصغر
 مؤسسة لصالح حكماً الصيغة هذه وتعتبر .المصدر البنك لها التابع الضريبية السلطات تفرضها التي الدخل
 الدخل ضرائب التحديد وجه على يستبعد فقد المصدر البنك لصالح ما حكم أي أما .غراألص التمويل

 الضريبية السلطة قبل من ما مصدر بنك على المفروضة االستخدام حقوق مقابل باإلتاوات الخاصة الضرائبو
 أخرى ئبضرا أية عن مسئولة األصغر التمويل مؤسسة يترك وبالتالي المصدر، البنك لها التابع المختصة
 .المبالغ رد باتفاقية ترتبط ال التي تلك حتى المختصة، الضريبية السلطة من المصدر البنك على تُفرض
 ضرائب ألية بالنسبة إليها المشار تلك مثل إضافية مبالغ أية سداد عدم بشرط" :يلي ما الشرط لهذا وكمثال
 أية أو االعتماد لخطاب الُمصدر الفرع لها التابع أو للبنك الرئيسي المقر لها التابع الضريبية السلطة تفرضها
   .البنك يتبعها سياسية جهات

  
 التمويل مؤسسة التزام من ُيستبعد، )2( شرط :األصغر التمويل مؤسسة لصالح اختياري ثان شرط .21

 خفض شأنها من تراخيص المصدر البنك تقديم عدم بسبب تُفرض ضرائب أية التعلية، بمبلغ الخاص األصغر
 ال .بسدادها األصغر التمويل مؤسسة تقوم التي المبالغ على تُحتسب التي المنبع من الخصم ضريبة استبعاد أو

 المنبع من الخصم ضرائب مقابل السداد المستحقة المبالغ بتعلية االلتزام األصغر التمويل مؤسسة على يتعين
 المصدر البنك التزم إذا استبعاده أو السعر هذا خفض الممكن من يكون عندما الضريبة لسعر األقصى بالحد

 من الخصم ضريبة سعر لخفض مسبق كشرط تراخيص تتطلب البلدان من كثيراً ونجد .التراخيص بمتطلبات
  .استبعادها أو المنبع

  
 األصغر التمويل مؤسسة التزام الحكم هذا يقيد :األصغر التمويل مؤسسة لصالح اختياري ثالث شرط .22

 خلف أو إليه، متنازل أو إليه، محول( األصلي المصدر البنك يخلف مصدر لبنك مبلغ أي بسداد تقوم ال بحيث
 األصلي المصدر للبنك المنبع من الخصم ضريبة سعر يتجاوز )الحالة هذه في األصلي، المصدر البنك

 سداد من صغراأل التمويل مؤسسة لحماية البديلة األساليب أحد وتتمثل .)الحالة هذه في الُمتنازِل أو المحوِل(
 تُخضعها أو تماماً المصدر بالبنك الخاصة التنازل حقوق تقيد صيغة إدراج في تنازل نتيجة إضافية مبالغ

  .األصغر التمويل مؤسسة لموافقة
  
 وموظفيه، له، التابعة واألطراف ومديريه، ومسؤوليه، المصدر البنك بتعويض الطالب يقوم .>23<التعويض .6

 بجميع أو ببعض يتعلق فيما منهما بأي اإلضرار وعدم )"معوَّضا طرفاً" يعتبر منهما لك( وعمالئه، ووكالئه،
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 وليس المثال سبيل على تتضمن التي والمصروفات، والتكاليف، والتعويضات، والخسائر، وااللتزامات، المطالبات
 الخاصة األخرى فاتوالمصرو ،>24<]خاص ☺[ قانوني لمستشار المسددة والمبالغ المعقولة، األتعاب الحصر؛
 دعوى أية أو تقاض أو تحقيق بأي خاص دفاع بإعداد الخاصة والمصروفات األتعاب وتتضمن( المنازعات بفض

 >25<]اعتماد خطاب إصدار [ )أ( :يلي بما المرتبطة أو عن الناشئة أو سببها التي التحصيل وتكاليف ،)قضائية
 من قضائية دعوى أو إجراء أي ذلك ويشمل( االعتماد خطاب أنبش إغفاله أو اتخاذه تم إجراء أو سداد أي )ب(

 اتخاذ أو مبلغ أي سداد تقييد أو على اإلجبار )2( االعتماد خطاب بموجب سحب أي على قيود فرض )1( شأنها
 )4( أو االتفاقية هذه بموجب إجراء أي اتخاذ تقييد أو على اإلجبار )3( >26< االعتماد خطاب بموجب إجراء أي
 حق له الذي الطرف تحدد دعوى عريضة في تفسيري حكم بموجب يتم ما ذلك ويشمل( تعويض على صولالح

 كان سواًء إغفال، أو إجراء أي )د( أو ،>27< االتفاقية هذه إنفاذ )ج( ،)خالفه أو حجز بموجب أو المطالبة،
 آخر سبب أي أو الواقع بحكم ةقائم أو شرعية مستقبلية أو حالية حكومية جهة أو حكومة ألية خطًأ أو صحيحاً
 أو االلتزام هذا أو المطالبة هذه تكون أن حدود في ذلك يكون أن عدا، فيما المصدر، البنك سيطرة نطاق خارج
 من للطعن قابل غير نهائي قضائي حكم بها صدر قد المصروفات أو التكاليف أو التعويضات أو الخسائر تلك

 الطرف هذا من عمد عن تصرف سوء أو جسيم إهمال بسبب أنالش هذا في قضائي اختصاص ذات محكمة
 من الطلب عند القسم هذا بموجب مستحقة مبالغ أية بسداد الطالب وسيقوم .>28< حالة كل في وذلك المعَوض،

  .آلخر وقت
  

 أن أي - المصدر البنك "تعويض" بشأن األصغر التمويل مؤسسة التزام الحكم هذا يحدد :التعويض .23
 أو التزامات أية عن لتعويضه المصدر للبنك مبلغ سداد منها مطلوباً سيكون األصغر لالتموي مؤسسة

 اتفاقية إنفاذ )2( االعتماد، بخطاب يتعلق إغفاله أو اتخاذه تم إجراء أو مبلغ بأي )1( تتعلق يتكبدها مصروفات
 هامان مصدران وهناك .المصدر البنك سيطرة نطاق خارج تقع حكومية إجراءات وأية )3( المبالغ رد

  :يلي فيما يتمثالن القسم هذا بموجب األصغر التمويل مؤسسة تتحمله الذي للتعويض محتمالن
  

 المستشار أتعاب سداد على االعتراض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين :خاص قانوني مستشار .24
  .")خارجي" أو "خاص" قانوني مستشار مقابل في( المصدر للبنك الداخلي القانوني

  
 التي المصروفات فإن إليها، المشار المبالغ رد اتفاقية نموذج بموجب أنه، ُيالحظ :المعتادة لمصروفاتا .25

 من وغيرها بشأنه، التعامل أو توثيقه، أو االعتماد خطاب بشأن للتفاوض بالنسبة المصدر البنك يتكبدها
 يتعين عليه، وبناًء .2 القسم بموجب المطلوبة األتعاب تُغطيها أن يجب المصدر للبنك "المعتادة المصروفات"

 مجاالً تفسح ال أنها تضمن حتى بالتعويض الخاص الحكم على بعناية تطلع أن األصغر التمويل مؤسسة على
 ،2 القسم في عليها المنصوص األتعاب إلى باإلضافة عليها إضافية ومصروفات تكاليف لتحميل المصدر للبنك
 .المعتادة غير للمصروفات ومختصرة محددة قائمة على مقصوراً ضبالتعوي الخاص الحكم يكون أن ويجب
 تناوله تم والذي المبالغ، برد الخاص األساسي األصغر التمويل مؤسسة التزام على نفسه التعليق هذا وينطبق

  .1 القسم في
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 عن يضالتعو المصدر للبنك يحق ،)2( )ب( للمادة وفقاً :االعتماد خطاب بموجب السداد تقييد إجراءات .26

 لتقييد األصغر التمويل مؤسسة اتخذتها التي القانونية لإلجراءات بالنسبة تكبدها تم التي والمصروفات التكاليف
 التمويل لمؤسسة تسمح الموحدة التجارية المدونة كانت وإن حتى وبالتالي، .االعتماد خطاب بموجب السداد

 إذا االعتماد خطاب بموجب المحلي للبنك السداد بتقييد ملزم حكم على بالحصول محددة، ظروف في األصغر،
 برد األصغر التمويل مؤسسة ستقوم عندئٍذ احتيال، شبهة تشوبه السداد طلب أن األصغر التمويل مؤسسة أثبتت

 حتى ،)المحاماة أتعاب وتشمل( اإلجراء هذا بشأن بالدفاع الخاصة المصدر البنك تكبدها التي والمبالغ التكاليف
  .األصغر التمويل مؤسسة كفة يحترج تم وإن

  
 يتكبدها التي المصروفات فإن ،)المتحدة الواليات المثال، سبيل على( البلدان بعض في :اإلنفاذ إجراءات .27

 الطرف هذا كسب وإن حتى نفسها تلقاء من لالسترداد قابلة تكون ال التقاضي خالل من عقد إلنفاذ ما طرف
 لسداد األصغر التمويل مؤسسة من منفصالً اًتعهد االتفاقية تضمين في المصدر البنك رغبة يفسر وهذا .القضية

 أو تكاليف أية عن التعويض المصدر للبنك يحق ،)ج( للفقرة وفقاو .اإلنفاذ بإجراءات الخاصة المصروفات
 مويلالت مؤسسة أن المصدر البنك ادعى إذا وبالتالي .المصروفات رد اتفاقية بإنفاذ تتعلق تكبدها تم مصروفات
 التمويل مؤسسة ستقوم عندئٍذ قضائية، دعوى برفع وقام المبالغ، رد اتفاقية بموجب بالسداد تقم لم األصغر
  .)المحاماة أتعاب ذلك ويشمل( اإلجراءات بهذه المتعلقة المصدر البنك ومصروفات تكاليف برد األصغر

  
 أعاله الوارد القياسي الشرط بعديست أن بمكان األهمية من :عمد عن التصرف سوء أو الجسيم اإلهمال .28

 والبد .المصدر البنك جانب من عمد عن التصرف سوء أو الجسيم اإلهمال عن الناشئة والمصروفات األتعاب
 بطريقة صياغته من تتحقق أن األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين دائمة، بصورة االستبعاد هذا تضمين من

  )."حالة كل في" عبارة بإدراج الحالة هذه في( التعويضات مطالبات أنواع كافة تغطي
  
 غير )االلتزامات( االتفاقية هذه بموجب الطالب التزامات تكون .>29<المسؤولية حدود :المطلقة االلتزامات .7

 بغض االتفاقية هذه في عليهما المنصوص وباألسلوب بالطريقة السداد ومستحقة لإللغاء، قابلة وغير مشروطة،
 أية أو االعتماد خطاب أو االتفاقية هذه إنفاذ إمكانية عدم أو سريان عدم )1( :يلي مما أكثر أو ما ظرف عن النظر
 أو طريقة أو موعد في تغيير أي )2( به، خاصة وثيقة أو مستند أو ضمان أو تعديل أو طلب أي أو أخرى اتفاقية
 يضمنان جهة أو شخص أي التزامات وأ الطالب التزامات من بأي أو بكافة خاص آخر بند أي في أو السداد مكان
 وقت أي في للطالب يكون قد آخر حق أي أو دفاع أو مقاصة أو مطالبة أية وجود )3( الطالب، بالتزامات الوفاء
 الطرف أو المستفيد هذا يكون قد جهة أو شخص أي أو( االعتماد خطاب إليه محوَّل ما طرف أو مستفيد أي على

 سواءًَ أخرى جهة أو آخر شخص أي أو المصدر البنك على أو ،)لصالحه يعمل االعتماد خطاب إليه المحّول
 البنك من مطالبة أية أو بذلك، صلة ذات ليست أخرى معاملة أية أو االتفاقية هذه في تناولها تم معاملة ألية بالنسبة
 المقدمة للضمانة الاستبد أي )4( ضمان، أي مخالفة بسبب االعتماد خطاب من المستفيد ضد الطالب أو المصدر

 العدول أو تعديل أو إصدار أو أخرى، ضمانة أية في أو )يلي فيما سنوضح كما( اكتمالها عدم أو عنها اإلفراج أو
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 أي أو االلتزامات لجميع بالنسبة وذلك كفالة، أو ضمان باتفاقية خاصة بنود أية عن التخلي على الموافقة أو عن
 غير أو احتيال شبهة به أو مزوراً ويكون االعتماد خطاب بشأن تقديمه يتم رآخ مستند أي أو سحب أي )5( منها،
 المصدر البنك قيام عدم )6( ،>30< دقيق أو صحيح غير فيه اًمتضمن بيان أي يكون أن أو كاٍف غير أو قانوناً سليم

 في الخطأ بهذا الطالب من كتابياً إشعاراً المصدر البنك يتلق لم ما ُيطلب )تعديل أي( أو االعتماد خطاب بإصدار
 الخطأ هذا وكان )عديلالت هذا أو( االعتماد خطاب من نسخة باستالم الطالب قيام بعد ]عمل أيام ثالثة [ غضون
 بالسداد المصدر البنك قيام عن ناشئ سداده، يتم لم أو سداده تم سواًء سابق، التزام أي )7( ،>31<اًوهام اًجوهري
 الواقع بينما المعني، الطرف من مقدمة أو موقعة أنها ظاهرها في تبدو )مستند( وثيقة ةأي أو شهادة أو سحب مقابل
 على بالسداد المصدر البنك قيام [ )8( >32< .المعني الطرف صفة منتحل طرف خالل من تم والتقديم التوقيع أن

 يتلق لم ما االعتماد خطاب وشروط لبنود مستوف غير خرآ مستند أو سحب تقديم بموجب االعتماد خطاب حساب
 لهذا الطالب استالم بعد ]عمل أيام ثالثة [ غضون في التعارض بهذه الطالب من اًكتابي اًإشعار المصدر البنك

 أو مراسليه من أي أو المصدر البنك جانب من تراخٍ أو إجراء أي )9( أو ،>33< ]اآلخر المستند هذا أو السحب
 أو آخر مستند أو شهادة أو صلة ذي سحب أي أو االعتماد خطاب بشأن عليهم تأثير التراخي أو اإلجراء لهذا كان

 ،)"النية حسن" إليها المشار المعاملة أداء في األمانة أي( نية بحسن معها التعامل تم ما إذا الشأن، هذا في ضمانة
 حكم أي تقييد ودون .عتماداال بخطابات المتعلقة والممارسات األجنبي القانون أو المتحدة الواليات لقانون ووفقاً
 أو هاتفي أو شفهي اتصال أي إلى يستند أن يجوز )1( :مراسليه من وأي المصدر، البنك فإن االتفاقية، لهذه آخر

 غير أو موقعاً كان سواًء الطالب من معتمد أنه نية بحسن ُيعتقد غيره أو كتابي أو الكتروني أو بالفاكس أو تلغرافي
 السهو أو األخطاء عن مسؤوالً يكون لن )2( >34< ] 22 القسم ألحكام وفقاً ☺ [ذلك، له مخول شخص من موقع

 تم سواًء االعتماد بخطاب عالقة له مستند أو مشورة أو رسالة أية توصيل أو إرسال تأخير أو تعطل أو واإلغفال
 غير أو مشفرة كانت واًءس( غيرها أو أخرى سلكي ال اتصال وسيلة أية أو بالتلكس أو السريع بالبريد اإلرسال
 من أي أو المصدر للبنك ويجوز( الترجمة في أو الفنية المصطلحات تفسير في أخطاء أية عن أو ،)مشفرة
 أي( موِقع أي سلطة أو هوية عن مسؤوالً يكون لن )3( ،)ترجمتها بدون اعتماد خطاب شروط إرسال مراسليه
 بشأن مقدمة )مستند( وثيقة أية أو شهادة أو سحب أي تزوير أو صحة أو دقة أو شكل عن أو )بالتوقيع قام طرف
 )4( االعتماد، خطاب وشروط لبنود مستوفية ظاهرها في تبدو كانت إذا القانوني أثرها عن أو االعتماد خطاب
 عن أو مالءته عن أو االعتماد خطاب من المستفيد جانب من وإغفال سهو أو تصرفات أية عن مسؤوالً يكون ولن
 يقوم أو يقبل قد )5( ،>35<االعتماد بخطاب خاصة معاملة أية في دور بأي قامت أخرى جهة أو آخر شخص أي

 ظاهرها في تبدو )مستند( أخرى وثيقة أية أو شهادة أو سحب أي االعتماد، خطاب وشروط لبنود وفقاً بسداد،
 موقعة )باء( ،>36<االعتماد خطاب وشروط لبنود مستوفية ]محدد بشكل أو جوهرية بصورة :مغايرة صيغ[ )ألف(
 يفوض أو يطلب االعتماد خطاب باسمه آخر شخص أي أو للمستفيد خلف طرف أي عن صادرة أو مقدمة أو

 على قّيم أي ذلك ويتضمن إصدارها أو تقديمها أو )مستند( وثيقة أو شهادة أو سحب أي على التوقيع في الغير
 أو قضائي، مصٍف أو تفليسة، إلجراءات خاضع مدين أو فليسة،ت وكيل أو شخصي ممثل أو لوصية، منفذ أو تركة
 أعاله، ذكرت صفة بأية أو كممثل يتصرف أن المقرر من جهة أو شخص أي أو التجميع أو الدمج بطريق خلف

 أي )ألف( عن يتجاوز وقد )4( ،>38<المستفيد اسم تغيير بعد إصدارها أو تقديمها أو توقيعها تم أو )جيم( أو >37<
 مكان في أو ساعة في له أخرى )مستند( وثيقة أو شهادة أو سحب أي تقديم يتم بأن االعتماد خطاب في وارد شرط
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 خاصة معاملة أية في الطالب تجاه المستفيد أداء قيمة من ]جوهرياً[ تقلل ال مخالفات أية  [ )باء( محددين،
 االعتماد خطاب بموجب سداد طلب أي أو الكتروني أو كتابي طلب أي يقبل وقد )7( ،>39<االعتماد بخطاب
 سريان عن مسؤوالً يكون ولن )8( للتداول، قابل سحب صورة في ليس غيره أو الطلب هذا كان إذا كسحب
 مساعدة أية عن النظر بغض االعتماد لخطاب ُمحرِراً ُيعتبر ولن الطالب لغرض مواءمته مدى أو االعتماد خطاب

