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Abstract: 

Because of the importance of the syndicated loans as a financial tool in major projects, due to the important of 

syndicated loans in financing mega-projects and its preparatory stage, this research aims to study and analyses the 

letters, documents, and change invitations between parties. As a legal study, this research gives a legal description 

according to the Jordanian legal system. 
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 10/00/9100البحثقبول     99/10/2017البحث  استالم

 :الملخص
سيلة لتمويل المشاريع الكبرى, ولجوهرية مرحلته التحضيرية, ُكّرس هذا البحث لدراسة الوثائق والرسائل بالنظر إلى أهمية قرض التجمع البنكي كو 

عطائها الوصف القانوني المناسب, على ضوء قواعد القان ون المدني والدعوات المتبادلة في تلك المرحلة, ومحاولة تحليلها من الناحية القانونية, وا 
ثة مطالب رئيسة تناولت تباًعا بالتحليل أهم الوثائق والمستندات المرتبطة بالمرحلة التحضيرية للقرض, ُسبقت تلكم األردني, وذلك من خالل ثال

جملها المطالب بمطلب تمهيدي ُيعّرف بقرض التجمع البنكي بشكل مختصر يسهل على القارئ تصور المسألة, وتوّصلت الدراسة إلى نتائج تَُبين في م
ضيرية لقرض التجمع, والمراحل التي تنقسم إليها, لتفضي تلك النتائج إلى توصية أساسية للمشّرع باالهتمام الخاص بالمرحلة أهمية المرحلة التح

 التحضيرية لقرض التجمع البنكي, ضمن إطار اهتمامه بالعقد كاماًل.

 .مذكرة المعلومات -التفويض رسالة -البنوك المشاركة -البنك المنظم -المقترض -قرض التجمع البنكي الكلمات الدالة:

 : المقدمة
إن التطور الذي شهدته البشرية, والتعقيد الذي اعترى المنظومات 

العقود المبرمة بين أفرادها, فلم على و  ,اإلنسانية, انعكس على تعامالتها
تعد العقود بتلك البساطة التي كانت في السابق, وأضحت المفاوضات 

, منها على (61)ا في كثير من العقودا مهم  دورً  تؤّديوالمراحل التحضيرية 
في السياق و وعقود نقل التكنولوجيا,  ,سبيل المثال عقود التجارة الدولية

فإن المرحلة  ,واستجابة للتطور الذي اكتسى تقنيات التمويل ه,ذات
 ؛التحضيرية لقروض التجمعات البنكية تحتل أهمية خاصة وجوهرية

 وتحديد حقوق كلّ  ,هندسة القرض وتنظيمه كونها المرحلة التي يتم فيها
ا بالطرف , ابتداًء بالمقترض أو المقترضين, مرورً هااألطراف والتزامات

المدير للقرض سواء في مرحلة تنظيمه )البنك المنظم(, أو ما بعد انعقاد 
العقد )البنك الوكيل( ومساعديهم, انتهاًء بالبنوك المشاركة في التمويل, 

قد يستغرق  ,مرحلة من عمر قرض التجمع البنكيا بأن هذه العلمً 
 ا أو يزيد.االنتهاء منها عامً 

لعل اللجوء إلى مرحلة تحضيرية طويلة األمد في قروض 
أو  ,يبرره العديد من األسباب أهمها عظم قيمة الصفقة ,التجمع البنكي

الموضوع محل التفاوض, فالعقد ال يتعلق بقرض بسيط لغرض تمويل 
تمويل مشاريع  عادةً واحدة, إنما تستهدف قروض التجمع عملية تجارية 

ا بهذا تبلغ تكلفتها الماليين إن لم نقل المليارات, ومن المعلوم أن ائتمانً 
, ه فضاًل عن الضمانات,الحجم يستدعي تقليص عنصر الخطر في

التنظيم المحكم لمرحلة ما قبل العقد, فكلما كان اإلعداد  أي:
ا ومتعاداًل جاء مضمون العقد متوازنً  ,ايدً والتحضير للعقد ج