 يكون لن )9( >40< عليه، تعديالت أو اعتماد خطاب نص إعداد بشأن الطالب ىإل له، يتراءى حسبما يقدمها، قد
 عملة أية قيمة في تغير أي عن تنشأ تعويضات أية عن أو خاصة، أو تبعية تعويضات أية عن الطالب تجاه ملتزماً
 يتخلى أو على يؤكد وقد ،)10( االعتماد، خطاب يغطيها التي األصول من غيرها أو سلع أو خدمات، أو أجنبية،
 القوة( 17 المادتين ،)أدناه موضح كما( المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف عن

 ،>41< ]المصدرة البنوك صالح في التي واألعراف الممارسات هذه مواد وكافة[ )التقديم ساعات( 45 ،)القاهرة
 لتسوية محكمة ألمر وفقاً ذلك كان سواًء االعتماد خطاب سابح تحت قبولها يتم لم مستندات على يوافق وقد )11(
 أخرى، ناحية من ]الطالب من مسبقة كتابية بموافقة ☺ أو [ بشأنها، التصالح أو بالخطأ رفضها تم قد مطالبة أية

 ]بسدادها قام فائدة أية استرداد إلى باإلضافة [ ذلك، على بالفعل وافق قد كان لو كما المبالغ استرداد له ويحق
 وشروط بنود بموجب له مسموح أو محدد( التداول بعملية أو بالصرف يقوم بنك ألي بالسداد يقوم وقد )12( ،>42<

 ☺[ فيه الكائن بالمكان الخاصة الممارسات أو القانون بموجب سليمة بصورة بالموافقة بقيامه يقر )االعتماد خطاب
 الواردة واألحوال الظروف من أي عن نشأت وال .>43< ]جوهري احتيال أو تزوير أي مالحظة وبدون نية بحسن
  .الطالب تجاه مراسليه من أي أو المصدر البنك على التزامات أية القسم هذا في
  

 من عدد تحديد أو عن التخلي األصغر التمويل مؤسسة من المصدر البنك يطلب القسم، هذا في :الغرض .29
 والممارسات األعراف بموجب أو محددة، حاالت في الموحدة، جاريةالت المدونة بموجب لديها تكون قد الحقوق
  االحتياطية االعتماد لخطابات الدولية الممارسات بموجب أو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة

(ISP98. التمويل مؤسسة حقوق عن للتنازل عامة وليست محددة صيغة وجود األمريكي القانون ويتطلب 
 في السبب يوضح وهذا .القانونية آلثارها منتجة وتكون تسري حتى المصدر البنك التزامات ييدتق أو األصغر

 يقدم أن يحاول المصدر البنك ألن وذلك كبيرة بصورة مطوالً يكون قد المبالغ رد باتفاقية الخاص القسم هذا أن
 بشأن معادلة بصورة صلة ذات جميعاً ليست التصورات هذه أن ونجد .الممكنة التصورات من طويلة قائمة

 األحكام أهم بعض أدناه الواردة الشروح وتتناول .المعاملة لهذه بالنسبة األصغر التمويل مؤسسة شواغل
  .الشأن هذا في والتغيرات

  
 للبنك وقدمها مستندات بتزوير المحلي البنك قام إذا أنه المرء يفترض قد بداهة، :واالحتيال التزوير .30

 إذا حتى أو السحب، قبول عدم المصدر البنك على يتعين عندئٍذ االعتماد، خطاب بموجب سحب مع المصدر
 إيضاحه تم وكما ذلك، ومع .المصدر للبنك بالسداد تلتزم أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ال بقبوله، قام

 رد واتفاقيات االعتماد خطابات طبيعة من فإن االعتماد، خطاب أحكام نموذج مقدمة في التفاصيل من بمزيد
 فيها يقوم التي الحاالت بعض في حتى به، الوفاء يتعين مستقالً قانونياً التزاماً يعتبر منهما كالً أن المبالغ
 االعتماد خطاب بترتيبات الخاصة السمة وهذه .احتيال شبهة به سحب بتقديم اعتماد خطاب بموجب المستفيد
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 تتخذها قد التي القانونية التدابير من تحد ال ولكنها األصغر، ويلالتم مؤسسة تجاه المصدر البنك التزام من تحد
   .احتيال الرتكابه المحلي البنك ضد األصغر التمويل مؤسسة

 من المصدر البنك منع المحكمة من يطلب أن للطالب الموحدة التجارية المدونة من )ب( 109-5 القسم يسمح
 عملياً أنه إال الحكم، هذا أهمية من الرغم وعلى .احتيال شبهة به ًبسح سند  قدم أنه الطالب يعتقد لمستفيد السداد

 الحصول من المستفيد لمنع الكافية بالسرعة التصرف )محلية محكمة أو( األصغر التمويل مؤسسة على يصعب قد
 صدارإ عن محاكم تعزف قد البلدان بعض في هذا، عن فضالً .احتيال شبهة به سحب سند تقديمه بعد العوائد على
 بديل، كإجراء نقدية تعويضات على للحصول المحلي البنك تقاضي أن األصغر التمويل لمؤسسة كان إذا ملزم حكم
  .المناقشة من للمزيد 53 رقم الشرح انظر .الواقعة ثبوت بعد

   
 األصغر التمويل مؤسسة من المصدر البنك يطلب الشرط، هذا في :اإلصدار عدم عن المسؤولية إسقاط .31

 طلبتها التي بالصورة عليه تعديالت أية أو االعتماد، خطاب المصدر البنك يصدر لم إذا حتى أنه فقتوا أن
 أية رد أو أتعاب أية سداد لعدم األصغر التمويل لمؤسسة عذراً يمثل ال هذا فإن األصغر، التمويل مؤسسة
 بإسقاط الخاص الحكم هذا على هام تحفظ وهناك .المبالغ رد اتفاقية بموجب المصدر للبنك عليها مستحقة مبالغ

 كان إذا القانونية التدابير اتخاذ في حقها تسقط ال األصغر التمويل مؤسسة أن وهو :أعاله ورد كما المسؤولية
 غضون في الخطأ بهذا المصدر البنك إلحاطة إخطار بتقديم قامت وقد جوهرياً المصدر البنك جانب من الخطأ
 الشرط .معقولة بصورة مباشراً )الجوهرية درجة مدى( النسبية باألهمية لخاصا الشرط كان إذا .محددة فترة
 ما تعديل أو االعتماد خطاب إصدار عدم يحدد المصدر، للبنك األصغر التمويل مؤسسة من إخطار هو الثاني

 مؤسسة قيام بعد عمل أيام ثالثة غضون في اإلخطار هذا المصدر البنك يتسلم أن والبد طُلبت، التي بالصورة
 يتسنى حتى للغاية قصيرة فترة أيام ثالثة مدة تكون وقد .التعديل أو االعتماد خطاب باستالم األصغر التمويل
 بعضهما عن جغرافياً بعيدين كانا إذا خاصة المصدر، البنك على بإخطار الرد األصغر التمويل لمؤسسة
 بعناية تراجع أن وعليها لإلخطار، أطول دةم بشأن التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين لذا .البعض
 المتفق المدة غضون في قصور بأي تبلغ أن تستطيع حتى المصدر، البنك من إصداره عند االعتماد خطاب
  .الشرط هذا في جاء كما عليها

  
 التي أو المزورة المستندات يتناول الذي الشرط مع الشرط هذا يتشابه :المعني الطرف هوية من التحقق .32

 القواعد إدراج على بالفعل األصغر التمويل مؤسسة وافقت وإذا .30 رقم الشرح انظر .احتيال شبهة بها
 االعتماد لخطابات الدولية الممارسات في وردت كما االحتياطية االعتماد خطابات تنظم التي )المواد(

 المصدر البنك أن على تنص يالت المادة في جاء لما إعادة مجرد يعتبر الشرط هذا فإن ). ISP98 (االحتياطية
 هذا فإن هذا، خالف .االعتماد حساب تحت سحب بطلب المتقدم الشخص هوية من للتحقق التزام عليه ليس

 أو/و الموحدة، التجارية المدونة بموجب الحال عليه مما أكبر بصورة المصدر البنك التزامات من يحد الشرط
 في هي التي المادة هذه مثل تتضمن ال التي المستندية، تماداتباالع المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف
  .المصدر البنك صالح
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 اعتماد لخطاب الُمصدر فإن به، المعمول األمريكي للقانون وفقاً :الشروط مستوف غير سحب سداد .33
 دمهايق التي المستندات مراجعة بشأن المستفيد، سحب قبول قبل المسؤولية، يتحمل أن المعتاد من احتياطي
 التحديد هذا من يعدل الشرط هذا أن ونجد .االعتماد خطاب وشروط بمتطلبات االلتزام من للتحقق المستفيد
 مؤسسة على يتعين الشرط، لهذا ووفقاً .األصغر التمويل لمؤسسة أساسية بصورة المصدر البنك مسؤولية بنقل

 مستوف غير لسحب استالمها من عمل أيام ثالثة غضون في المصدر للبنك إشعار إرسال األصغر التمويل
  .للشروط مستوف غير صلة ذي مستند أو الشروط

   
 كان وإن حتى المحلي، للبنك بسدادها المصدر البنك قام التي المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة ستلتزم وإال

  .االعتماد خطاب وشروط لمتطلبات مستوف غير السحب
  

 يتحملها أن المعتاد من كبيرة ومسؤوليات مخاطر األصغر التمويل ؤسسةم على يفرض الشرط هذا فإن وبالتالي
 التمويل مؤسسة قدرة من يحد قد الشرط وهذا .االعتماد خطاب بإصدار الخاصة المعاملة في المصدر البنك

 مؤسسة واجهت ما فإذا .بالخطأ ما سحباً لقبوله المصدر البنك على قانوناً الرجوع حق ممارسة على األصغر
 أن األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .إدراجه عدم بشأن التفاوض فعليها الشرط، هذا مثل األصغر لتمويلا

 المستندات مراجعة بشأن المصدر البنك مسؤوليات من كبيرة بصورة بالفعل يحد ،)5( )ب( شرطال أن توضح
 األصغر التمويل مؤسسة على يتعين طة،النق هذه في بالمرونة المصدر البنك يتحل لم فإذا .المستفيد من المقدمة
 معها المرفقة المستندات على وكذلك سحوبات أية على بعناية لالطالع الوقت من المزيد على للحصول التفاوض

 هو وكما .الشرط هذا بموجب عليها المتفق المدة غضون في مخالفة أية عن اإلبالغ لها يتسنى حتى تلقيها، عند
 أية على للوقوف األصغر التمويل لمؤسسة بالنسبة كافية تعتبر ال أيام الثالثة مدة فإن ه،أعال )6( شرطال في الحال

  .المصدر للبنك بها إشعار وتقديم المقدمة المستندات في مخالفات
  

 على يشترط مشابهاً حكماً االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات من 5.09 المادة تتضمن
 الممارسات لهذه الرسمي التفسير ويحدد .مخالفة مستندات على ما مصدر موافقة على "الفوري عتراضاال" الطالب

 5.09 المادة فإن أعاله، الوارد للشرط بالنسبة الوضع هو وكما .أيام سبعة غضون في العادة في االعتراض يتم أن
 متضمناً االعتماد خطاب كان إذا األصغر، التمويل مؤسسة حقوق من كبيرة بصورة تضعف الممارسات هذه من
 108 رقم الشرح انظر .المادة هذه باستبعاد المطالبة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين لذا الممارسات، لهذه

  .5.09 المادة تطبيق الستبعاد المقترحة المحددة للصيغة بالنسبة المرفق والحكم
  

 األصغر التمويل مؤسسة جانب من لالتصال لةالمقبو األساليب الفرعي القسم هذا يصف :االتصال أسلوب .34
 قد بعضها أن إال األحوال، معظم في عليها اعتراض ال األساليب هذه أن من الرغم وعلى .المصدر البنك مع

 توافق أن معها يمكن ال بدرجة التنازالت، أو بالتعديالت يتعلق فيما وخاصة للغاية، رسمية غير بصفة يكون
 مازال الفرعي القسم هذا أن ضمان األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .ليهاع األصغر التمويل مؤسسة
  .22 القسم في التعديل لمتطلبات يخضع
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 يتناول الذي الشرط مع )3( شرط يتشابه :التوقيع حق له من سلطة أو هوية عن المسؤولية عدم .35

 غير المصدر البنك أن )5( شرط يحدد .32 ،30 رقمي الشرحين انظر .الغير شخصية وانتحال االحتيال
  .العالقة هذه في أطراف أية أو للمستفيد االئتمانية الجدارة عن أو سهو أو تصرفات أية عن مسؤول

  
 فحص في المصدر البنك من المتوقعة العناية مستوى الشرط هذا يحدد :جوهري التزام  أمتام التزام .36

 المصدر البنك على يتعين الموحدة، التجارية لمدونةل وفقاًو .السحب عند المحلي البنك يقدمها التي المستندات
 مستوفية ظاهرها في تبدو المحلي البنك من المقدمة المستندات هذه كانت إذا المقدمة المستندات على يوافق أن
 الموحدة والممارسات لألعراف ووفقاً .االعتماد خطاب في الشأن هذا في الواردة والشروط للمتطلبات "تماماً"

 بفحص قيامه في يتمثل المصدر البنك على آخر إضافي واجب هناك المستندية، باالعتمادات ةالمتعلق
 درجة فإن االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية للممارسات ووفقاً ".المعقولة بالعناية" المستندات
 خطاب لصياغة تبعاً تختلف االعتماد خطاب وشروط لمتطلبات تامة بصورة المقدمة المستندات استيفاء

 المعنى بنفس أنها ظاهرها في فقط المقدمة المستندات تبدو أن هي االفتراضية الصيغة إن حيث االعتماد،
   .االعتماد خطاب بموجب المطلوب

  
 تماماً الشروط مستوف غير سحبسند  بموجب السداد المصدر البنك اختار إذا الشرط، هذا بموجب ذلك، ومع
 ستكون األصغر التمويل مؤسسة فإن الشأن، بهذا الخاصة والشروط للمتطلبات جوهرية ورةبص ياًمستوف ولكنه
 سداد بشأن المصدر البنك التزام بين يفصل الشرط هذا فإن آخر، بمعنى .المصدر للبنك المبالغ بسداد ملتزمة
 والتزام – الشأن بهذا الخاصة والشروط بالمتطلبات تام التزام على بناًء – اعتماد خطاب حساب تحت سحب
 المتطلبات لهذه مستوٍف سحبسند  بموجب بسدادها قام المصدر للبنك مبالغ أية برد األصغر التمويل مؤسسة

  .جوهرية بصورة والشروط
  

 يتعين بينما اإلمكان، قدر منخفضاً المقدمة للمستندات جانبه من المراجعة مستوى ليكون المصدر البنك وسيسعى
 عامة بصورة "التام" االلتزاموسيتيح  .للمساءلة خضوعاً أكثر تجعله أن تحاول أن ألصغرا التمويل مؤسسة على

 صالح في األمر يكون قد ذلك ومع ".جوهرية بصورة" االلتزام يتيحه مما أكبر حماية األصغر التمويل لمؤسسة
 ارتكاب من الرغم على االعتماد خطاب حساب على السحب لمحليا البنك استطاع إذا األصغر التمويل مؤسسة
 "المعقولة العناية" واجب عن التنازل تفادي األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .مستنداته في جوهري غير خطأ
 معموالً كان إذا( المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف بموجب المصدر البنك جانب من
 على بالموافقة المصدر البنك قيام قبل ضرورياً أمراً يعد فقط "جوهرية بصورة" االلتزام أن قبلت وإن حتى ،)به
  .المحلي البنك سحب سند
  

 به المعمول القانون لنص إعادة مجرد يعتبر الفرعي القسم هذا :المستفيد تخلف التي األطراف توقيع .37
 خطاب من المستفيد إفالس إشهار يتم عندما المثال، سبيل على .المحلي البنك تخلف التي األطراف بشأن
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 األصلي للمستفيد الممنوحة السحب حقوق يعامل به المعمول القانون فإن أخرى، شركة مع يندمج أو االعتماد،
 الشركة أو التفليسة، وكيل المثال، سبيل على( آخر، كيان إلى انتقلت قد كانت لو كما االعتماد، خطاب بموجب
 حقوق انتقال ألن نظراً ،"القانون سريان بحكم انتقال" يسمى الحقوق انتقال من النوع وهذا .)الدمج بعد القائمة
 بإشهار الخاص اإلجراء خالف محدد إجراء أي باتخاذ األصلي المستفيد مطالبة دون نفسه تلقاء من يتم السحب
 السماح بشأن عليه االعتراض يمكن ما يوجد ال أساسية، وبصورة .أخرى شركة في االندماج أو اإلفالس
 إليها تستند التي الطبيعة خالف االعتماد خطاب حساب على بالسحب المحلي البنك تخلف التي رافلألط

 قد األصغر التمويل مؤسسة أن الواضح ومن -المستفيد، )أطراف( طرف يخلف أن تستلزم والتي المعاملة
 من النوعية هذه بين هام مييزت وهناك إفالسه بإشهار بالتقدم المحلي البنك قام إذا المثال، سبيل على قلقة، تكون

 خطاب بموجب حقوقه عن بالتنازل المحلي للبنك يسمح ما وحكم تلقائية، بصورة بالخالفة الخاصة األحكام
 التمويل مؤسسة على يتعين أنه إال مقبوالً، أوالً المذكور الحكم يكون أن ضرورة من الرغم وعلى .االعتماد
 خطاب نموذج في 6 رقم الشرح في مناقشتها تمت التي سبابلأل األخير الحكم على االعتراض األصغر
  .االعتماد

  
 بتغيير قامت التي المنشآت مع المتحدة الواليات في به المعمول القانون يتعامل :المستفيد اسم تغيير .38

  .37 رقم الشرح انظر ".القانون سريان بحكم أخرى ملكية نقل" عملية أية مع يتعامل كما هائأسما
  

 المصدر البنك وقيام الشروط مستوفية غير مستندات بتقديم المحلي للبنك الحكم هذا يسمح قد :تاالختالفا .39
 لم المحلي القرض اتفاقية بموجب األصغر التمويل مؤسسة تجاه المحلي البنك أداء قيمة أن طالما إليه بالسداد
 اعتماد خطاب وجود تصور على بناًء األساس في الحكم هذا صياغة وتمت .المخالفة هذه بارتكاب تنخفض
 لسداد االعتماد خطاب حساب على بالسحب المستفيد يقوم حيث تجاري اعتماد خطاب وجود ومع .تجاري
 أداء في المخالفات بعض فإن المثال، سبيل على البضاعة، شحن يفيد كتابي دليل بتقديم وذلك سلع بيع عملية

 يكون قد هذا، عن فضالً .المقدمة المستندات من معقولة بدرجة بداهة واضحة تكون قد )البائع أي( المستفيد
 إدراج تم المثال، سبيل على( األداء قيمة خفض إلى أدت قد المخالفة هذه مثل أن أيضاً بداهة الواضح من

 خاصة معاملة سياق فيو .)التجاري االعتماد خطاب نص في إليها المشار من أقل الشحن سند في بضاعة
 تقديم مجرد من يميز، أن على قادراً يكون أن المحتمل غير من المصدر البنك فإن االعتماد، بخطاب

 القرض التفاقية وفقاً ال أم المحلي البنك أداء قيمة خفض شأنها من كان مخالفة أية هناك هل المستندات،
 بقيام لبةالمطا أو حذفه بشأن التفاوض فعليها الشرط، هذا مثل األصغر التمويل مؤسسة واجهت وإذا .المحلي
  .االحتياطي االعتماد خطاب سياق في تطبيقه كيفية بتوضيح له مبرر بتقديم المصدر البنك

  
 األصغر التمويل مؤسسة تستطيع أن إمكانية من يقلل الحكم هذا :الصياغة/الطالب غرض مع المواءمة .40

 وفي .االعتماد خطاب في أو االتفاقية هذه في نوع أي من ضمني ضمان إيجاد أو بوجود االدعاء ما محكمة أو
 سبيل على( قانوناً ناشئة محددة بضمانات الخدمات تقديم شركات أو السلع، مصنعو يلتزم األحوال، بعض
 تقم لم أو قامت سواًء )لها المقرر االستخدام أو للغرض الخدمة أو المنتج بفاعلية خاصة ضمانات المثال،
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 هذه بموجب ينوي، ال المصدر البنك أن يوضح الحكم ذاوه .لعمالئها واضحة بصورة الضمانات هذه بإثبات
 النقد مخاطر تخفيف شأنه من سيكون االعتماد خطاب بأن األصغر التمويل لمؤسسة ضماناً يقدم أن االتفاقية،
 التمويل مؤسسة من يستلزم آخر سبب وهذا .متصور هو كما األصغر التمويل مؤسسة تواجهها التي األجنبي
  .بشأنها والتفاوض الصلة ذات األحكام على المستطاع، قدر عناية،ب االطالع األصغر

  
 :عنها التخلي أو المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف أحكام على التأكيد .41

 هذه أحكام تطبيق بصالحية لنفسه باالحتفاظ الحكم لهذا بالنسبة مرونة أقصى تحقيق المصدر البنك يحاول
 األعراف هذه من 17 مادةال وتعفي .احتياجاته مع تتناسب عندما انتقائية بصورة والممارسات األعراف

 مثل( القاهرة القوة حالة في االعتماد خطاب بموجب السحوبات قبول مسؤولية من المصدر البنك والممارسات
 استغرقها التي مدةبال االعتماد خطاب تمديد عدم على وتنص ،)اإلضرابات أو الحروب الطبيعية، الكوارث
 التمويل مؤسسة التزامات مع ما مطابقة عدم ولتفادي األخيرة، النقطة هذه عن للمزيد( .القاهرة القوة حدث

 األعراف من 45 المادة تنص .)2 رقم الشرح انظر الصعبة، العملة بقرض الخاصة اتفاقيتها بموجب األصغر
 أو سحوبات أية قبول المصدر البنك على ليس أنه ديةالمستن باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات
 المصدر للبنك تحفظ التي األخيرة، العبارة أن يبدو وال .المعتاد المصرفي عمله ساعات غير في مستندات
 التي المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف مواد جميع" عن التخلي أو تطبيق في الحق
 األعراف هذه أحكام باعتماد تحقيقه يتم لم االتفاقية لهذه شيء أي تضيف ال "المصدرة البنوك لحصا في أساساً

 األعراف هذه تطبيق على المصدر والبنك األصغر التمويل مؤسسة اتفاق وبمجرد .25 القسم في والممارسات
 صالحه في أحكام أية عن يالتخل المصدر للبنك يجوز االعتماد، خطاب وعلى االتفاقية، هذه على والممارسات

  .الحكم هذا وجود عن النظر بغض
   

 السحب المصدر البنك فيها يقبل ال التي الحاالت في :بالخطأ قبولها يتم لم التي السحوبات سريان إعادة .42
 ببساطة المصدر البنك قام إذا أو بالخطأ، كان القبول عدم أن بتوضيح ذلك بعد وقيامه المحلي، البنك من المقدم

 البنك فإن ،)المحلي البنك مع تسوية حالة في المثال سبيل على( السحب هذا قبول عدم بشأن رأيه غييربت
 يتوقع ذلك وبعد صحيحاً به الخاص األصلي السحب كان لو كما المحلي للبنك بالسداد يقوم أن يجوز المصدر

 يخلق قد الحكم هذا أن من غمالر وعلى .االتفاقية هذه بموجب سدده ما برد األصغر التمويل مؤسسة قيام
 من يتطلب وقد األمد طويل نزاع وجود حالة في األصغر التمويل لمؤسسة بالنسبة بالتوقيت خاصة مشكالت
 يبرره ما له أنه إال الصعبة، العملة قرض أجل انتهاء قبل بديلة تمويل ترتيبات تدبير األصغر التمويل مؤسسة

 فإنه هنا الحكم هذا صياغة حسب ذلك، ومع .السحب سريان بإعادة محكمة أمر فيها يصدر التي الحاالت في
 سبيل على( المحلي البنك سحوبات بشأن رأيه تغيير في الحرية من للغاية كبيراً مجاالً المحلي البنك يمنح

 المرونة ببعض للسماح الرغبة لديها تكون أن األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .)"وإال" كلمة الحظ المثال،
 موافقتها يستلزم شرط على تصر أن عليها يتعين ولكن المحلي، البنك مع مطالبات تسوية في المصدر للبنك
 ذلك، إلى باإلضافة .محكمة أمر وجود دون عليها الموافقة تتم لم مطالبة سريان بإعادة المصدر البنك قيام قبل

 المصدر البنك بها مدين المصدر للبنك فوائد أية سداد على تعترض أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين
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 على االطالع في ترغب أن األصغر التمويل لمؤسسة ويجوز .بالخطأ سحب قبول عدم بسبب المحلي للبنك
 مبدئياً قبوله يتم لم ما سحب بشأن الصرف سعر تحديد فيه يتم الذي الوقت لتحديد المحلي القرض اتفاقية أحكام
  .)السحب سريان إعادة تاريخ في أو المبدئي السحب تاريخ في السائد رفالص سعر أي( سريانه إعادة وتم

  
 للبنك بالسداد للقيام آخر بنكاً يحدد أن المصدر للبنك يجوز :التداول أو بالسداد يقوم الذي للبنك السداد .43

 مؤسسة من المصدر البنك يتوقع حيث "السداد لبنك" المبالغ هذه برد المصدر البنك يقوم ذلك وبعد المحلي،
 التمويل مؤسسة يقلق ما يوجد ال عامة، وبصفة .النهاية في إليه المبالغ هذه برد قيامها األصغر التمويل
 حالة في األصغر التمويل بمؤسسة صلة ذا أمراً يصبح للسداد بنك وجود إن حيث .الترتيب هذا بشأن األصغر
 اتفاقية وهي األساسية، المعاملة في أو نفسه بالسح تقديم عملية في إما ارتكابه يتم تزوير أو احتيال وجود
 البنك على يتعين المتحدة، الواليات في به المعمول القانون وبموجب األحوال، هذه فيو .المحلي القرض
 فيه سحب بقبول بالفعل قام السداد بنك أن طالما السداد بنك يقدمها التي المبالغ رد طلبات يقبل أن المصدر
 على ينص الحكم هذا فإن ذلك، ومع .التزوير أو االحتيال هذا يالحظ ولم النية، حسن افرتو مع احتيال، شبهة
 للبنك السداد األصغر التمويل مؤسسة على يتعين وضمناً،( السداد لبنك بالسداد المصدر البنك قيام وجوب
 وقد .فيها الكائن البلد يف االعتماد خطاب بشأن بها المعمول بالقوانين التزم قد السداد بنك أن طالما )المصدر
 أو االحتيال مالحظة وعدم ،"النية حسن" بشأن أخرى متطلبات تضمين األصغر التمويل مؤسسة ترغب
 األمريكي القانون بموجب إليه تستند التي الحماية أساس عن تخليها عدم لضمان السداد بنك جانب من التزوير
  .االعتماد بخطاب الخاص

  
 أو وجود عن مستقلة االعتماد خطاب بموجب المصدر البنك والتزامات حقوق أن الطالب قري .>44< االستقاللية .8

 المصدر البنك بين الترتيبات أو العقود ذلك ويشمل االعتماد، خطاب إليه يستند ترتيب أو عقد أي أداء عدم أو أداء
 باستالمه الطالب بإحاطة التزام يأ المصدر البنك يتحمل ال .االعتماد خطاب من والمستفيد الطالب وبين والطالب
 .االعتماد خطاب قبول بقراره أو االعتماد خطاب بموجب تقديمه يتم آخر مستند أي أو شهادة أو ما، لسحب
 هذه بموجب مبالغ استرداد في بأحقيته اإلضرار أو الطالب تجاه مسؤولية أية تحمل بدون المصدر، للبنك ويجوز
 أو السداد عملية مقابل دفاع أي بوجود الطالب من إشعار وجود من الرغم على ماداالعت خطاب يقبل أن االتفاقية،
 أي أو االعتماد خطاب من المستفيد على حقوق أية أو ما حقوق كسب بشأن المستفيد ضد مطالبات أية وجود
 لتزاما أي المصدر البنك يتحمل وال .ذلك عن باالستعالم المصدر البنك على التزام أي وبدون آخر، شخص
 بنود بموجب تقديمها يشترط ال لكن تقديمها، يفترض شهادة أية ذلك ويتضمن مستندات، أية بتقديم بالمطالبة
 مخالفات ألية إسقاط على للحصول بالسعي التزام أي أيضاً المصدر البنك يتحمل وال .االعتماد خطاب وشروط

 البنك يلتزم الو .الطالب التمسه أو عليه وافق مخالفات ألية إسقاط أي بمنح التزام أي أو الطالب، جانب من
 انتهاء تاريخ في أو قبل بديل اعتماد خطاب بإصدار أو االعتماد خطاب أجل أو انتهاء تاريخ بتمديد المصدر
  .أجله نهاية أو االعتماد خطاب
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 المميزة ماتالس إحدى ُيعد الذي االستقاللية، لمبدأ إعادة مجرد الحكم هذا في جاء مما الكثير :الغرض .44
 التزامات تمثل المبالغ رد واتفاقيات االعتماد خطابات أن نجد التحديد، وجه وعلى .االعتماد خطابات لقانون
 المحلي القرض اتفاقية المحلي البنك خالف وإن حتى أنه األصغر التمويل لمؤسسة يعني وهذا .مستقلة قانونية

 عن األصغر التمويل مؤسسة تخلفت لم وإن حتى اداالعتم خطاب حساب على بالسحب المثال سبيل على –
 هذه بموجب المصدر للبنك بالسداد األصغر التمويل مؤسسة التزام المرجح من فإنه - المحلي القرض سداد

 األصغر التمويل مؤسسة من إشعار بأي االلتزام المصدر البنك على ُيشترط ال ذلك، من واألكثر .االتفاقية
 الرغم وعلى .المحلي البنك جانب من سليم وغير وشيك سحب أي بقبول المصدر لبنكا قيام بعدم فيه تطالب
 مؤسسة يمنع ال الحكم هذا أن إال يلزم، ما التخاذ األصغر التمويل لمؤسسة الكافي الوقت توافر عدم من

 المحلي كالبن سحب قبول من المصدر البنك لمنع قضائي بأمر والمطالبة للمحكمة اللجوء من األصغر التمويل
 التدابير بشأن المناقشة من للمزيد .)الشروط مستوف غير سحب مجرد مقابل( احتيال شبهة تشوبه الذي

  .30 رقم الشرح انظر المحتملة القانونية
  
 مستندية غير شروط أية عن التغاضي ،)عليه يشترط وال( المصدر للبنك ُيسمح .>45< المستندية غير الشروط .9

  >46< تماداالع خطاب في واردة
  

 األمريكي، للقانون ووفقاً .االعتماد خطابات شأن في به المعمول للقانون إعادة يمثل القسم هذا :الغرض .45
 ".قيمة ذي شيء تقديم أو السداد بموجبه يتم مستندي تقديم بقبول ...محدد تعهد" بأنه االعتماد خطاب ُيعرف
 قبل االعتماد خطاب في مسبقة شروط أية الحسبان في يأخذ أن عليه يتعين ال المصدر البنك أن يعني وهذا
 المحلي البنك على يتعين التي االعتماد خطاب في المحددة المستندات خالف المحلي، البنك سحبسند  قبول

 خطاب في شرط إغفال في الحرية المصدر للبنك كونت المثال، سبيل على .به الخاص السحبسند  مع تقديمها
 قبل المحلي لقرضها بالنسبة األصغر التمويل مؤسسة جانب من سداد عدم حالة ثحدو وجوب بشأن االعتماد
 إذا عما الحكم المصدر للبنك يمكن ال أنه يعني وهذا( المحلي البنك من سحب قبول المصدر البنك استطاعة
 العتمادا خطاب نموذج فإن المثال، هذا مقابل وفي .)ال أم السداد عن متوقفة األصغر التمويل مؤسسة كانت
 األصغر التمويل مؤسسة قيام عدم يفيد المحلي البنك من كتابي مستند تقديم السحب عملية مع يترافق أن يتطلب
 السحب قبل هؤاستيفا المحلي البنك على يتعين سليماً مستندياً شرطاً الطلب هذا ويعتبر المحلي، القرض بسداد
   .االعتماد خطاب حساب على

  
 بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات وفي األمريكي القانون في افتراضي حكم هناك :تفاوض نقطة .46

 في االفتراضي الحكم بينما المستندية، غير بالشروط المصدر البنك اعتداد عدم مفاده االحتياطية االعتماد
 إذا الشروط بهذه المصدر البنك اعتداد عدم يفيد المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف

 األحكام هذه ألن ونظراً .الشروط هذه الستيفاء تقديمها يتعين التي المستندات تفاصيل االعتماد خطاب يحدد لم
 شأنها من االتفاقية هذه فإن الحالة، هذه في .المعنية األطرف بين اتفاقية بموجب تعديلها يجوز لذا افتراضية،

 قبولها تحديد في التقديرية السلطة المصدر البنك إلعطاء مستنديةال غير بالشروط الخاصة القواعد هذه تعديل
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 من ذلك ومع .مسؤولية أية من لحمايته الحكم هذا بإدراج المصدر البنك قيام المحتمل ومن .قبولها عدم أو
 اعتماد خطاب بإصدار تقم ال اعتماد لخطابات المصدرة الجهات معظم ألن موائماً ذلك يكون أن النادر
 اللتزامات كضمان الخطاب هذا مثل يقبلوا لن المستفيدين ومعظم( مستندي غير اًشرط يتضمن ياحتياط
  .)الطالب

  
 لن للتحويل، قابلة صورة في الطالب، طلب على بناًء االعتماد، خطاب إصدار تم ما إذا .>47< التحويالت .10
 مستند، أي في أو السحب في أو التحويل، طلب في يظهر شخص أي هوية من بالتحقق المصدر البنك يلتزم

   .تحويل أي صحة أو صالحية عن مسؤوالً المصدر البنك يكون ولن إليه، كمحول
  

 البنك من يطلب بأن المحلي للبنك يسمح كان إذا للتحويل قابالً االعتماد خطاب يكون :للتحويل القابلية .47
 خطاب يكون ال عامة وبصورة .يالمحل البنك الشخص هذا كان لو كما آخر شخص من السحب قبول المصدر
 الباب يفتح للتحويل القابل االعتماد خطاب ألن ونظراً .صراحةً ذلك بنوده تحدد لم ما للتحويل قابالً االعتماد
 السحب حقوق بتحويل المحلي البنك قيام بعد مقبولة ستكون التي المستندات بشأن محتمل تشكيك لوجود
 خطاب على بشدة تعترض أن عليها األصغر التمويل مؤسسة فإن جديد، مستفيد إلى االعتماد بخطاب الخاصة
 الشرح إلى الرجوع يرجى االعتماد، خطاب تحويل قابلية بشأن المناقشات من للمزيد .للتحويل القابل االعتماد

 يالتلقائ واالنتقال للتحويل، االعتماد خطاب قابلية بين التمييز ويتعين .االعتماد خطاب نموذج في 6 رقم
 في مناقشتها تمت التي المحلي، البنك إفالس أو دمج حاالت في الخطاب بهذا الخاصة وااللتزامات للحقوق
  .37 رقم الشرح

  
 خطاب في تعديل أو تمديد ألي بالنسبة للطالب ملزمة االتفاقية هذه تُعتبر .>48< االعتماد خطاب وتعديل تمديد .11

 األحوال من حال بأي الطالب التزامات تتراجع أو تقل ال [ .لطالبا موافقة أو طلب على بناًء يتم االعتماد
 أو للقبول المصدر بالبنك الخاص الوقت لتمديد االعتماد خطاب من والمستفيد المصدر البنك بين اتفاق أي بموجب
  >49< ]للطالب ملزماً يكون النوع هذا من اتفاق وأي مخالفات بوجود إشعار لتقديم

   
 التجارية المدونة في بها المعمول األحكام في جاء لما إعادة هي الحكم لهذا ألولىا الجملة :الغرض .48

 خطاب على تعديالت بأية األصغر التمويل مؤسسة تلتزم :االعتماد خطاب تنظم التي الموحدة األمريكية
  .عليها بالموافقة قامت االعتماد

  
 توافق لم تعديالت بأية تلتزم ال األصغر لالتموي مؤسسة أن على أيضاً به المعمول القانون ينص !تحذير .49

 من األخيرة الجملة تمثل أن الممكن ومن .بموافقتها الخاص الشرط عن التنازل على سلفاً توافق لم ما عليها
 المصدر البنك بين تبرم التي االتفاقات بشأن موافقتها عن األصغر التمويل مؤسسة جانب من تنازالً الحكم هذا