 .(2)اومتكافئً 

 ه:ا: أهمية البحث وسبب اختيار ثاني  
أهمية خاصة كتقنية حديثة من  تسب قروض التجمع البنكيتك

للبناء والتوسع  الطامحةالبلدان النامية تقنيات تمويل المشاريع الكبرى, ف
 ,الموارد الماليةنقص , سيما تلك التي تعاني من عمارإلا إعادة أو

إلى تلجأ , وال تريد إرهاق ميزانياتها العامة, العالية ةونسب المخاطر 
عقود التشييد  , أوقروض التجمع البنكيتقنيات التمويل البديلة ك

والحّق إّن حداثة الموضوع, وأهميته  .(BOT)والتشغيل ونقل الملكية 
ه, دعت الباحثين المتزايدة, وقلة الدراسات القانونية التي سبرت أغوار 

لتكريس هذه الدراسة لجزئية من جزئياته, متمثلة في دراسة وثائق 
مرحلته التحضيرية. 

   :مشكلة الدراسة: اثالث   
تقنية من تقنيات تمويل المشاريع,  التجمع البنكيقرض  عقدمثل ي
 Common) نجلوسكسونيةفي البيئة القانونية اإل توترعرعنشأت التي 

Law),  أّن مرحلة التفاوض مجرد أعمال مادية ال تترتب عنها التي ترى
قد تعاملت  -على قلتها-أية آثار قانونية, والمالحظ أن الدراسات القانونية 

مع الموضوع ضمن نطاق القانون اإلنجلوسكسوني وأدواته, عن طريق 
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 حلة الّتحضيرّية لقرض الّتجّمع البنكيّ القيمة القانونّية للوثائق المرتبطة بالمر 
 

وصف آلية القرض, وهيكله, وتشخيصه من الناحية القانونية, طبًقا لتلك 
ا في ذلك رؤيتها للمرحلة التحضيرية. وفي هذه الدراسة, يسعى القوانين, بم

الباحثان إلى رصد الوثائق والرسائل المتبادلة فيما بين أطراف قرض 
التجمع البنكي في مرحلته التحضيرية الطويلة, وتحليلها في ضوء قواعد 
القانون المدني األردني وأدواته, وتحديد قيمتها القانونية, بوصفها الخطوة 

 األهم لمعرفة االلتزامات واآلثار التي ستتولد بالنسبة لكل طرف.

 منهجية الدراسة:
لقرض  تتبع الوثائق التي تؤطر المرحلة سيتم في هذه الدراسة

ومعالجتها في ثالثة مطالب وتحديد قيمتها القانونية,  التجمع البنكي,
عرض رئيسة, ُيعنى األول منها بمناقشة القيمة القانونية لرسالة ال

الصادرة من البنك الساعي لتنظيم قرض التجمع )المطلب األول(, فيما 
يناقش )المطلب الثاني( القيمة القانونية لرسالة التفويض, الصادرة من 
المقترض إلى البنك الُمنظِّم, ويقوم )المطلب الثالث( بتحليل الدالالت 

جمع. القانونية للدعوات المرسلة للبنوك المرشحة للمشاركة في الت
وستكون هذه المطالب الثالثة مسبوقة بمطلب تمهيدي, يتضمن تعريًفا 
مختصًرا بقرض التجمع البنكي, وبأطرافه, وأهم خصائصه, وسيعتمد 
الباحثَْين المنهج الوصفي؛ لرصد الوثائق المتبادلة فيما بين األطراف 
 طوال المرحلة التحضيرية, والمنهج التحليلي؛ لتحليل تلك الوثائق على

 ضوء القواعد القانونية ذات العالقة في القانون المدني األردني.