 النتيجة هذه لتفادي التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .االعتماد خطاب بنود عديللت المحلي والبنك
 المصدر البنك اتفاق إمكانية األصغر التمويل مؤسسة ستواجه وإال، .األحوال من حال بأي ممكناً ذلك كان إذا
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 بين مطابقة عدم إلى ؤديي أن الممكن من الذي األمر االعتماد خطاب بنود بعض تغيير على المحلي والبنك
 سبيل على .الصعبة العملة قرض بسداد والتزاماتها االتفاقية، هذه بموجب األصغر التمويل مؤسسة التزامات
 بموجب سحوبات لقبول المصدر بالبنك الخاصة المدة تمديد على المحلي والبنك المصدر البنك اتفقا إذا المثال
 في قائمة الضمانة فيها تظل أن يجب التي الزمنية الفترة بتمديد قومي قد المصدر البنك فإن االعتماد، خطاب
 العملة قرض بسداد األصغر التمويل مؤسسة تقوم ال قد التمديد، لهذا ونتيجة .التالية السحوبات لتغطية الحساب
  .الصعبة

  
 فيه المودعة غالمبال وكافة الحساب رهن على هذا بموجب مدين، كراهن الطالب، يوافق >50< .الضمانة .12

 وكضمان ،)له مؤمن( ضمانية حصة صاحب مقرض كطرف المصدر، البنك لحساب منها المتأتية العائدات وكذلك
 أولوية ذات مستمرة ضمانية حصة المصدر البنك ويمنح االتفاقية، هذه بموجب آلخر وقت من الطالب اللتزامات

 ضمانة وأية( الضمانة هذه بشأن الممنوح االمتياز حق ظلوي >51< .)بالضمانة ذلك كل إلى ُيشار( هذا كل في أولى
 كافة وسداد تماداالع خطاب بموجب المصدر البنك مسؤولية تنقضي حتى سارياً )13 القسم بموجب تُطلب

  >52<.الطالب التزامات
  

 مؤسسة قامت الذي الحساب، في المصدر البنك لصالح ضمانية حصة الحكم هذا عن تنشأ :الغرض .50
 التخلف حالة في أنه يعني وهذا .)ب( 1 للقسم وفقاً فيه الصعبة العملة قرض عائدات بإيداع ألصغرا التمويل

 على المستحقة المبالغ الستيفاء الحساب في الموجودة باألموال باالحتفاظ المصدر للبنك سُيسمح السداد، عن
 .المقابلة والشروح ،)"القانونية يرالتداب"( 17 القسم انظر التفاصيل، من للمزيد .له األصغر التمويل مؤسسة
 مقاصة إلجراء 18 القسم بموجب حقه على فقط يعتمد وكبديل الحكم هذا يحذف قد المصدر البنك أن ُيالحظ
 التمويل مؤسسة التزامات وبين األصغر التمويل لمؤسسة الحساب في الموجودة المبالغ برد التزاماته بين

 يجب فضفاضاً، ليس بالمقاصة الخاص الحكم أن وطالما .المبالغ رد يةاتفاق بموجب له مبالغ بسداد األصغر
 نطاق عن المعلومات من وللمزيد .قوية بصورة اآلخر على أسلوباً تفضل أال األصغر التمويل مؤسسة على
  .18 القسم شروح انظر بالمقاصة، الخاص الحكم

  
 فيه يتم الذي فقط المحدد الحساب يةلتغط سليمة بصورة اإليضاحي الحكم هذا صياغة تتم :تفاوض نقطة .51

 ذلك ومع .)وعائداتها نفسها القرض أموال( - أخرى أموال أية وليس -فقط الصعبة العملة قرض حصيلة إيداع
 من أكبر نطاق على ضمانية حصص تمنحه فضفاضة صيغة يتضمن قد المصدر بالبنك الخاص النموذج فإن

 المبالغ رد اتفاقيات نماذج تتضمن ما أحياناً المثال سبيل ىعلو .األصغر التمويل مؤسسة أصول في الالزم
 المالية، واألدوات والوثائق، السلع، جميع" في ضمانية حصة المصدر البنك يمنح بالضمانات خاصاً حكماً

 ذلك من المتأتية والمنتجات العائدات وكافة التأمين، ووثائق الملموسة، غير العامة واألصول والضمانات،
 "أساسية معاملة أية أو باالعتماد يتعلق فيما وذلك حصة على فيها الطالب يحصل قد أو للطالب يكون دق والتي

 لخطابات بالنسبة المثال، سبيل على السياقات، بعض في مناسبة تكون قد الصيغة وهذه .)مماثلة صيغة أو(
 ذات مالية أداة المصدر البنك ةبحوز تكون عندما الطالب، جانب من السداد قيد تكون محددة، تجارية ائتمان
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 هذه سياق في مناسبة ليست الصيغة فهذه ذلك ومع .)عابرة بضاعة تمثل شحن بوليصة مثل( للتداول قابلة قيمة
 فيه الذي بالحساب بالكامل مضمون سيكون المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة التزام ألن وذلك .المعاملة
 البنك يحتاج ال لذلك، ونتيجة .االعتماد لخطاب االسمية القيمة ادلتع بقيمة الصعبة العملة قرض حصيلة
 يكون ال الصيغة هذه مثل في المغطى الضمانة نطاق فإن هذا، عن وفضالً .إضافية ضمانة إلى المصدر
 لمؤسسة متنوعة أصوالً يتضمن أنه على الضمانة حكم بتفسير المصدر البنك يقوم أن الممكن فمن .واضحاً
 حقوق المثال، سبيل على – األساسية بالمعاملة "ترتبط بصورة" عليها الحصول تم قد أنه يرى ألصغرا التمويل
 من أنه من الرغم وعلى .المحلي القرض من الممولة الصغر بالغة االئتمانات في األصغر التمويل مؤسسة
 الكائنة البلد في به عمولالم القانوني النظام بموجب الملموسة غير األصول ضد إجراءات اتخاذ الممكن غير
 .وحدها الحقيقة هذه على االعتماد األصغر التمويل لمؤسسة ينبغي ال أنه إال األصغر، التمويل مؤسسة فيه

 بالضمانة خاصة رهن صيغة أية تضمين على االعتراض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ذلك من وبدالً
  .الحساب هذا بخالف

  
 الحصة" إشهار له تخول صيغة يتضمن قد المصدر بالبنك الخاص النموذج فإن ذلك ومع :تفاوض نقطة .52

 بمثابة الضمانية الحصة إشهار عملية وتعتبر .بالضمانة يتعلق فيما األصغر التمويل مؤسسة ضد "الضمانية
 الحصة صاحب المقرض(الضمانة في له المؤمن الطرف حصة لتسجيل المركزي السجل نظام في تسجيل

 من محددة بأنماط الضمانية الحصة ترتبط وعندما .الضمانية الحصة إشهار نموذج في حددةالم )الضمانية
 إشهار نموذج بتسجيل يقوم أن )الضمانية الحصة صاحب المقرض( له المؤمن الطرف على يتعين الضمانات،

 وقابلة اريةس تكون حتى أي الضمانية، حصته بشأن "القانونية المقتضيات جميع الستيفاء" الضمانية الحصة
 .المدين أصول تصفية عند الضمانة عائدات في األولوية له المؤمن للطرف كونت ثم ومن الغير ضد للتنفيذ
 الحصة صاحب المقرض( له المؤمن الطرف يكون عندما إيداع حساب الضمانة تتضمن الحالة، هذه وفي

 إلشهار ضرورة توجد ال نيويورك، قانونل ووفقاً .)المصدر البنك أي( الحساب فيه الذي البنك هو )الضمانية
 يكون اإلشهار هذا ومثل( الضمانية الحصة هذه بشأن القانونية المقتضيات جميع الستيفاء ضمانية حصة نموذج
 إشهار عدم على المصدر البنك مع التأكيد األصغر التمويل مؤسسة على يتعين عليه، وبناًء .)جدوى ذي غير

 البنك لصالح المرهونة الضمانة كانت وإذا .لذلك المقابلة الصيغة باستبعاد البةوالمط الضمانية الحصة نموذج
 نموذج أي أن ضمان األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الحساب، بخالف أخرى أصوالً تتضمن المصدر
 لتدخلا شأنه من يكون لن المبالغ رد التفاقية وفقاً بتسجيله المصدر البنك يقوم قد الضمانية الحصة إلشهار
 سواًء( التمويلية أنشطتها على أو أصولها، على األصغر التمويل مؤسسة سيطرة في مالئم غير نحو على

  .)بها القيام المزمع أو القائمة
  

 حساب تحت السحب أو السداد، منع أو تقييد بمحاولة وقت أي في الطالب قام إذا .إضافية ضمانة أو كفالة .13
 عندئٍذ، القانوني، األثر حيث من مماثل إجراء أي اتخذت أو االعتماد، أجل بتمديد محكمة أية قامت أو االعتماد،

 وقت أي في [ .>53<الطالب اللتزامات كتأمين يقبلها ونوعية بقيمة ضمانة أو كفالة المصدر للبنك الطالب يقدم
 على يتعين ،)إضافية ةضمان أو( ضمانة له، يتراءى ما على بناًء المصدر، البنك طلب إذا آلخر، وقت من أو
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 حيث من المصدر البنك يقبلها بضمانة المصدر، البنك تجاه التزاماته يؤمن ما تقديم منه، ُيطلب أن بمجرد الطالب،
  >54< .]المصدر البنك طلب على بناًء نقدي بسداد القيام أو والقيمة، النوعية

  
 لوقف سند المصدر البنك ضد اءاتإجر اتخاذ في األصغر التمويل مؤسسة تبدأ قد محددة حاالت وفي .53

 وشيك احتيال شبهة به ما سحبسند  أن بدا إذا المثال، سبيل على( االعتماد خطاب حساب تحت سحب
 وظهر السحب، هذا منع في األصغر التمويل مؤسسة نجحت إذا ذلك، ومع .)30 رقم الشرح انظر الحدوث،

 المحلي البنك بتعويض المصدر البنك يلتزم قد ًأ،خط كان السحب هذه قبول المصدر البنك رفض أن ذلك بعد
 االسمية القيمة إلى باإلضافة( بالخطأ، تم الذي السحب قبول لعدم نتيجة المحلي بالبنك لحقت التي األضرار عن

سند  وقف األصغر التمويل مؤسسة محاولة حالة في المصدر، للبنك الحكم هذا ويسمح .)االعتماد لخطاب
 الحاالت هذه أن من الرغم وعلى .المحلي البنك تجاه المحتملة التزاماته تغطي مانةض يطلب أن ما، سحب
 بالعملة تُطلب قد اإلضافية الضمانة بأن الحذر توخي األصغر التمويل مؤسسة على الحدوث، معتادة غير

  .قصير زمني إطار في الصعبة
  

 مؤسسة من إضافية بضمانة المطالبة له، ىيتراء ما على بناًء المصدر، للبنك الثانية الجملة تسمح !تحذير .54
 في الشرط هذا مثل تضمين لتجنب بشدة الحذر توخي األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .األصغر التمويل
 األصغر التمويل مؤسسة التزامات تكون عندما ،)51 رقم الشرح انظر( أعاله تناقشنا وكما .المبالغ رد اتفاقية
 .إضافية لضمانة ضرورة توجد ال عندئٍذ الحساب، في التي الصعبة بالعملة الكاملب مضمونة المبالغ رد بشأن
 الصعبة بالعملة إضافية ضمانة توجد ال قد الحاالت، بعض في أنه، األصغر التمويل مؤسسة تنتبه أن ويجب
 هذه بتقديم األصغر التمويل مؤسسة تقم لم إذا السداد عن التخلف حالة يمثل قد وهذا لتقديمها، لها متاحة

  .الضمانة
  

 لوائح ذلك ويشمل( واألجنبية األمريكية والقواعد واللوائح بالقوانين الطالب يلتزم )أ( .>55< الطالب تعهدات .14
 )بالتجارة المرتبطة األخرى واللوائح األجنبية، األصول على للرقابة األمريكية واللوائح األجنبي، النقد على الرقابة
 والتقديم التنفيذ وأعمال االعتماد، بخطابات المرتبطة والمعامالت االعتماد، خطابات على بعد افيم أو اآلن المطبقة
 المصدر، للبنك بذلك قيامه على مقبول دليل بتقديم يقوم وكذلك االتفاقية، هذه بموجب الطالب بها يقوم التي واألداء
 والمعلومات المالية القوائم منه، معقول طلب على بناًء المصدر، للبنك ويقدم )ب( ،>56<منه معقول طلب على بناًء

 ،]المعلومات هذه سرية على الحفاظ ويتم ☺[ ،>57<به الخاصة التشغيل وأنشطة المالي الموقف عن األخرى المالية
 بموجب وسجالته دفاتره على التفتيش المصدر للبنك يسمح ]به المعمول القانون به يسمح ما حدود في ☺[و )ج(

 بمدة مسبق إشعار وبموجب المصدر البنك نفقة على التفتيش هذا يتم أن بشرط ☺[ >58<معقولة بمدة رإشعا تقديم
 الطالب، أعمال في معقول غير نحو على التدخل شأنها من ليس وبطريقة المعتادة العمل ساعات أثناء معقولة،
 )د( ،]>59<له نتيجة أو التفتيش اهذ أثناء عليها يحصل معلومات أية سرية على المصدر البنك يحافظ أن وبشرط

 على المصدر البنك ويحيط )هـ( ،>60<منها جزء أو الضمانة بشأن رهن أو امتياز أي بتقديم يسمح أو يقدم وال
  >61< )أدناه سُيحدد كما( السداد عن تخلف حالة بأية علمه، بمجرد الفور،
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 تصرفات التعهدات تتناول السياق، هذا في .المستقبل بشأن وعوداً التعهدات تمثل :للتعهدات عام شرح .55

 األسس أحد يمثل ما بتعهد الوفاء وعدم .االعتماد خطاب إصدار بعد المالي وموقفها األصغر التمويل مؤسسة
 الضمانة لوديعة بالنسبة حقوقه وممارسة السداد عن التخلف حالة إلعالن المصدر البنك إليها يستند التي

 قيوداً تفرض قد ألنها مضنية، لمفاوضات القروض اتفاقيات في التعهدات تخضع العادة وفي .الصعبة بالعملة
 التي التعهدات وخاصة التعهدات، أن المقرض ويعتبر 1.أعماله بنشاط المتعلقة المقترض تصرفات على كبيرة
 ارةالجد على الحفاظ على يعتمد القرض سداد ألن أهمية، ذات المقترض على المالية المتطلبات بعض تفرض

 اللتزام التام الضمان المعتاد من ألنه نظراً ذلك، ومع .القرض إصدار بعد مستمرة بصفة للمقترض االئتمانية
 التمويل مؤسسة تقدمها نقدية ضمانة وديعة بموجب المبالغ رد التفاقية وفقاً مبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة
 االئتمانية الجدارة في التغيرات بسبب المصدر بنكال لها يتعرض التي المخاطر فإن المصدر، للبنك األصغر
 السبب، ولهذا .ما مقرض لها يتعرض التي المخاطر مع مقارنة كبيرة بصورة تقل األصغر التمويل لمؤسسة

 التعهدات من المتطلبات حيث ومن الحجم حيث من أقل المبالغ رد اتفاقية في التعهدات تكون وأن البد
 من البد ذلك، وبرغم .الحكم بهذا الخاص أعاله النموذج في إيضاحه تم كما ما، قرض اتفاقية في الموجودة

 يصعب قد متطلبات تفرض ال أنها لضمان التعهدات هذه على بعناية اإلطالع من األصغر التمويل مؤسسة قيام
 كان ذاإ هذا، عن وفضالً .الخاصة ظروفها ظل في بتكاليفها أو بها االلتزام األصغر التمويل مؤسسة على
 األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الصعبة، العملة قرض التفاقية وفقاً المقرض أيضاً هو المصدر البنك

 .المتطلبات ازدواج تتفادى حتى االتفاقيتين في مماثلة تعهدات أية مع بالتوفيق المطالبة

  
 مؤسسة فيه الكائنة البلد وانينبق االلتزام في المصدر البنك شواغل أحد يتمثل :الحكومية باللوائح االلتزام .56

 ألن وذلك ،)"األجنبي الصرف على الرقابة" تسمى أحياناً( األجنبي والنقد التجارة تنظم التي األصغر التمويل
 وهذا .االتفاقية هذه إنفاذ قابلية عدم إلى تؤدي وقد جداً صارمة تكون أن الممكن من بها االلتزام عدم عقوبات
 ُيطلب أن يجب الذي األولى، بالدرجة األصغر التمويل لمؤسسة المحلي القانوني تشارالمس مسؤولية هو المجال
  .التعهد هذا مراجعة منه

  
 صياغة عدم ضمان األصغر التمويل مؤسسة على يتعين الشرط، هذا على الموافقة قبل :المالية القوائم .57

 مؤسسة تقوم ال أخرى مستندات أو مالية قوائم تقديم األصغر التمويل مؤسسة من تتطلب بطريقة الشرط هذا
 شركة من مدققة مالية قوائم المثال، سبيل على( للنشاط المعتاد السياق إطار في حالياً بإعدادها األصغر التمويل
 مطابقة أو )GAAP( عليها المتعارف األمريكية المحاسبة لقواعد وفقاً معدة مالية قوائم أو خارجية، مراجعة

 .66 رقم الشرح انظر والضمانات، التأكيدات سياق في الموضوع لهذا شةالمناق من للمزيد .لها

  
، لالطالع على المناقشة التامة لألنواع الرئيسية )2006المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (انظر نموذج اتفاقية القرض  1

  .يل األصغرللتعهدات التي غالباً ما تتضمنها اتفاقيات قروض العملة الصعبة مع مؤسسات التمو
  



 68 

 التفتيش شرط إدراج األصغر التمويل مؤسسات بعض ترغب ال قد :المصدر البنك جانب من التفتيش .58
 لقوانين المصرفية، األنشطة خاصة محددة، أنشطة تمارس أصغر تمويل مؤسسات تخضع قدو. االتفاقية في

 عقد أو قانون بموجب ألصغرا التمويل مؤسسة على تُطبق التي األخرى السرية متطلبات أو البنوك، سرية
 خطط سرية بشأن األصغر التمويل مؤسسات بعض الشك يساور وقد .قانوني غير الشرط بهذا االلتزام يجعل
  .بها الخاصة النشاط

  
 سيتحمل المصدر البنك أن توضح صيغة إدراج في األصغر التمويل مؤسسة ترغب قد :اختيارية صيغة .59

 التفتيش أعمال وأن المصدر، البنك سيتحملها التي التكاليف بنود تحدد أو ،التفتيش بهذا الخاصة التكاليف كافة
 مثل( بها المعمول القوانين تخالف ولن األصغر، التمويل مؤسسة أنشطة في معقولة غير بصورة تتدخل لن

 طلعي التي المعلومات تخضع أن والبد .)األصغر التمويل مؤسسة فيه الكائنة البلد في البنوك سرية قوانين
  .بالسرية خاص لحكم والتفتيش الفحص أعمال أثناء ممثله أو المصدر البنك عليها

  
 يقع لم ما آخر لدائن الضمانة رهن األصغر التمويل مؤسسة على يحظر الذي الحكم هذا يسمى :الغرض .60

 امصطلح يشيرو ".ثالث لطرف المنقول رهن عدم بشرط" عليها المنصوص االستثناءات أحد ضمن الرهن هذا
 الضمانة، في الغير أو المقرضون عليها يستحوذ قد التي القانونية الحصص إلى "الرهونات"و "االمتيازات"

 الحق تسييل أو تحويل عملية أية على سلباً يؤثر قد الذي األمر المثال، سبيل على الضمانة لرهن نتيجة
 .إعسارها حالة في أو بالسداد صغراأل التمويل مؤسسة قيام عدم حالة في المصدر البنك جانب من للضمانة
 15 الفرعي القسم في الوارد التأكيد مثل ثالث، لطرف المنقول رهن عدم بشرط الخاص النموذج هذا ويرتبط

 في ثالث لطرف المنقول رهن عدم شروط أن من الرغم وعلى .الضمانة على تؤثر التي بااللتزامات فقط ،)و(
 ال االستثناءات هذه أن إال محددة، "بها مسموح المتيازات" استثناءات نيتضم أن المعتاد من القروض اتفاقيات
 مع .)الصعبة العملة حساب الحالة هذه في( محدد أصل على مقصوراً الرهن كان إذا ضرورية تكون أن ينبغي
 بموجب امتيازات أية تنشأ أن الجائز من هل االعتبار في تأخذ أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ذلك

 تطلب أن عليها كذلك، األمر كان وإن الضمانة، على تؤثر األصغر التمويل مؤسسة فيه الكائنة البلد قوانين
 الذي المصدر البنك امتياز على تؤثر ال قد المحتملة االمتيازات هذه أن وطالما .االمتيازات هذه بشأن استثناًء

  .مشكلة أية ثليم أال ينبغي األمر هذا فإن الضمانة، على األولية حق له
  

 أن األصغر التمويل مؤسسة مطالبة هو الشرط هذا من الرئيسي الغرض :السداد عن بالتخلف اإلشعار .61
 مؤسسة بها تعلم قد )أخرى خطيرة أحداث أية وأحياناً( السداد عن تخلف حاالت بأية المصدر البنك تحيط

 مؤسسة قيام عدم أن تفيد صيغة على المصدرة البنوك بعض تصر وقد .المصدر البنك قبل األصغر التمويل
 األصغر التمويل مؤسسة فقدان إلى يؤدي أن شأنه من السداد عن التخلف بحالة إشعار بتقديم األصغر التمويل
   .السداد عن بالتخلف الخاص الوضع لتصحيح مهلة ألية
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 بموقف ويتمتع والقانون االقتضاء حسب كائن )أ( أنه ويضمن الطالب يؤكد .>62<الطالب وضمانات تأكيدات .15
 واألداء والتقديم التنفيذ أعمال أن ويضمن يؤكد وكذلك )ب( ؛>63<فيه تأسس الذي البلد قانون بموجب سليم قانوني
 ألي مخالفة أية هذا يمثل وال المرعية، األصول حسب ذلك إسناد تم وقد قدراته، حدود في االتفاقية بهذه الخاصة

 الئحة أو به معمول قانون ألي مخالفة أية وال أصوله، من أي على أو عليه أثيرت أي له وليس عليه ملزم عقد
 )ج( ؛>64<حكومية جهة أية من أو تجاه آخر إجراء أي اتخاذ أو تسجيل أو إشعار أي هذا يتطلب وال بها، معمول
 المدققة لماليةا القوائم" أن ويضمن يؤكد وكذلك )د( ؛>65< الطالب على ملزمة وتكون االتفاقية هذه وتسرى

 أو ]>68< وصحيحة كاملة  :مغايرة صيغة[ الطالب من أخيراً المصدر البنك عليها حصل التي >67><66<
 له المالي الموقف عن صحيحة بصورة تعبر أنها يفيد بما مستقلة محاسبة مؤسسة من اعتمادها وتم [ >69< دقيقة
 في >70< جوهري سلبي تغيير أي يوجد وال ،]روريتانيا مهوريةج في عامة بصفة المقبولة المحاسبية للقواعد وفقاً
 ويؤكد )هـ( المالية، القوائم هذه تاريخ منذ أعماله نتائج أو ،)آخر وضع أي أو المالي( موقفه في أو الطالب نشاط

 شأنها من >71< برفعها تهديد هناك أو فيها البت يتم لم قضائية دعاوى أية توجد ال علمه، حدود في أنه ويضمن
 تطبيق وقابلية سالمة على التأثير منها الهدف أو نشاطه، أو المالي موقفه على >72< جوهرية بصورة سلباً التأثير
 الخالص الحق له أن ويضمن ويؤكد )و( االعتماد، بخطاب تربط معاملة أية أو االعتماد، خطاب أو االتفاقية، هذه
 ضمانية كفالة أية منح أن ويضمن يؤكد )ز( [ و؛>73< ليهاع رهونات أو امتياز أيما دون الضمانة هذه في

 ناشئة عائدات أية استخدام أو بموجبه مبلغ أي سداد أو اعتماد، خطاب أي إصدار أو إليها، المشار لاللتزامات
 شبهة به أو امتيازي تصرف أو تحويل عملية من اًجزء أو عملية المستقبل في أو الحالي الوقت في يمثل ال عنه،
 اإلفالس إشهار لقانون وفقاً )االعتماد خطاب من والمستفيد المصدر، البنك ذلك ويتضمن( شخص ألي احتيال

 وضمانه تأكيده اعتماد خطاب بشأن الطالب به يتقدم طلب كل يمثلو. ]>74< به معمول آخر قانون أي أو األمريكي
  >75< .الطلب هذا تاريخ في صادرة أنها لو كما السابقة العبارات وسالمة لصحة

 معلومات استخراج في والضمانات للتأكيدات الرئيسي الغرض يتمثل :والضمانات للتأكيدات عام شرح .62
 وضمانات تأكيدات األصغر التمويل مؤسسة وتقدم .معرفية بينة إلى يستند قرار إصدار من الدولي البنك تمكن
 تقرر وإذا .المحلي للبنك االعتماد خطاب إصدار على الموافقة عند المصدر البنك إليها يستند لحقائق بالنسبة
 خطاب إصدار عن االمتناع المصدر للبنك يجوز االعتماد، خطاب إصدار قبل ضمان أو تأكيد أي دقة عدم

  .سداد عن التخلف حالة إعالن المصدر البنك يستطيع الدقة، عدم اكتشاف حالة وفي .االعتماد
  

 ووجود بالشيوع األصغر التمويل مؤسسة بوجود الخاص التأكيد يتسم :السليم القانوني والموقف الوجود .63
 رد اتفاقية إلنفاذ أساسياً قانونياً مطلباً "المطروحة المعامالت إتمام" صالحية وتعتبر .البلدان جميع في يماثله ما

  .المبالغ
  

 لمؤسسة قانونيال بالوجود الخاص للتأكيد بالنسبة الحال هو مثلما :المبالغ رد اتفاقية تنفيذ صالحية .64
 كافة باتخاذ قيامها على األصغر التمويل مؤسسة جانب من تأكيد وجود على العرف جرى األصغر، التمويل

 خطاب طلب بشأن المؤسسة إدارة مجلس تفويض المثال، سبيل على( االتفاقية لتنفيذ الضرورية الخطوات
 فإن االتفاقية، على التوقيع بعد فقط محددة متطلبات استيفاء الممكن من كان إذاو. )المبالغ رد واتفاقية االعتماد،
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 على ويتعين الصلة، ذي التأكيد صيغة ضمن تندرج ال بحيث صراحة تحديدها يتم أن يجب المتطلبات هذه
 على التوقيع على الالحقة المتطلبات الستكمال تعهد إضافة في الرغبة لديها تكون أن األصغر التمويل مؤسسة
  .فورال على االتفاقية

  
 وجود على العرف جرى عليه السابقة التأكيدات مثل :عليها المترتب القانوني واإللزام االتفاقية سريان .65

 سارية، وأنها صحيحة، بصورة وتقديمها االتفاقية هذه تحرير على األصغر التمويل مؤسسة تؤكدو. التأكيد هذا
 وخاصة إنفاذها، قابلية على تؤثر قد محددة أحداث مراعاة مع لها، وملزمة القانونية الناحية من وسليمة

  .اإلعسار حاالت بشأن تُتخذ التي اإلجراءات
  

 مؤسسة تقدمها التي التأكيدات أهم أحد التأكيد هذا ُيعد المصدر، البنك نظر وجهة من :المالية القوائم .66
 تابع كيان أي وكذلك األصغر، التمويل لمؤسسة المالي بالموقف يرتبط التأكيد هذا إن حيث األصغر، التمويل

 أحدث المصدر البنك يطلب أن ويجوز .األصغر التمويل لمؤسسة المالية القوائم مع المالية قوائمه تجميع تم لها
 بصورة تتغير المحاسبية المبادئ كانت وإذا .تدقيقها يتم لم األصغر التمويل لمؤسسة سنوية ربع مالية قوائم

 المحاسبية الممارسات أفضل بشأن عامة بصفة عليها المتفق المبادئ من مجموعة هناك كنت لم إذا أو متكررة،
 للمعايير دقة أكثر بيان إدراج الضروري من يكون قد األصغر، التمويل مؤسسة فيه الكائنة البلد في الجيدة

 المحاسبة دلقواع وفقاً المالية القوائم إعداد بالفعل يتم لم إذا ذلك، ومع .المالية التقارير إلعداد المطلوبة
 تسويات إدخال ألن المطلب، هذا مثل تفادي األصغر التمويل مؤسسة على يتعين عليها، المتعارف األمريكية

 يفرض قد األمريكية المحاسبة قواعد مع لتتماشى المحلية المحاسبية القواعد وفقاً المعدة المالية قوائمها على
  .57 رقم الشرح انظر التعهدات، سياق في موضوعال لهذا المناقشة من للمزيد .كبيرة تكاليف عليها

  
 كان وإن .األصغر التمويل لمؤسسة المالية القوائم تدقيق المصدر البنك يقترح أن يجوز :اختيارية صيغة .67

 عبئاً تمثل قد مدققة مالية قوائم لتقديم الكبيرة التكاليف بأن تحتج أن األصغر التمويل لمؤسسة يمكن مناسباً،
  .عليها للغاية كبيراً

  
 إذا التأكيد، هذا في إدراجهما الشائع من "وصحيحة كاملة" كلمتي أن من الرغم على :اختيارية صيغة .68

 ،"المالي الموقف حقيقة عن الصادق التعبير لمعيار" وفقاً المالية قوائمها بإعداد األصغر التمويل مؤسسة قامت
  .استبعاده يتم ما الغالب في "وصحيحة كاملة" المالية القوائم هذه بأن التأكيد فإن

   
 ،"دقيقة" المالية القوائم أن على التأكيد بشدة تتفادى أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين :تفاوض نقطة .69

 لمؤسسة "المالي الموقف حقيقة عن صادقة صورة تعطي" أنها على اعتمادها تم بأنه التأكيد يتم ذلك من وبدالً
 الحسابات، مراقب تقرير ألن وذلك .)"وصحيحة كاملة" بأنها وصفها يمكن ،مناسباً كان وإن( األصغر التمويل
 األصغر، التمويل لمؤسسة المالي الموقف عن صادقة بصورة تعبر المالية القوائم أن فيه يرد عامة، بصورة
  .الحسابات مراقب بتقرير جاء ما على تضيف أال األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين
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 من بياناً الشرط هذا ويمثل .الجوهري السلبي التغير بشرط الشرط هذا يسمى :جوهري سلبي تغير .70

 تم( مالية قوائم أخر تاريخ منذ لألسوأ "جوهرية بصورة" المالي موقفها تغير عدم يفيد األصغر التمويل مؤسسة
 بدء ريختا في ذلك يكون العادة وفي( المصدر البنك عليها حصل )الحسابات مراقب من واعتمادها تدقيقها

 وقد .جوهري غير أم جوهري سلبي تغير هناك كان إذا ما تحديد في صعوبة هناك أن ونجد .)المفاوضات
 التمويل لمؤسسة بالنسبة خطيرة جوهري، سلبي تغيير على بناًء االعتماد، خطاب إصدار عدم نتائج تكون

 البنك فيها يصر التي للمواقف بةبالنس الحذر توخي األصغر التمويل مؤسسة على يتعين وبالتالي، .األصغر
 خطاب بموجب التزاماته من التنصل لمجرد جوهري سلبي تغير شرط إدراج على مبرر، بدون المصدر،
 تكييف يتعين عندئٍذ األصغر، التمويل لمؤسسة المالي الموقف في جوهري سلبي تغير حدث ما وإذا .االعتماد
 إصدار في الرغبة لديه زال ما المصدر البنك أن بافتراض وذلك لذلك، تبعاً الشرط بهذا الخاصة الصيغة
 السداد، عن التخلف حاالت سياق في الجوهرية السلبية التغيرات لشروط المناقشة من للمزيد .االعتماد خطاب
  .86 رقم الشرح انظر

  
 التمويل مؤسسة مطالبة هو التأكيد هذا من الرئيسي الغرض :جوهرية قضائية دعاوى وجود عدم .71

 نظراً بشأنها، تهديد هناك التي أو المعلقة بالقضايا الخاصة المعلومات عن الكامل واإلفصاح بالتحري صغراأل
 تدرج أن األهمية ومن بل المناسب ومن .الموضوع هذا عن محدود إفصاح سوى تتضمن ال المالية القوائم ألن

 ،")الموضوع جوهرية مدى (-النسبية يةاألهم درجة"و ،"المعرفة" بشأن مقيدة عبارات األصغر التمويل مؤسسة
 البنك قيام لتجنب )1( وذلك األخرى، الطارئة واألحداث بشأنها تهديد يوجد التي بالقضايا يتعلق فيما وذلك

 التمويل مؤسسة ألن التزاماته من التنصل أو االتفاقية، بموجب السداد عن التخلف حالة بإعالن المصدر
 االلتزام ولتجنب ،)2( بها، علم على تكن لم باتخاذها تهديد هناك اضيتق إجراءات عن تفصح لم األصغر
  .صلة ذات ليست قضائية بإجراءات تتعلق أمور بحصر

  
 القضاء أمام منظوراً يكن لم أو كان سواًء( نزاع أو مطالبة بوجود احتمال هناك كان إذا :اختيارية صيغة .72

 اًبيان تتضمن قائمة، في ذلك إدراج يجب عندئٍذ االتفاقية، ىعل سلبي تأثير له يكون أن شأنه من )تحكيم هيئة أو
 من خطاباً المصدر البنك يطلب وقد .نزاع أو مطالبة لكل اًودقيق كامالً اًوصف تتضمن القائمة هذه أن يفيد

 كل في الخصم كسب احتمال ومؤشرات القائمة القضايا فيه يحدد القانوني األصغر التمويل مؤسسة مستشار
  .قضية

 البنك األصغر التمويل مؤسسة تُطمئن التأكيد، هذا في :والرهونات االمتياز حقوق من الضمانة لوخ .73
 مديونية لكفالة استخدامه يتم ال الضمانة حساب في الموجود الصعبة العملة مبلغ بأن له وتؤكد المصدر،
 في األولوية حق له يكون أن في يرغب ألنه وذلك المصدر، للبنك أهمية يمثل التأكيد وهذا .للغير مستحقة
  .60 رقم الشرح انظر .السداد عن التخلف حالة حدثت ما إذا المقدمة الضمانة
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 ومنها البلدان من العديد في اإلفالس قوانين تسمح :احتيال شبهة بها التي واالمتيازات التصرفات .74
 أثناء ما لدائن سدادها تم محددة الغمب باسترداد )األصول على غيره قيم أي أو( التفليسة لوكيل المتحدة الواليات

 غير كمنشأة األصغر، التمويل مؤسسة أن من الرغم وعلى .)الريبة فترة( المدين إفالس إشهار قبل محددة فترة
 فإن األمريكي، اإلفالس إشهار قانون بموجب رفعها يتم التي للدعاوى تخضع أن المحتمل غير من أمريكية،
 في واإلعسار اإلفالس بحاالت الخاصة القوانين تشمل الشرط هذا في "به مولمع آخر قانون أي" عبارة ورود
 مثل إدراج تفادي األصغر التمويل مؤسسة على يتعين عامة وبصفة .األصغر التمويل مؤسسة فيه الكائنة البلد
 لفةبمخا األصغر التمويل مؤسسة قيام بإعالن أساسية بصورة المصدر للبنك يسمح ألنه وذلك الشرط، هذا

  .لالسترداد قابلة رأيه، في الشرط، هذا في حصرها تم التي المبالغ أن بإدعاء وذلك تأكيداتها،
  

 جانب من السابقة والضمانات التأكيدات كافة صالحية القسم هذا في األخير الشرط يجدد :متجدد حكم .75
 طلب أي أو( األول بطلبها بالتقدم األصغر التمويل مؤسسة قيام تاريخ من اعتباراً األصغر التمويل مؤسسة
 قيام عند إال واقعياً الشرط هذا يكون ال االحتماالت، جميع وفي .اعتماد خطاب إلصدار المصدر للبنك )الحق

 المعقول من يكون قد الحالة هذه وفي .الصعبة العملة قروض من عدد على بالحصول األصغر التمويل مؤسسة
 من عدد بإصدار ومطالبته المصدر البنك مع منفردة مبالغ رد ةاتفاقي بإبرام األصغر التمويل مؤسسة قيام

 التمويل مؤسسة على ويتعين .به الخاص الصعبة العملة لقرض المناسبة الشروط يطابق كل االعتماد، خطابات
 لكل جديدة مبالغ رد اتفاقية بإبرام قيامها المحتمل غير من كان وإن حتى أنه عينيها، نصب تضع أن األصغر
 عليها وافقت التي والضمانات التأكيدات أن لضمان االنتباه عليها يتعين نهأ إال إصداره، يتم اعتماد خطاب
  .المصدر البنك من الحقة اعتمادات خطابات بطلب قيامها عند سريانها سيستمر المبالغ رد اتفاقية بموجب