 تحديد مفهوم قرض التجمع البنكي:: مطلب تمهيدي
معالجة الجانب القانوني للمرحلة التحضيرية لقرض التجمع 
البنكي, يقتضي ابتداًء بيان ماهية قرض التجمع البنكي )أواًل(, ومن ثّم 

 تهاء بإبراز أهم خصائصه القانونية )ثالثًا(.تحديد أهم أطرافه )ثانًيا(, ان

 أوال : ماهية قرض التجمع البنكي:
 ,وصرف لعمليرة قررض كبيررةبأنره:  ,قررض التجمرع البنكريُيعّرف 

إمرررا  ًة؛قرررد تعجرررز بعرررض البنررروك والمؤسسرررات الماليرررة عرررن تقديمررره منفررررد
مررا و , المبلررغ ورغبررة البنرروك فرري توزيررع المخرراطر ضررخامةل لوجررود قيررود ا 

مررا يميررز هررذا النرروع و بمبررالغ كبيرررة لعميررل واحررد,  اإلقررراضه تمنررع تسررليفي
حيرررث تشرررير أرقرررام , مرررن القرررروض حجرررم النمرررو والتوسرررع الحاصرررل فيهرررا

إلرررى أن حجرررم هرررذه القرررروض اليررروم يزيرررد عرررن  األردنررريالبنرررك المركرررزي 
(, وضررمن السرروق العررالمي يعررد حجررم هررذا القرررض أردنرري)مليررار دينررار 

ر(تريليررون دوال 5) 2162لعررام 
(1)

تعرررد قررروض التجمرررع البنكرري مرررن , و 
هرا بنكران أو أكثرر بمبرالغ فيوالتري يتشرارك  ,العمليات المصررفية المعقردة

للمشررررررروعات الكبرررررررى  ةلتقررررررديمها كتسررررررهيالت ائتمانيرررررر ؛ماليررررررة متفاوتررررررة
حيرررث تضرررمن لررره الحصرررول علرررى خيرررارات , نض معررريّ قترررر  والعمالقرررة لمُ 

تنظرررريم  أكثرررربنررررك أو ماليرررة بشرررروط موحرررردة برررين البنرررروك, يترررولى فيهرررا 
وتسررويقها لمجموعررة أخرررى مررن البنرروك والمؤسسررات  ,وهيكلتهررا ,العمليررة

للجميرع  ة تحرددوذلرك ضرمن وثيقرة موحرد, الراغبة بدخول قرض التجمرع
 ما لهم من حقوق, وما عليهم من التزامات.

وفي ظل ندرة األبحاث المتعلقة بالجانب القانوني لقروض 
هوم قرض التجمع البنكي ال يبدو باألمر التجمع البنكي, فإن تحديد مف

السهل, مما يقتضي استعراض بعض المحاوالت السابقة, وبيان 
 التعريف األكثر دقة وتحديًدا للُمعرف.

عّرف البعُض قرض التجمع البنكي, بأنه: "تسهيالت تمنح 
لشركات, أو مؤسسات حكومية, أو شبه حكومية أو خاصة )صناعية, 

النوع من التمويل يتم بواسطة تجمعات بنكية,  تجارية, خدمية(, وهذا
ومؤسسات مالية, بقيادة أحدها وتنظيمه )البنك الرائد(, والهدف من 
هذه التجمعات المشاركة في تمويل المشاريع اإلنتاجية والتنموية في 
عطائها األولوية, علًما بأن آجال هذه التسهيالت من متوسط  البلد, وا 

على هذا التعريف أنه لم يحدد بدقة  ". ويؤخذ(6)إلى طويل ألجل
عناصر القرض من حيث األطراف, ومن حيث المضمون كذلك, 
واعتمد في صياغته تعدد التعبيرات للشيء الواحد, كما أنه استغرق في 
بيان أهداف قروض التجمع, دون أن يبين أهم القيم القانونية التي 

ضاًل عّما إذا كنا ترتكز عليها تقنية التجمعات البنكية وهي العقد, ف
بصدد اتفاقية قرض واحدة أم عدٍد من االتفاقيات, باإلضافة إلى ذلك 
فالتعريف أورد أن قروض التجمع البنكي تمنح بواسطة تجمعات بنكية, 
وهذا أمر مفترض وتعكسه التسمية, إال أنه جمع فيما بينها وبين 

ب المؤسسات المالية, وهذه فرضية ال تحدث دائًما, بل إن أغل
التجمعات البنكية التي نظمت في األردن, اقتصرت على مجموعة 