 الطالب قيام عدم )أ( :االتفاقية هذه بموجب السداد عن تخلف حالة يلي مما كل يمثل .>76<السداد عن التخلف .16
 هذه بموجب( له شقيق أو تابع طرف أي أو [ >77<المصدر للبنك استحقاقه وقت عليه التزام أي بسداد

 تقديم بعد ☺ :مغايرة صيغة[ ]عشر الخامس[ اليوم قبل أو في الوضع هذا تصحيح عدم حالة وفي ،]>78<)االتفاقية
 في تعهد أو بند بأي الطالب التزام وعدم )ب( ]>80><79<االستحقاق تاريخ بعد أو ،السداد عدم يفيد للطالب إشعار
 بعد ☺ :مغايرة صيغة[ ])الثالثين( اليوم[ قبل أو في ذلك بتصحيح قيامه وعدم ]جوهرية بصورة ☺[ االتفاقية هذه
 بموجب قدمه ضمان أو يدتأك ألي الطالب ومخالفة )ج( ،>81< ]ذلك حدوث بعد   أو بذلك، للطالب إشعار تقديم
 الكيان وتصفية )د( ،>82<]جوهرية بصورة ☺[ االتفاقية هذه إطار في قدمه مستند أي بموجب أو االتفاقية هذه

 إعسار أو إفالس بإشهار تتعلق قانون أي بموجب دعوى برفع الطالب وقيام )هـ( أجله، انتهاء أو للطالب القانوني
 مماثل رسمي مسؤول أي أو تفليسة وكيل أو قضائي حارس تعيين طلب أو ون،دي أعباء تخفيف أو هيكلة إعادة أو

 القهري اإلفالس دعوى إجراءات بدء على الطالب وموافقة )و( ممتلكاته، من هام جزء أي على أو الطالب بشأن
 سإفال دعوى في قرار أو ما محكمة من ديون أعباء تخفيف أمر إصدار أو أخرى، دعوى أو إجراء أي أو ضده،
 بشأن المسؤولين من غيره أو تفليسة وكيل أو قضائي حارس تعيين أو مماثلة، دعوى أو إجراء أي أو قهري،
 إنهاء عدم أو تنفيذهما، وقف أو القرار هذا أو األمر هذا رد وعدم فعلية، بصورة ممتلكاته جميع على أو الطالب
 ،)األحوال حسب( التعيين ذلك بعد أو القرار، هذا أو راألم هذا صدور بعد ]التسعين[ اليوم قبل أو في التعيين ذلك
 من تدخل أو أيلولة أو بها، تهديد وجود أو فعلية يد وضع حالة وأية>83<التنفيذ وقف أو الرد حاالت سريان أو
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 نشاط على سيطرته أو سلطته تهميش أو الطالب إدارة حل بموجبه يتم مظلتها تحت أو ما حكومة سلطة جانب
 قضائي إجراء أي اتخاذ أو محكمة أية من أمر أي صدور أو تجميدها أو الضمانة على والحجز )ز( ،>84<أعماله
 عند :مغايرة صيغ[ >86<الطالب نشاط في أو المالي الموقف في تغيير وأي )1(  [>85<الضمانة، هذه بشأن
 له يكون أن >88<]يحتمل أو ☺ هشأن من[ المصدر، البنك جانب من >87< ]المعقول التجاري للرأي وفقاً أو تحديده
 أي ووقوع )ح( ،]]االتفاقية هذه بموجب التزاماته أداء على الطالب قدرة على وجوهري سلبي ]تأثيرات[ تأثير
 هذه من ألي ضمانية كفالة تقديم أو بضمان بعد وفيما اآلن قامت جهة أو شخص ألي بالنسبة أعاله ذكر مما حدث

  .االلتزامات
 حالة عليها يترتب التي أساسية، بصفة الحاالت، كافة حصر يتم القسم هذا في :السداد عن التخلف حاالت .76

 التمويل مؤسسة قيام عدم هي وضوحاً الحاالت هذه أكثرو. األصغر التمويل مؤسسة جانب من السداد عن التخلف
 البيانات دقة عدم ىاألخر الحاالت ومن االتفاقية، هذه بموجب ما التزام أداء عدم أو ما قسط بسداد األصغر
 .عليها اليد وضع أو المقدمة الضمانة على الحجز وتوقيع اإلفالس؛ أو اإلعسار، أو التصفية، وحاالت المقدمة؛
 وإعالن التزاماته إنهاء المصدر للبنك يجوز ،)الحالة هذه استمرت وطالما( السداد عن التخلف حالة وجود وبمجرد
 الفور، على )له األصغر التمويل مؤسسة على مستحق آخر مبلغ وأي( ماداالعت خطاب قيمة كامل سداد استحقاق

 أو المقاصة، حق ممارسة أو النقدية، بالضمانة الخاص الرهن إغالق مثل األخرى، القانونية التدابير اتخاذ مع
 هذه حصر يكون حتى التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين ذلك، حدوث إلمكانية ونظراً .التقاضي
 بأقصى الحاالت حصر نطاق توسيع المصدر البنك يحاول أن المعتاد من حيث الممكنة، الحدود أضيق في الحاالت

  .ممكن قدر
 بالتخلف" يعرف السداد عدم من خاصاً نوعاً مستحق ما مبلغ دفع عن التخلف يعتبر :الدفع عن التخلف .77
 وحاالت السداد عن التخلف لحاالت مهلة االتفاقية تحدد أن األصغر التمويل مؤسسات تطلب ما كثيراًو. "الدفع عن

 تخلف حالة أية أن المصدر البنك بتذكير الطلب هذا تدعم أن األصغر التمويل لمؤسسة ويجوز .األخرى التخلف
 مستندات بموجب المقرضين أو المصدرة للبنوك تجعل أن الممكن من االتفاقية بموجب للغاية بسيطة السداد عن

 عدم المصدر البنك يرى قد ذلك، ومع .تعميم التخلف عن السداد شروط بموجب احقوقه مارسةم في الحق أخرى
 سحب إجراء نتيجة المستحقة المبالغ برد المتعلقة األصغر التمويل مؤسسة بالتزامات الوفاء بشأن مهلة أية منح
 الفور على االلتزامات هذه مثل استيفاء نحو متجهة تكون األطراف نية ألن نظراً االعتماد، خطاب حساب على

 للقيام مختلفة التزامات بشأن مختلفة ُمهل على األطراف يتفق قد الحالة هذه وفي .المقدمة النقدية الضمانة باستخدام
 تم ،2 للقسم وفقاً مبالغ، برد األصغر التمويل مؤسسة قيام بشأن مهلة أية منح عدم المثال، سبيل على بالسداد،
 وفي ".األخرى االلتزامات لكافة" بالنسبة أيام خمسة مدتها مهلة منح ولكن االعتماد، خطاب حساب تحت سحبها
 التي المبالغ على فوائد صورة في غرامات احتساب من األصغر التمويل مؤسسة الممنوحة المهل تعفي ال العادة
 لتصحيح يوماً 15 رهامقدا مدة يمنح قد المصدر البنك أن من الرغم على وذلك تسدد، ولم استحقاقها أجل حل

   .الغرامات هذه احتساب في البدء قبل الدفع، عن بالتخلف الخاص الوضع
   

 شرط ضمن صيغة تضمين على االعتراض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين :اختيارية صيغة .78
 األصغر يلالتمو مؤسسة قيام أساس على السداد عن التخلف حالة يعلن أن المصدر للبنك تسمح "الدفع عن التخلف"
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 خاص حكم أي على النص ويتعين .المصدر للبنك التابعة األطراف ذلك ويشمل الغير، تجاه التزاماتها بمخالفة
 عن األصغر التمويل مؤسسة تخلف مع التعامل يتم بموجبه حكم وهو – بااللتزامات الوفاء عن الشامل بالتخلف
 تحديد مع منفصلة، بصورة – المبالغ رد باتفاقية تزاماالل عن تخلف أنه على آخر التزام بأي أو بقرض الوفاء
 تفرض التي والقيود للمبالغ، األدنى الحد المثال، سبيل على( بشأنها التفاوض يتم التي المناسبة الحماية عناصر
  .8† )الصلة ذات السداد عن التخلف حاالت أو االتفاقيات من النوعية هذه على
 بالمخالفة إشعار األصغر التمويل مؤسسة استالم تاريخ من عتباراًا المهلة تسرى قد :اختيارية صيغة .79

 وتعترض .يتم لم الذي السداد تاريخ هو التاريخ هذا يكون الحالة هذه وفي ،)( نفسها المخالفة تاريخ من أو )☺(
 بوجود األصغر التمويل مؤسسة علم يتوقعون حيث .إشعار بتقديم عليهم التزام فرض على بشدة المصدرة البنوك
 المخالفة تاريخ من تسري مهلة وجود ستفضل األصغر التمويل مؤسسة أن فهو الواضح أما .تتم لم سداد حالة

  ).مطلقة بصورة مهلة وجود عدم على )(
 التفاوض من بموجبها األصغر التمويل مؤسسة تتمكن قد األخرى الطرق من عدد هناك :تفاوض نقطة .80
 بشأن التفاوض األصغر التمويل مؤسسة تحاول فقد .أعاله ذُكر مثلما دفع،ال عن بالتخلف الخاص الشرط بشأن
 عن اًتخلف الحالة هذه تعتبر ال عندئٍذ عنه، السداد المستحق المبلغ قيمة انخفضت إن الذي مبلغ ألي األدنى الحد
 السداد عن تخلفال حاالت في األمر مثلما استثناءات، على الحصول األصغر التمويل مؤسسة تحاول وقد .السداد
 الخطأ أو السهو، حاالت أو ما، عملة توافر عدم أو القاهرة، القوة أو القانونية، الشروط استيفاء عدم عن الناشئة
  .اإلداري

 االتفاقيات أنواع من العديد في السداد عن التخلف حالة ذلك يعتبر :مراعاتها عدم/بالتعهدات االلتزام عدم .81
 تذكير يتعين خاصة، بصورة العام، للقانون تخضع التي البلدان في .ما حد إلى قياسية بأنها تتسم المختلفة المالية
 عن التخلف حاالت لعالج قانوني إجراء أي إنفاذ أحياناً ترفض قد المحاكم أن المفاوضات أثناء المصدر البنك

 المقصر الطرف قام إذا أو ة،فني اعتبرتها أو لها وزن ال إليها المشار المخالفة أن المحكمة ارتأت إذا السداد،
  .المصدر بالبنك اإلضرار عدم مع الفور على الوضع بتصحيح

   
 على المخالفات لبعض بالنسبة أنه ناجحة، بصورة تُحاج، أن األصغر التمويل مؤسسة تستطيع قد :تفاوض نقطة
 للتصحيح مهلة وجود هي الجيدة البداية نقاط وإحدى .لتصحيحها لها الفرصة إتاحة يتعين بالتعهدات، المتعلقة األقل
 المخالفات بعض هناك أخرى، ناحية من .بالتعهدات المتعلقة خطورة األقل للمخالفات بالنسبة يوماً 30 مدتها

 يتم أن قبل موجودة تكون قد( ما مالي تعهد مخالفة مثل األصغر، التمويل مؤسسة جانب من بالتعهدات الخاصة
 المصدر البنك قبل بها األصغر التمويل مؤسسة علم المؤكد من )للمقترض المالية التقارير خالل من عنها اإلفصاح

 لديها كان األصغر التمويل مؤسسة ألن نظراً أخرى مهلة أية منح عدم يجب بأنه المصدر البنك يحتج قد ثم، ومن(
 أية يتضمن ال 14 قسمال أن ذلك، مع وُيالحظ، (.)بها المصدر البنك علم قبل حتى المخالفات هذه لتصحيح الوقت
 من مقدمة نقدية بضمانة بالكامل مضمون االعتماد خطاب إصدار أن االعتبار في األخذ ومع .مالية تعهدات
   .)عليها االعتراض من والبد ضرورية، ليست التعهدات هذه مثل فإن األصغر، التمويل مؤسسة

                                                 
   )2006المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (والشروح المرافقة في نموذج اتفاقية القرض ) هـ (1-10قابل، انظر القسم للمزيد من المناقشات بشأن الوفاء الم† 
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 االتفاقيات أنواع من العديد في السداد نع التخلف حالة أيضاً ذلك يعتبر :ما ضمان أو تأكيد مخالفة .82
 مكررة والضمانات التأكيدات اعتبار على االتفاقية تنص قد !تحذير .ما حد إلى قياسية بأنها تتسم المختلفة المالية
 والشرح )األخيرة الجملة( 15 القسم انظر .االعتماد خطاب حساب على بالسحب المحلي البنك يقوم مرة كل في
 إضافة أمكن وإن محدودة، الصياغة هذه تكون أن محاولة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين بع،وبالط .75 رقم
 من يكن لم وإن الصعب، من أنه ونجد ".جوهرية بصورة" عبارة بإضافة أعاله ذُكر كما النسبية األهمية شرط

 تغيير أو تأثير أي إلى تشير عامة بصورة ولكنها كمياً، توصيفاً "جوهرية بصورة" عبارة توصيف المستحيل،
  .)المصدر البنك نظر وجهة من( من بسيط هو ما يتجاوز

. األصغر التمويل مؤسسة إعسار تتناول ))و( ،)هـ( ،)د( الشروط( األحكام هذه :اإلفالس/اإلعسار .82
 أية أو قهري إفالس دعوى أية تنفيذ وقف أو إلنهاء فرصة تطلب أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعينو

 .السداد عن التخلف حالة نشأة الدعاوى هذه مثل رفع مجرد على يترتب أن من بدالً إعسار بحالة خاصة ءاتإجرا
 المخصص الوقت أن ضمان األصغر التمويل مؤسسة على يتعين لكن جيدة، بداية نقطة يوماً 90 فترة وتعتبر
 تتسم التي البلدان وفي .صالحها في حكم إلصدار المحكمة إقناع في والنجاح قضيتها بشأن األدلة لتقديم لها يكفي
  .يوماً 90 من أطول مدة بشأن التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على يتعين القضائية، اإلجراءات ببطء
 .طعن إجراء فرصة لها تتيح صيغة تطلب أن األصغر التمويل مؤسسة على يتعين :الحكومي الحجز .83

 هامة صياغة تعتبر ،"الطعن إجراءات وكافة القانونية التدابير فةكا باستنفاد الطالب قيام بعد" :كاآلتي فصياغة
 البنك قيام قبل الضرورية التخويالت على للحصول الفرصة لها ُأتيحت قد األصغر التمويل مؤسسة أن لضمان
  .السداد عن التخلف حالة بإعالن المصدر

 أية بنشأة يتعلق فيما المصدر كالبن حماية شأنه من التعهد هذا :كضمانة المقدمة األصول على الحجز .84
 فيما وكذلك المبالغ، رد اتفاقية بموجب األصغر التمويل مؤسسة التزامات تكفل التي الضمانة على أخرى امتيازات
  .الضمانة هذه ضد الغير من محددة قانونية تدابير أية بممارسة يتعلق

 في جوهرية سلبية تغيرات أية مقابل نفسها حماية المصدرة البنوك تحاول :الجوهرية السلبية التغيرات .85
 تمثل الشروط هذه مثل !تحذير .الجوهرية السلبية التغيرات شروط خالل من األصغر التمويل مؤسسة أحوال
 عن التخلف حالة إعالن النظرية الناحية من يستطيع المصدر البنك إن حيث األصغر التمويل مؤسسة على خطراً
 التغيرات شروط بشأن للمناقشة .جوهرية سلبية تغيرات وقوع خالله من يرى ذيال الخاص رأيه على بناًء السداد
 شرط إدراج لعدم بشدة التفاوض األصغر التمويل مؤسسة على ويجب .70 رقم الشرح انظر الجوهرية، السلبية

  .الجوهرية السلبية التغيرات
 الطمأنينة من شيء على ولللحص تسعى قد األصغر التمويل مؤسسة أن من الرغم على :اختيارية صيغة .86
 حسن" توافر بشرط جوهري سلبي تغيير وجود يحدد أن المصدر البنك على يشترط به المعمول القانون كان إذا
 بشأن المصدر البنك جانب من تحديد أي أن بوضوح االتفاقية تنص أن األفضل من أنه إال ،"البنك لدى النية

 مؤسسة استطاعت فإذا ".التجارية الناحية من معقولة وبطريقة نية، بحسن" يتم وأن البد الجوهرية السلبية التغيرات
 كلمة باستخدام المعيار بهذا الحكم هذا ربط عليها يتعين االتفاقية، في المعيار هذا بشأن التفاوض األصغر التمويل

  .الشرط هذا في الواردة "تحديد"
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 الرأي حسب تعتبر التي التغيرات إلى ارةلإلش غامضة لغة تستخدم المصدرة البنوك بعض :تفاوض نقطة .87
 .األصغر التمويل مؤسسة على جوهري سلبي تأثير لها يكون أن الممكن من أو يكون قد المصدر للبنك المعقول
 أي في أو المجال هذا في الفضفاضة الصيغة هذه مثل على االعتراض األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين
 هذا مثل لها يكون أن "معقول نحو على المحتمل من" أو "يحتمل قد" تغيرات إلى تشير صيغة لصالح آخر، مجال
  .التأثير

  
 الوضع، هذا واستمرار السداد عن التخلف حالة في :)األوضاع تصحيح إجراءات( >89<القانونية التدابير  .17

 الفور على السداد ستحقةم المصدر البنك يراه ما على بناًء االلتزامات، كافة وكذلك االعتماد خطاب قيمة تصبح
 عن الطالب يتخلى حيث نوع أي من إشعار أي توجيه أو بروتستو أي إجراء أو مطالبة أو إجراء أي اتخاذ دون
 ،)د( 16 القسم بموجب التقديري أو الفعلي السداد عن التخلف حالة في أنه على صراحة، هذا بموجب ذلك كل
 أي اتخاذ دون السداد مستحقة نفسها تلقاء من االلتزامات كافة يمةوق االعتماد خطاب قيمة تصبح )و( أو )هـ(أو

 كل عن الطالب يتخلى حيث نوع، أي من إشعار أي توجيه أو بروتستو أي إجراء أو مطالبة أية عمل أو إجراء
 عن لفالتخ حالة أية وقعت إذا السابقة، الفقرة في إليها المشار التدابير إلى وباإلضافة .صراحة هذا بموجب ذلك