 البنوك دون مشاركة من المؤسسات غير البنكية.
تمويل  ةعبارة عن آلي" :بأنهه كذلك األستاذ مفلح عقل, فعرّ وقد 

 ةلتقديم تسهيالت ائتماني ؛يتشارك فيها بنكان أو أكثر بمبالغ متفاوتة
عكس هذا التعريف في مضمونه نظرة ". يض معينقتر  كبيرة الحجم لمُ 

صاحبه الفنية بوصفه أحد رجال الخبرة في القطاع المصرفي, وبالتالي 
غاب عن التعريف المضمون القانوني, بوصفه عقًدا فيما بين أطرافه, 
وتم التركيز مباشرة على الجانب التقني, من حيث كون قرض التجمع 

ت ائتمانية, دون التطرق آلية تمويل تفضي في النهاية إلى منح تسهيال
لفكرة العقد, واألطراف, وااللتزامات التي تثقل عاتق األطراف. ويمكن 

 المبلغَ  التعريفُ  دلم يحدِّ  القول إّنه حتى في السياق المصرفي المحض,
التعاطي مع  ةد آليولم يحدّ , اا كبيرً مبلغً  يعّد من الناحية المصرفيةالذي 

لمح لفكرة توزيع ولم ي, تسويقالو  ارةاإلد حيث قرض التجمع البنكي من
آجال  شر إلىي كما لم في قروض التجمع, قتصاديةمخاطر االال

ةالتسهيالت الممنوح
(1)

. 
(, Common Lawوكأنموذج من الفقه االنجلوسكسوني )

( قرض التجمع البنكي باستخدام لفظ ائتمان Rhodesعرف الفقيه )
تسّوق منتجات مصرفية بدل القرض؛ ألن السوق المصرفية المشتركة 

أخرى غير القروض, تقوم بموجبه اثنتان أو أكثر من المؤسسات 
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المالية )البنوك أو مستثمرين آخرين(, بالتعاقد مع مقترض لمنحه 
. (29)ائتماًنا متوسَط األمد, بشروط وبنود عامة محكومة بوثيقة مشتركة

على أنه ويؤخذ على هذا التعريف أنه تضمن تصوًرا مطلًقا لالئتمان 
متوسط األمد, في الوقت الذي ال مانع قانوني, وال عملي من أن يكون 
طويل األمد, في حال توافرت معطيات وضمانات لقرض طويل األمد 

 -حيث يعّد عقد قرض التجمع البنكي طويل األجل هو الشائع اليوم-
مع العلم أن هذا التعريف عّرف القرض بنوعه القريب منه مصرفي ا, 

ع أن يحتوي المؤسسات والبنوك, كما أنه ذكر نقطة مهّمة, واستطا
وهي خضوع كافة األطراف, وتضمين كافة الشروط والبنود التفاٍق 
واحد, وبنحٍو عام يحسب لهذا التعريف أنه جمع أهم عناصر قرض 

 التجمع في صياغته.
ولعل تعريف الباحث محمد الخطيب, هو األكثر تحديًدا, 

ت المذكورة, فقد عرف قرض التجمع البنكي بأنه: بالّنظر إلى التعريفا
"اتفاق مؤسستين ماليتين أو أكثر ومقترض, على تقديم ائتمان مصرفي 
دارته, تحكمه شروط مشتركة تقع على وثيقة تعاقدية واحدة,  وتنظيمه وا 
تقدم بموجبه كل مؤسسة مالية مبلًغا محدًدا ومستقاًل من المال؛ لقاء 

لها مقدار ما قدمه, وما يتناسب معه من تعهد المقترض بأن يرد 
", (00)الفوائد والعموالت المتفق عليها في األجل أو اآلجال المحددة

وعليه فإن هذا التعريف هو األكمل فيما ذكر؛ وذلك الشتماله على 
كافة العناصر المتعلقة بقرض التجمع, من حيث كونه اتفاًقا يّتضح 

 ف من أطرافه.موضوعه, وتتحّدد مالمح التزام كل طر 

 ثاني ا: أطراف عقد قرض التجمع البنكي:
يبدو بوضوح من خالل التعريفات السابقة, أن قرض التجمع 

الشائع من عدد من -البنكي يقدم من قبل مؤسستين ماليتين فأكثر 
مما يعني أنه متعدد األطراف من جهة الُمقرضين في مواجهة  -البنوك

تعراض األطراف الداخلة في تشكيل الُمقتر ض, وفي هذه الفقرة سيتم اس
قرض التجمع البنكي في صورته البسيطة, ودون الخوض في 
التفاصيل, وذلك بتقسيم الفقرة قسمين رئيسين, ُتعرِّف بالمقترض ابتداء, 

 .(09)ومن ثّم الُمقرضون

 الُمقتِرض:
يكون اللجوء إلى قروض التجمعات البنكية عادة, في المشاريع 

إلى تمويل بمبالغ كبيرة, تعجز أدوات التمويل  الضخمة التي تحتاج
البسيطة عن الوفاء بها, وبالتالي من الصعوبة تصور لجوء األفراد إلى 
مثل هذا النوع من التمويل؛ لضخامة حجمه من جهة, ولتعقيدات 
القرض التي تحتاج إلى مؤسسات إلدارته, والتواصل مع البنك أو 

لرائد في مرحلته التحضيرية, البنوك الممولة, ممثلة في المصرف ا
والمصرف الوكيل بعد توقيع قرض التجمع, وبالتالي تلجأ الحكومات 
لقروض التجمع البنكي, خاصة في الدول التي تفّضل أال ترهق 
ميزانياتها العامة, فتلجأ إلى طرق التمويل البديلة, ومنها قروض 

مل في التجمعات البنكية, وكذلك الشركات الخاصة الكبرى التي تع
 .(02)مشاريع البنية التحتية, والنفط, والغاز, والطاقة 

ويهدف الُمقترض على المدى القصير إلى الحصول على 
حاجته من التمويل في أقصر وقت ممكن, وبأقل ما يمكن من 
إجراءات, وعلى المدى الطويل المحافظة على سمعته المالية, وتحسين 

ويتحقق ذلك من خالل قيام مركزه االئتماني في األسواق المالية, 
 الُمقترض بتقديم المعلومات الكافية للمصرف الرائد للقيام بهذه المهمة.

 الُمقِرضون:
يتعدد الُمقر ضون في قروض التجمع البنكي من حيث طبيعة 
األدوار التي يقومون بها, فبعضهم تتزامن مشاركته في اإلقراض, 

عض األدوار اإلدارية وتوفير مبلغ التسهيل المطلوب, باالضطالع بب
(, وهو َمْن يقوم بهندسة Arranger Bankالمهمة كالبنك المنظم )

دارته في مرحلته التحضيرية, والبنك الوكيل )  Agentالقرض وا 
Bank وهو من يدير البنك في مرحلة ما بعد توقيع عقد قرض ,)

(, Participants Banksالتجمع البنكي, وأخيًرا البنوك المشاركة )
ساهم كّل منها بقسط من المبلغ المطلوب, دون أن يكون له حيث ي

دور من الناحية التنظيمية, وفيما يأتي تعريف ُمجمٌل باألطراف 
 المذكورة بوصفهم ُمقر ضين:

 (:Arranger Bankالبنك المنظم ) -0
وهو البنك الذي يتحّصل على تفويض من الُمقترض 

(Mandate ؛ ألجل القيام بتنظيم القرض, بعد أن) قدم عرضا مدروًسا
نال رضا الُمقترض؛ ويحرص الُمقترض تفويض البنك الذي يتمتع 
بخبرة واسعة, وسمعة جيدة في مجال تنظيم القروض المجمعة 
دارتها؛ ألن هذا يمثل ضماًنا للُمقترض للحصول على القرض  وا 
بأفضل الشروط, وفي الموعد المحدد, لذلك فإن تاريخ البنك صاحب 

التجمعات البنكية, يعد عاماًل مهم ا في اختيار العرض في تنظيم 
 الُمقترض.