 خاصة قانونية تدابير أو حقوق أية بالضمانة، يتعلق فيما يمارس، أن المصدر للبنك يجوز واستمرت، السداد
 الموحدة التجارية المدونة بموجب السداد عن التخلف حالة في )ضمانية حصة صاحب مقرض( له مؤمن بطرف
 التي( والمصروفات التكاليف كافة الطلب، عند المصدر، للبنك الطالب ويسدد .>90<نيويورك والية في بها المعمول
 أو الضمانة، بحفظ ترتبط قد التي أو عالقة لها التي )القضائية والمصروفات المعقولة، المحاماة مصاريف تشمل

 حقوق بتأسيس ترتبط قد أو عالقة لها التي أو بموجبها، وفاء أي أو منها، التحصيل أو بيعها، أو عليها، المحافظة
 ما على بناًء المصدر، للبنك يجوز .إنفاذها أو الحقوق، هذه على الحفاظ أو بالضمانة يتعلق فيما مصدرال البنك

 في ذلك بعد العائدات هذه استخدام أو االتفاقية هذه بموجب إضافية كضمانة الضمانة بعائدات االحتفاظ له، يتراءى
 استحقاقها أجل يحل لم التي أو المستحقة االلتزاماتو أعاله، إليها المشار والمصروفات التكاليف سداد في وقت أي

 الحق له طرف أي أو للطالب بالزيادة مبلغ أي بسداد المصدر البنك يقومو. المصدر البنك يراه ما على بناًء آنذاك،
  .عجز أي عن مسؤوالً الطالب ويكون المبلغ، هذا على الحصول في
 التمويل مؤسسة ضد اتخاذها المصدر البنك يستطيع يالت القانونية التدابير القسم هذا يصف :الغرض .88

 قيام عدم المثال، سبيل على( السداد عن التخلف حالة حدوث عند منها المقدمة بالضمانة يتعلق فيما األصغر
 للقسم وفقاً االعتماد خطاب حساب تحت سحب نتيجة المصدر للبنك المستحقة المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة

 للبنك يمكن السداد، عن التخلف حالة حدوث بعد أوالً، .)المبالغ رد اتفاقية في الواردة التعهدات الفةمخ أو ،)أ(2
 تحدث لم وإن حتى االعتماد، خطاب قيمة الفور على له تسدد أن األصغر التمويل مؤسسة من يطلب أن المصدر

 المبالغ رد اتفاقية على بعناية األصغر التمويل مؤسسة تطلع أن بمكان األهمية من وبالتالي، .سحب عملية أية
 قبل )سهو عن أو قصد عن سواًء( األحكام أو التعهدات من أي مخالفة احتمالية عدم لضمان فيها جاء بما وتلتزم
 حصة صاحب مقرض( له مؤمن كطرف حقوقه، ممارسة المصدر للبنك يجوز ثانياً، .االتفاقية أجل انتهاء

 الخاص الرهن إغالق المصدر البنك استطاعة يعني هذا فإن عملية، وبصورة .المقدمة الضمانة في )ضمانية
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 التزامات الستيفاء )األصغر التمويل لمؤسسة الوديعة برد التزاماته بشأن مقاصة إجراء أو( الضمانة بحساب
  .سدادها المعجل المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة

   
 سبيل على( قصيرة إشعار فترة بشأن التفاوض يف األصغر التمويل مؤسسة ترغب قد :تفاوض نقطة .89

 على يتعين أخرى، ناحية من .بالضمانة الخاص الرهن بإغالق المصدر البنك قيام قبل )عمل أيام ثالثة المثال
 البنك وقيام السداد عن التخلف حالة حدوث بين الفترة أثناء أنه نصب عينيها تضع أن األصغر التمويل مؤسسة
 انظر( الحساب على تُحمل فوائد صورة في غرامات احتساب يتم بالضمانة، الخاص رهنال بإغالق المصدر
  .)10 رقم الشرح

 أية إجراء المصدر للبنك يجوز الحالة، هذه واستمرت السداد عن التخلف حالة حدثت إذا .>91<المقاصة .18
 قيام عن النظر بغض بعضها، أو االلتزامات كافة مقابل الضمانة هذه استخدام أو مقدمة ضمانة أية مع مقاصة
 قد االلتزامات تلك أو الضمانة هذه أن من الرغم وعلى االتفاقية، لهذه وفقاً ذلك بطلب قيامه عدم أو المصدر البنك
 األخرى والتدابير للحقوق إضافة القسم هذا بموجب المصدر البنك حقوقوتُعتبر  .مشروطة أو مستحقة غير تكون

  .به المعمول القانون أو االتفاقية هذه بموجب ممارستها للبنك يجوز التي )المقاصة جراءإل األخرى الحقوق شاملة(
 التزام قيمة خصم في )السياق هذا في المصدر البنك( ما طرف حق ببساطة هو المقاصة حق .الغرض .90

 من )األصغر التمويل لمؤسسة الحساب في المودعة األموال برد المصدر البنك التزام( آخر لطرف مستحق
 عمليات مقابل المصدر للبنك مبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة التزام( الطرف لهذا اآلخر الطرف على المستحق
 .األطراف بين المتبادلة االلتزامات تسوية المصدر البنك حق أي – )االعتماد خطاب حساب تحت تتم التي السحب
 قد أو ،)محكمة قرارات من نشأ( العام القانون بموجب اًحق يكون قد المختصة، القضائية الوالية حسب الحق، وهذا
 على فقط المصدر البنك يعتمد قد ،50 رقم الشرح في ورد كماو. اإلطالق على له وجود ال أو تشريعياً، حقاً يكون
 ضمانية حصة له تكون قد أو األصغر، التمويل مؤسسة التزامات استيفاء لضمان مقاصة بإجراء الخاصة حقوقه
  .األصغر التمويل بمؤسسة الخاص الصعبة العملة قرض حصيلة ذلك ويشمل حسابال في
 للبنك تسمح أكبر بصورة فضفاضة صيغة المقاصة حكم يتضمن قد الحاالت، بعض في :تفاوض نقطة .91

 أية أو/و المصدر البنك لدى لها أخرى وودائع األصغر التمويل مؤسسة التزامات بين مقاصة إجراء المصدر
 التمويل مؤسسة عالقات على الحكم هذا أثر يعتمدو. األصغر التمويل لمؤسسة المصدر البنك على خرىأ التزامات
 هل والمصدر؟ البنك لدى األصغر التمويل لمؤسسة أخرى ودائع هناك هل :المصدر البنك مع األخرى األصغر
 وهل أخرى؟ معامالت أو عقود أية بموجب األصغر التمويل لمؤسسة المصدر البنك على مستحقة أرصدة هناك
 األمر كان إذا المستقبل؟ في المصدر البنك على مستحقة أرصدة لها تكون أن األصغر التمويل مؤسسة تتوقع
 في التدخل األخرى، وااللتزامات الودائع على المقاصة بشأن المصدر البنك حقوق شأن من سيكون هل كذلك،
 االقتصادية المنافع تخفيض أو الصلة ذات المعامالت بموجب اتهابالتزام الوفاء على األخرى التمويل مؤسسة قدرة
 دراسة األصغر التمويل مؤسسة على يتعين لذا المعامالت؟ هذه من األصغر التمويل مؤسسة عليها تحصل التي
 إجراء في المصدر البنك حق من األخرى المعامالت باستبعاد االقتضاء، عند والمطالبة، بعناية، األسئلة هذه
 مؤسسة على يتعين التحديدات، هذه على الموافقة تمت ما وإذا .به المعمول القانون أو الحكم هذا بموجب اصةمق
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 التمويل مؤسسة ودائع استخدام المصدر للبنك تسمح مماثل، نحو على أخرى، أحكام أية تقييد األصغر، التمويل
  .المثال سبيل على 12 رقم الشرح انظر -االلتزامات مقابل حساباته أو األصغر

 ألغراض االعتماد خطاب إبرام وسيتم االتفاقية، هذه إبرام يتم أنه الطالب يقر .>93<الحصانة عن التنازل .19
 أي من أو محكمة ألية قضائية والية أية من بعد فيما أو اآلن الطالب عليها يحصل حصانة أية حدود وفي تجارية،
 يتعلق فيما التنازل هذا في رجوع دون الحصانة هذه عن نازليت الطالب فإن بأصوله، يتعلق قانوني إجراء

  .>94<]به المعمول القانون به يسمح مدى ألقصى ☺[ الشأن هذا في بالتزاماته
 مستويات ُيمنحون الحكوميين، والمسؤولين الحكومات مثل القانونية، الكيانات بعض أن نجد :الغرض .92

 بلدان في مختلفة قواعد وهناك .القضائية المالحقة من )جزئية أو ةمؤقت حصانة تكون أحياناً( الحصانة من مختلفة
 من المستفيد يتنازل أن الممكن من الغالب، في ولكن ذلك، شروط وما الحصانة على يحصل من بشأن مختلفة

 اتخاذ بإمكانه مازال المصدر البنك أن ضمان هو القسم هذا من والغرض .عنها القضائية المالحقة من الحصانة
 من بالحصانة متمتعة األصغر التمويل مؤسسة كانت وإن حتى األصغر التمويل مؤسسة ضد القانونية لتدابيرا

  .المستقبل في ما حصانة قانون من ستستفيد أو الحاضر الوقت في القضائية المالحقة
 لك عن التنازل األصغر التمويل مؤسسة من يطلب قد المصدر البنك أن من الرغم على :تفاوض نقطة .93
 ال قد األصغر التمويل مؤسسة فيه الكائنة البلد في القانون أن إال القضائية، المالحقة من حصانتها من جزء أو

 هذا تقييد بشأن التفاوض األصغر التمويل لمؤسسة ويجوز .الحصانات من محددة أنواع عن بالتنازل لها يسمح
  .اإلمكانية بهذه لإلقرار "به المعمول القانون هب يسمح حد ألقصى" نصها المثال، سبيل على بعبارة، التنازل

 على إرسالها عند للطالب، موجهة كانت إذا اإلشعارات، تسري .>95<البنود واستقاللية والتفسير، اإلشعارات، .20
 استالمها عند للبنك، موجهة كانت وإذا التوقيع، سطر أدنى الموضح العنوان

 هذه على وقع إذاو. كتابة به اإلخطار يتم آخر عنوان أي على أو ........................................في
 )2( هذا، بموجب "طالباً" يعتبر منهما كيان أو شخص كل فإن )1( ذلك، من أكثر أو كيانان أو شخصان االتفاقية
 راتاإلشعا وتعتبر )3( ،>96<هذا بموجب االلتزامات بشأن والتكافل بالتضامن المسؤولية طالب كل ويتحمل
 أي من والموافقات واإلشعارات طالب، ألي االعتماد خطاب أو االتفاقية هذه بشأن المصدر البنك من الموجهة
 بغرض فقط مدرجة فهي العناوين أما .الطالبين جميع إللزام كافية االعتماد خطاب أو االتفاقية هذه بشأن طالب
 تعني "شامل أو يشمل، أو تتضمن، أو يتضمن،" ةكلم أن ونالحظ .تفسيرية داللة لها وليست االطالع، تسهيل

 االتفاقية هذه أحكام من حكم أي قانونية عدم حالة وفي .الحصر وليس المثال سبيل على أي ،تقييد دون االشتمال
  .لالتفاقية األخرى األحكام وسالمة قانونية على يؤثر لن ذلك فإن للتنفيذ، قابليته عدم أو

 والمستندات، المراسالت لكافة االتصال ونقاط العناوين القسم هذا ديحد :)اإلخطارات( اإلشعارات .94
  .الشأن هذا في المعلومات تقديم أو نقل وسيلة وكذلك االتفاقية، هذه بموجب المتبادلة والمفاوضات والمعلومات،

 تشير ةقانوني فنية عبارة )مصطلح(هي والتكافلية التضامنية المسؤولية :والتكافلية التضامنية المسؤولية .95
 صلة لها العبارة وهذه .أكثر أو عليهما ُمدََّعى طرفين بين ما مدنية قضية في النقدية التعويضات توزيع أسلوب إلى
 عدة هناك كانت فإذا ".طالب" بصفة أصغر تمويل مؤسسة من أكثر وقّعت إذا باالتفاقية الخاص القسم بهذا فقط

 للبنك يمكن االتفاقية، بموجب بالتزاماتها منهم واحدة من أكثر تف ولم ،)طالبين عدة( أصغر تمويل مؤسسات
 )المادية األضرار( النقدية التعويضات بكافة لمطالبتها فقط واحدة مؤسسة )جنائياً وليس مدنيا،( مقاضاة المصدر
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 هذه من جزء عن إال مسؤولة غير مقاضاتها تتم التي المؤسسة هذه كانت وإن حتى المصدر، البنك تكبده ما مقابل
 المعنية األصغر التمويل لمؤسسات يرجع األمر فإن القضية، كسب في المصدر البنك نجح ما وإذا .التعويضات

 من أو الودية التسويات خالل من إما البعض، بعضهم على إنصافاً أكثر بصورة تُسدد التي التعويضات لتوزيع
   .أخرى قضية خالل

 قانوني غير يكون االتفاقية في محدد حكم أي عن التغاضي لألطراف الشرط هذا يسمح :البنود استقاللية .96
 إذا برمتها االتفاقية إبطال من بدالً األخرى، األحكام بجميع االلتزام في االستمرار من ويمكنهم للتنفيذ، قابل غير أو
  .للتنفيذ قابل غير أو قانوني غير أكثر أو منها حكماً كان

   
 حسبما إليه يتنازال أو يخلفهما ومن المصدر والبنك للطالب ملزمة االتفاقية هذه .>98<إليهم والمتنازل الخلف .21
 من أي عن التنازل أو بتحويل طواعيةً الطالب يقوم وال .األطراف هذه كل على بالنفع وتعود به، مسموح هو

 والتزاماته حقوقه عن التنازل أخرى بصورة أو تحويل المصدر للبنك ويجوز .االتفاقية هذه بموجب التزاماته
 أو بحقوقه الخاص بالجزء ترتبط مسؤولية أية من الدوام على هؤإبرا ويتم بعضها، أو االتفاقية، هذه بموجب
 هذه بشأن به الخاصة المعلومات عن اإلفصاح بجواز الطالب يقر و.عنه التنازل أو تحويله تم التي التزاماته
 يمنح بما االتفاقية هذه تفسير يتم وال .)المرتقبين أو الفعليين( إليهم المتنازل أو للُمحّول االعتماد خطاب أو االتفاقية

 حسب إليهم التنازل يتم أو يخلفهما ومن المصدر البنك أو الطالب خالف كيان أو شخص ألي فائدة أو حق أي
  .به المسموح

 البنك أو األصغر التمويل لمؤسسة حصة أية في خلف أي الشرط هذا يلزم :إليهم والمتنازل الخلف .97
 حصص على تحصل قد أفراد أو مؤسسات في إليه المشار الخلف ويتمثل( االتفاقية هذه بنود بمراعاة المصدر
 الحقوق تحويل طرق من غيره أو دمج أو استحواذ، أو بيع، خالل من المصدر البنك أو األصغر التمويل مؤسسة

 أو/و سيطرة فيها تكون التي المواقف في اصةخ بصورة المصدر البنك يساعد وهذا .)اتفاق بموجب والمسؤوليات
 التمويل مؤسسة ملكية هيكل تغيير كثرة تاريخياً اًمعروف يكون عندما أو نظر، محل األصغر التمويل مؤسسة ملكية

 التمويل مؤسسة إخضاع شأنه من يكون قد المصدر البنك جانب من تنازل أي أن ُيالحظ ذلك، ومع .األصغر
 رقم الشرح انظر .سليم نحو على اإلضافية الضرائب هذه 5 القسم يستبعد لم ما إضافية، ةضريبي لمخاطر األصغر

22.  
 عليه موقع كتابي بمستند إال تعديلها أو االتفاقية هذه في بنود أية عن التنازل يجوز ال .التنازل عدم  ـتعديل .22
 تدبير أي اتخاذ عن المصدر البنك إحجام يمثل وال .مصلحته ضد التنازل أو التعديل يكون الذي الطرف من

 أو ممارسة أية تُحول وال التدبير، هذا اتخاذ في حقه عن تنازالً به القيام في التأخير أو به القيام عدم أو قانوني
 التدبير هذا بشأن الحق لهذا الممارسة من مزيد دون قانوني تدبير أي باتخاذ له حق ألي جانبه من جزئية ممارسة
 في إال المصدر البنك من موافقة أية تسري وال تنازل، أي يسري وال .القانونية التدابير من غيره أو القانوني
 الموافقة، تلك أو التنازل هذا يعتبر وال الموافقة، أو التنازل تقديم أجلهما من تم اللذين المحددين والغرض الحالة
   .مرينمست أو ممتدين موافقة أو تنازل حدوثهما، تكرار عن النظر بغض

 عدم على صراحة تنص مكتوبة اتفاقية على شفهي تعديل إدخال يمكن ال البلدان، معظم في :التعديل .98
 على ينص شرطاً تتضمن مكتوبة اتفاقية تغيير يمكن ال نيويورك، والية لقانون ووفقاً .كتابة إال تعديلها إمكانية
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 الطرف من عليه اًوموقع اًمكتوب االتفاق هذا يكن لم ام اتفاق بموجب أعاله، كالمذكور شفاهة، تعديلها إمكانية عدم
  .ضده التغيير هذا تنفيذ يكون الذي
 هذه بموجب تدبير أو حق إنفاذ المصدر البنك يحاول لم إذا حتى أنه الشروط هذه توضح :التنازل عدم .99

 إمكانية أو الحق، هذا نع يتخلى ال فإنه كاملة، بصورة التدبير أو الحق هذا يمارس لم أو الفور، على االتفاقية
  .القانوني التدبير ذلك متابعة

 اتفاقية وأية( االتفاقية هذه تمثل .الفاكس طريق عن والتسليم المجمعة، القانونية والتدابير األخرى؛ االتفاقات .23
 خطاب بإصدار المصدر البنك قيام بشأن األطراف بين النهائي االتفاق )السابقة الجملة في مذكورة ملزمة

  .>101<الشفهية أو المكتوبة المتزامنة أو السابقة االتفاقات كافة وتلغي الطالب، لحساب اعتماد )خطابات(
 بموجبها المقدمة األخرى والمستندات االتفاقية هذه بموجب المصدر بالبنك الخاصة والتدابير الحقوق كافة تُعتبرو

 القانون أو االعتماد، خطاب أو االتفاقية، هذه بموجب آخر تدبير أو حق أي إلى باإلضافة مجمعة وتدابيَر حقوقاً
 بالفاكس، وإرسالها توقيعها بعد االتفاقية هذه على المرفقة التوقيع صفحة بموجب العمل ويتم .>102<به المعمول
  .>103<االتفاقية من الفعلية األصلية للنسخة فعلياً تسليماً ذلك ويعتبر