العديد من  -كما سنرى الحًقا-ويقع على عاتق البنك المنظم 
المهام, بما فيها إعداد وثائق القرض, وتجميع المعلومات الالزمة حول 
الُمقترض, والمشروع المزمع تمويله, وتسويق القرض بدعوة البنوك 

 للمشاركة.
 (:Participantsشاركة )البنوك الم -9

وهي البنوك التي تساهم بأقساط من مجموع قيمة المبلغ 
المطلوب, حيث يتم طرح المبالغ التي تزيد عن الحدود المرغوب 
االكتتاب بها, من مجموعة المديرين الرئيسيين, والمديرين المشاركين 
ل لالكتتاب العام؛ وذلك من خالل االتصال بقائمة البنوك المعدة من قب

 .(0)المديرين
 (:Agent Bankالبنك الوكيل ) -2
يبدأ دور البنك الوكيل بمجرد أن ينتهي دور البنك المنظم,  

ويتم توقيع اتفاقية قرض التجمع البنكي من كافة األطراف, وفي 
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الغالب يكون البنك الوكيل هو ذاته البنك المنظم, ويعمل البنك الوكيل 
ك المشاركة, بحيث ال يضطر كهمزة وصل فيما بين الُمقترض والبنو 

المقترض إلى التعامل مع عدد كبير من البنوك, وتتلخص أهم مهام 
 :(0)البنك الوكيل في اآلتي

  التحقق من استكمال كافة الشروط المسبقة لنفاذ اتفاقية
القرض المقدمة من قبل المقترض, كالتحقق من المستندات 

 القانونية المتعلقة بالقرض.
 يم قرض التجمع من الُمقترض, تحصيل عموالت تنظ

 وتوزيعها على البنوك المشاركة.
  أن يكون حلقة الوصل في تحويل المبالغ التي يرغب

الُمقترض في سحبها من القرض, بين البنوك المشاركة 
 (.Paying Bankوالُمقترض؛ من خالل دوره كبنك دافع )

 .مراقبة كافة تعهدات الُمقترض الواردة في اتفاقية القرض 
  ويد البنوك المشاركة بأية معلومات أو وثائق يتم الحصول تز

عليها من الُمقترض, والتعامل مع كافة األمور المتعلقة 
 بالقرض بالتشاور مع البنوك المشاركة.

 ثالثا : خصائص عقد التجمع البنكي:
 

يتسم قرض التجمع البنكي كعقد, بمجموعة من الخصائص, 
 نورد أهمها في التعداد اآلتي:

 رية عقد قرض التجمع البنكي:تجا -أ
يعّد عقد التجمع البنكي عقًدا تجاري ا بحكم ماهيته بالنسبة إلى 
الُمقترض؛ ألنه يتعلق بإنجاز مشروع تجاري, وذلك وفق ما ورد في 

, فجميع أعمال الصرف, والمبادالت المالية, (23)قانون التجارة األردني
بة للبنك أو الصراف, أما ومعامالت البنوك, تعد أعمااًل تجارية بالنس

بالنسبة للعميل فال تعّد أعمااًل تجارية إال إذا كان تاجًرا, أو كانت تلك 
, وقد عاد الُمشّرع األردني في قانون البنوك (20)األعمال تتعلق بتجارته

/هر( منه, على أن جميع 29, وأكد في المادة )9111لسنة  90رقم 
التي تزاول من البنوك, هي أعمال المصارف, ونشاطاتها المالية, و 

أعمال تجارية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد مدني ا كان أم 
 تجاري ا.

 عقد قرض التجمع البنكي غير المسّمى: -ب
وفًقا للقانون األردني, يعد عقد التجمع البنكي من العقود غير 
المسماة؛ ألن العقود المسماة هي التي خصها القانون باسم معّين, مع 

لي تنظيمها, وتحديد آثارها من حيث الحقوق والواجبات, ولم يرد في تو 
 القانون األردني تنظيٌم لعقد بهذا المسّمى.