 نزاعات حدوث دون الحيلولة هو "الدمج" أو ،"اإلدماج" شرط نم الغرض :اإلدماج/األخرى االتفاقيات .100
 أنها على بالتأكيد وذلك موضوعها، بشأن األطراف اتفاق عن النهائي التعبير تمثل االتفاقية هذه كانت إذا ما بشأن
 االتفاقية ههذ أن إدراك ينبغي أنه الشرط هذا ويؤكد .تضمينها على األطراف اتفق التي البنود كافة وتتضمن نهائية

 نزاع وجود حالة وفي الشرط، هذا وبدون .المصدر والبنك األصغر التمويل لمؤسسة النهائي االتفاق تمثل المكتوبة
 المبالغ رد اتفاقية على نيويورك قانون في بها المعمول الشفوية البينة قاعدة تطبيق يتم االتفاقية، هذه محتوى بشأن

 الحقائق تقصي بها المنوط الجهة تجعل أن العادة في شأنها من القاعدة وهذه .)نيويورك والية لقانون تخضع التي(
 المصدر البنك بين خطاب أو محادثة، المثال سبيل على – االتفاقية بموضوع خاص دليل بأي االعتداد عدم

 .المبالغ رد يةاتفاق مع يتعارض الدليل هذا كان إذا – االتفاقية تحرير على سابق بتاريخ األصغر التمويل ومؤسسة
 النهائي االتفاق تعكس ال المكتوبة المبالغ رد اتفاقية أن يبدو عندما القاعدة هذه من استثناء هناك ذلك، ومع

 قد الحالة، هذه وفي .)إدراجه على قبل من اتفقوا اًحكم تضمين األطراف يتنس إذا المثال، سبيل على( لألطراف
  .واألخطاء السهو أو االلتباسات إليضاح القرض فاقيةات مع يتفق الذي الخارجي بالدليل ُيسمح
 التدابير بين من االختيار في الحق المصدر للبنك أن ببساطة الشرط هذا يؤكد :المجمعة القانونية التدابير .101

 نييع وال .به المعمول القانون أو نفسه، االعتماد خطاب أو المبالغ، رد اتفاقية بموجب له المتاحة المختلفة القانونية
 البنك سيصر وبالتالي .ممارستها في الحق عدم أو أخرى حقوق وجود عدم االتفاقية هذه في معينة حقوق حصر
  .به الخاصة التدابير اختيار في حريته على
 الشرط هذا يتيح و.االتفاقية من موقعة أصلية نسخة أخرى نسخة أية تُعتبر :االتفاقية نسخ/بالفاكس التسليم .102

 لتمثل معاً عليها الموقعة األوراق تُوضع ذلك وبعد مختلفة، أطراف جانب من االتفاقية من نسخ عدة توقيع إمكانية
 التوقيع إنجاز ولضمان جغرافياً األطراف فيها يتباعد التي المواقف في مفيداً الحكم هذا يعتبرو. واحدة اتفاقية
 أو األصغر التمويل مؤسسة على يتعين و."االنفصال إمكانية" شرط الحكم هذا على ُيطلق أن الممكن ومن .بسرعة

  .المحررة النهائية االتفاقية من بنسخ االحتفاظ القانوني مستشارها
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 االلتزامات كافة سداد عند فقط االتفاقية هذه إنهاء يتم .إنهائها بعد منها أحكام وسريان االتفاقية؛ إنهاء .24
 والضرائب، التعويض، مثل االتفاقية، هذه في المقيدة األحكام تظلو. بموجبها بالكامل المصدر للبنك المستحقة

 خطاب إصدار تم وإذا .>104<االتفاقية هذه إنهاء بعد سارية االختصاص بجهة الخاصة واألحكام والحصانة،
 لحساب المؤسسة، هذه أو البنك هذا عن صادر تعهد لدعم تجارية أو مالية مؤسسة أية أو بنك، أي لصالح االعتماد
 عن )االعتماد خطاب أجل انتهاء بعد حتى( االتفاقية هذه بموجب مسؤوالً الطالب يظل مصدر، كبن أو طالب
 هذا قيام يتم حتى التعهد أو االعتماد لخطاب بالنسبة المصدر البنك بمعرفة المتكبدة المصروفات أو المسددة المبالغ
  >105<.المصدر البنك بإبراء المؤسسة هذه أو البنك
 المبالغ كافة بسداد قيامها عند المبالغ رد اتفاقية بموجب األصغر التمويل مؤسسة لتزاماتا تنتهي :اإلنهاء .103

 ومن .االعتماد خطاب حساب على المحلي البنك بها قام سحوبات أية مقابل المصدر للبنك المستحقة بالكامل
 .االعتماد تحت بالسحب المحلي بنكلل ُيسمح ال بعده أجله، النتهاء محدداً تاريخاً االعتماد خطاب يتضمن أن المعتاد

 اإلنهاء تاريخ انقضاء بعد اعتماد خطاب حساب على السحب ما مستفيد يستطيع قد نادرة، قليلة حاالت في(
 خطاب أجل انتهاء تاريخ نفس في أيضاً المبالغ رد اتفاقية تنتهي أن ويتعين .2 رقم الشرح انظر .)المحدد

  .المصدر للبنك المستحقة المبالغ برد األصغر التمويل مؤسسة اماتالتز استيفاء بشرط وذلك االعتماد،
 الضرائب، وسداد بالتعويض، المرتبطة األحكام أن على الشرط هذا ينص :اإلنهاء بعد سارية تظل أحكام .104

 رد اتفاقية بموجب المستحقة االلتزامات سداد بعد حتى السريان في تستمر سوف االختصاص، وجهة والحصانات،
  .غالمبال
 والتزامات حقوق وكذلك االتفاقية، هذه تخضع )أ( .>106<التطبيق الواجبة اإلرشادات التطبيق؛ الواجب القانون .25

 المتحدة الواليات في بها المعمول الفيدرالية والقوانين نيويورك والية لقوانين بموجبها المصدر والبنك الطالب
 والممارسات لألعراف وفقاً اعتماد خطاب أي يصدر قد صدرالم البنك أن على الطالب يوافق )ب( .األمريكية
 غرفة عن الصادرة منها 500 رقم ،1993 عام في المنقحة النسخة المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة
 عن الصادرة 590 رقم ،)(ISP98 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات أو الدولية، التجارة
 الممارسات مواد تنطبق ال ولكن أو، ،5.09 رقم مادةال باستثناء :اختيارية صيغة ☺[>107<الدولية التجارة غرفة
 بعضهما تجاه والطالب المصدر، البنك والتزامات حقوق على االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية
 إصدار تاريخ في سارية تكون الحقة منها حةمنق نسخة أية المصدر البنك اختيار على بناًء وال،، >108<]البعض
 الممارسات أو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف وتكون .>109<االعتماد خطاب
 دليل بمثابة بينة، بموجب العكس يثبت لم ما بها، معموالً كان إن االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية
 والممارسات األعراف في تناوله يتم لم لما بالنسبة الطالب يوافق )ج( .الشأن هذا في العام فيالمصر للعرف
 كل أن على االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات أو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة
 وإذا .األمريكية المتحدة الواليات في بها المعمول الفيدرالية والقوانين نيويورك والية لقوانين يخضع اعتماد خطاب

 نيويورك، غير بلد أو والية قانون اختيار على، بناًء على طلب الطالب، صراحة االعتماد خطاب في النص تم
 باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف يخص بشيء التصريح يتم لم أو األمريكية، المتحدة الواليات
 البنك يلتزم ال التطبيق، الواجب القانون أو االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات أو ية،المستند
 اتخاذ في التراخي أو إجراء أي عن ناشئة خسائر أو مصروفات، أية أو تكاليف أية أو مبلغ، أي بسداد المصدر
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 األعراف بموجب يبرره ما له ما إجراء اتخاذ في التراخي هذا أو اإلجراء هذا كان إذا جانبه من إجراء أي
 االحتياطية، االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات أو المستندية، باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات

   .االعتماد خطاب على التطبيق الواجب القانون أو نيويورك، والية قانون أو
   

 قانون بشأن التنبؤ على القدرة إتاحة وهو أال الشرط، هذا في هام رضغ ثمة :التطبيق الواجب القانون .105
 للقانون اًصريح اًاختيار االتفاقية تتضمن لم فإذا .األطراف بين نزاع نشأة حالة في تطبيقه سيتم )والية أو( بلد أي
 والذي الشأن هذا في به المعمول القانون لتحديد العوامل من عدد في تنظر أن للمحكمة يجوز تطبيقه، سيتم الذي
  .للنزاع الجوهرية النتيجة على يؤثر أن الممكن من

 المصدر البنك رغبة أن نالحظ :التطبيق الواجبة اإلرشادات أو/و التطبيق الواجب القانون بشأن المزيد .106
 قانون - فيه يعمل الذي البلد قانون الختيار تدفعه العادة في به المعمول بالقانون بالتنبؤ يتعلق وفيما التسهيل في

 االعتماد خطابات حالة في أو، ،)واالستقرار بالرسوخ يتسما قانونيهما إن حيث( انجلترا قانون أو نيويورك،
 األعراف( االعتماد خطابات معامالت بشأن الدولية المعايير من مجموعتين بين ما يختار فإنه خاصة، بصورة

 االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات أو ية،المستند باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات
"ISP98".( تطبيق عند محددة أخطاراً المصدر البنك يتصور قدو. أعاله المقدمة انظر المعلومات، من للمزيد 

 سمير أمر( "موراتوريوم" صدور إمكانية المثال سبيل على األصغر، التمويل مؤسسة فيه تعمل الذي البلد قانون
 تجعل أن شأنها من قواعد أو األجنبي، النقد على رقابة أو الفوائد، على قيود وجود أو ،)الديون سداد بتأجيل

 في األطراف ستتفاوض الحال، وبطبيعة ".مكروهاً" حدوثه يعتبر الذي األمر تكن، لم وكأن باطلة السداد التزامات
  .به العمل سيتم الذي للقانون الفعلي االختيار

 5.09 مادةال وهي ،)ISP98( االحتياطية االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات مواد أحد !رتحذي .107
 للبنك بالسداد لقيامه المصدر البنك بمقاضاة األصغر التمويل مؤسسة فيها تقوم التي الزمنية المدة بالفعل تختصر
 فالمفترض .به الخاص السحب شروط وفيةمست غير مستندات قدم قد المحلي البنك أن من الرغم على المحلي،
 واحدة سنة األصغر التمويل لمؤسسة أن هو المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة والممارسات األعراف بموجب
 الدولية الممارسات من 5.09 المادة تتطلب وقد .بالخطأ االعتماد خطاب بقبول لقيامه المصدر البنك لمقاضاة
 للبنك أيام، سبعة غضون في إشعار، تقديم األصغر التمويل مؤسسة من االحتياطية عتماداال بخطابات المتعلقة
 األصغر التمويل مؤسسة تتمكن لن وإال الخطأ، بطريق االعتماد خطاب تحت سحبسند  بقبول قيامه يفيد المصدر

 5.09 المادة تطبيق عدم على بشدة تصر أن األصغر التمويل مؤسسة على ويتعين .بعد فيما المطالبة هذه تقديم من
 المادة تطبيق استبعاد ببساطة هو استخدامها يمكن التي النهج وأحد .المعاملة هذه على الدولية الممارسات هذه من

 االعتماد بخطابات المتعلقة الدولية الممارسات تطبيق استبعاد وهو اتساعاً أكثر نهج وهناك .صراحة 5.09
 أيضاً انظر .المصدر والبنك األصغر التمويل مؤسسة بين المتبادلة االلتزاماتو الحقوق على )ISP98( االحتياطية

  .33 رقم الشرح
 األعراف من مستقبلية منقحة نسخ بتطبيق المصدر للبنك األخير الشرط هذا يسمح قد :تفاوض نقطة .108

 االعتماد بخطابات علقةالمت الدولية الممارسات أو المستندية باالعتمادات المتعلقة الموحدة الدولية والممارسات
 عدم من الرغم وعلى .المنقحة النسخ هذه محتوى عن النظر بغض االتفاقية هذه على ) ISP98( االحتياطية
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 فإن االتفاقية، هذه أو االعتماد خطاب مدة أثناء القواعد هذه من مجموعة أية في كبيرة تغيرات حدوث احتمال
 المعايير هذه في المستقبلية التغيرات جميع بمراعاة مفتوح زامالت تجنب في ترغب قد األصغر التمويل مؤسسة

  .التغيرات هذه جوهر عن النظر بغض االختيارية
 فيها رجعة ال بصورة الطالب يقر .القضاء أمام للمثول واإلنذارات اإلخطارات وتقديم االختصاص؛ جهة .26

 في كائنة فيدرالية محكمة أية أو والية يةأل تابعة محكمة أية على المقصورة غير القضائية للوالية بخضوعه
 والية قانون غير آخر قانون أي اختيار تم ما وإذا أصوله، من بأي يتعلق فيما أو لنفسه، بالنسبة وذلك نيويورك،
 فيها رجعة ال بصورة الطالب يقر االعتماد، خطاب على تطبيقه ليتم -األمريكية المتحدة الواليات – نيويورك
 جهة لدى كائنة فيدرالية محكمة أية أو والية أية في محكمة أية على المقصورة غير القضائية يةللوال بخضوعه

 البنك ضد إجراء أي اتخاذ أو قضية أية رفع عدم على الطالب ويوافق .اختيارها تم التي القضائي االختصاص
 اعتراض أي على فيها رجعة ال بصورة الطالب ويتنازل .السابقة الفقرة في مذكورة غير جهة أية لدى المصدر
 أمام للمثول إنذار أي أن على الطالب ويوافق .>110<المالءمة بعدم إدعاء أي على أو الدعوى، إقامة مكان على

 بتوجيهه وذلك إليه، باليد أو بالبريد إرساله يجوز قضائي إخطار أي أو القضاء
 أمام المثول إنذارات بشأن للطالب معتمد كوكيل عينالم .................................................إلى

 أنه اعتبار على الطالب يوافق عندئٍذ أعاله، الفراغ في معتمد وكيل تحديد يتم لم إذا( .نيويورك والية في المحاكم
 هذه في عليه واإلشعارات اإلخطارات، إلرسال المقدم العنوان على إرسالها تم إذا له اإلخطارات إرسال تم
 بأية اإلخطارات تقديم في المصدر البنك بحق يخل ال االتفاقية بهذه جاء ما أن على الطالب ويوافق .)فاقيةاالت

 اإلجراءات اتخاذ أو القضائية الدعاوى رفع في الشروع في بحقه أو القانون بموجب بها مسموح أخرى طريقة
 ضده صادر نهائي حكم أي إنفاذ قابلية ىعل الطالب ويوافق .أخرى اختصاص جهة أية لدى الطالب ضد القانونية

 الحكم هذا إنفاذ طلب بموجب األمريكية المتحدة الواليات خارج أو داخل مكان أي وفي قضية، أو دعوى أية في
  .الحكم هذا على قطعياً دليالً تعد منه معتمدة نسخة أية إن حيث
 قضائي اختصاص لجهة الخضوع لىع االتفاقية نصت إذا :)القضائي االختصاص جهة( القضائية الوالية .109
 دعوى برفع المصدر البنك قيام جواز على تنص قد فإنها ،)األمريكية المتحدة الواليات في والية مثل( أجنبية
 من أي أو األصغر التمويل مؤسسة فيها تتواجد قد أخرى جهة أية لدى أو المحلية، االختصاص جهة لدى وإنفاذها
  .أصولها

 التمويل مؤسسة قيام المعتاد من :القضاء أمام للمثول واإلنذارات اإلخطارات، تقديم بشأن المعتمد الوكيل .110
 اإلخطارات الستالم )الشأن هذا في قياسية خدمات تقدم الشركات من العديد هناك( شركة مع بالتعاقد األصغر
 ويقوم .الدعاوى إخطارات المالست المعتمد بالوكيل المقصود هو وهذا نيويورك، مثل ما بلد في عنها نيابة القانونية

 لدى سيكون الحالة، هذه وفي .األصغر التمويل مؤسسة إلى القانونية اإلخطارات هذه بإرسال ذلك بعد الوكيل هذا
 اتفاقية ألن نظراً وذلك المعني، البلد في واإلنذارات اإلخطارات بتسليم مختص وكيل األصغر التمويل مؤسسة
  .الوكيل هذا تعيين ستتطلب العادة في الصعبة العملة قرض

 إجراء في حقهما عن المصدر والبنك الطالب، من كل يتنازل .>112<محلفين هيئة أمام المحاكمة عن التنازل .27
 أو على بناًء دعوى إلقامة سبب أي أو مقابلة، مطالبة أو مطالبة، ألية بالنسبة وذلك محلفين هيئة أمام محاكمة
   .االتفاقية هذه موضوع بشأن بينهما معامالت أية أو إليه، المشار االعتماد بخطا أو االتفاقية، لهذه نتيجة
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 مؤسسة مطالبة بمحاولة المصدر البنك قيام الشائع من :محلفين هيئة أمام محاكمة إجراء عن التنازل .111
 .المبالغ رد ةالتفاقي بالنسبة محلفين هيئة أمام محاكمة إجراء في لها يكون قد حق أي عن التنازل األصغر التمويل
 محلفين هيئة أمام المحاكمة حق تتيح قضائي اختصاص جهة لدى لإلنفاذ قابلة االتفاقية أن الشرط هذا ويفترض

 محلفين، هيئة أمام المحاكمة حق تتيح ال قضائي اختصاص جهة لدى ستُنفذ االتفاقية هذه كانت وإذا .نيويورك مثل
 لدى التنازالت هذه إنفاذ قابلية بشأن قانوني مستشار إلى جوعالر ويتعين .ضروري غير يكون القسم هذا فإن

  .إلنفاذه أكبر احتمالية هناك تكون معيناً، شكالً التنازل أخذ إذا وهل المعنية، والبلدان االختصاص جهات
  المخلص،
   :الطالب

  :)بالتوقيع المفوض( :عنها )الشركة اسم(
  )التوقيع(
  )االسم طبع(
   

  :العنوان
  .)وجدت إن( الطالب مع شاركةالم األطراف

  :)بالتوقيع المفوض( من 
  )التوقيع(
  )االسم طبع(
  )الوظيفة(

  :العنوان
  اإلصدار على الموافقات )المصدر البنك جانب من فقط الرسمي لالستخدام(
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