 عقد قرض التجمع من العقود الرضائية: -ج
إن األصل في العقود هو الرضائية, حيث إن اإلجراءات 
والخطوات المتبعة في القرض تعد اتباًعا لمبدأ الرضائية, والتي هي 

تنظيمية يمكن تقديم أو تأخير بعضها أو اختصارها متى  خطوات
 استوجب األمر ذلك.

 عدم تضامن البنوك المشاركة في التجمع: -د
من أهم خصائص عقد التجمع البنكي, هو عدم تضامن البنوك 
الُمقرضة؛ ألنه من غير الممكن أن تكون البنوك المقرضة متضامنة 

جم المخاطر التي قد تتعرض فيما بينها اتجاه الُمقتر؛, والسبب هو ح
لها في حال إخالل أي من البنوك المشاركة بالتزاماته, ويشار صراحة 
في عقد التجمع البنكي إلى مبدأ تعدد االلتزامات, حيث إن كل بنك 
يقدم جزًءا من القرض, وتكون مسؤوليته محددة بمقدار مساهمته فيه, 

ض التجمع, وال وبالتالي فإن البنوك ال تضمن بعضها بعضًا في قر 
توجد بينها نّية المشاركة, فالتزام كل بنك مشارك مستقل عن التزام 

 .(90)اآلخر

 اتخاذ بعض القرارات باألغلبية: -ه
تنص عقود التجمع البنكي في بند منها, على أن تُتخذ بعض 
القرارات المتعلقة بتطبيق بعض البنود باألغلبية البسيطة, أو أغلبية 

يت وفق نسبة مساهمة كل بنك بالقرض, وأهم الثلثين, ويكون التصو 
 :(90)القرارات التي تكون مشمولة باألغلبية هي

  ال يكون اللجوء إلى التنفيذ على الضمانات إال بقرار من
 أغلب البنوك.

  مطالبة البنك الوكيل أن ينهي العقد في حال إحجام
الُمقترض عن الدفع, وللمصرف الوكيل في حاالت محددة 

 ر.سلطة التقدي
 أما أهم القرارات التي تصدر باإلجماع:

  التنازل عن الشروط الشكلية المطلوبة لتسديد كل دفعة من
 قيمة القرض للُمقترض.

  التمديد لمدة السداد للقرض, أو إنقاص قيمة الدفعات
 المالية.

وبعد هذه التعريف المختصر بقرض التجمع البنكي, ننتقل إلى 
 القرض المتبادلة في مرحلته التحضيرية.بيان القيمة القانونية لوثائق 

المطلب األول: القيمة القانونية لرسالة العرض الصادرة من 
 البنك الساعي لتنظيم قرض التجمع:

تجري قبل صدور رسالة العرض المشار إليها في العنوان, 
مفاوضاٌت بين ُمقترض اختار أن يمول مشروعه بواسطة قرض تجمع 

من جانبه لتنظيم هذا القرض, وبالتالي  بنكي, وبنك أو بنوك مرشحة
فالمفاوضات والمستندات المتبادلة في هذه المرحلة, ال تفضي في حال 
نما هدفها الوصول إلى  نجاحها إلى عقد القرض بشكل مباشر, وا 
تراٍض محّله تنظيم قرض التجمع. والبحث في القيمة القانونية لرسالة 

قرض التجمع, تقتضي  العرض الصادرة من البنك الساعي لتنظيم
 مناقشة المفاوضات التي تسبق إصدارها وتوصيفها.
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أوال : المفاوضات السابقة على إصدار البنك الساعي لتنظيم 
 التجمع البنكي:

بداية يعمد الُمقترض قبيل الدخول في مفاوضات رسمية مع 
البنوك المستهدفة من طرفه لتنظيم القرض, إلى إعداد الدراسات 

لالزمة للولوج في هذه العملية, فيحدد مقدار ما يحتاج إليه التحضيرية ا
من التسهيالت االئتمانية, واألغراض التي سوف تستخدم فيها هذه 
التسهيالت, وعدد السحبات التي يحتاج إليها تبًعا لمراحل تطور 
أعماله, ودراسة المخاطر المتوقعة دراسة وافية, وبحث البدائل 

يختار من بينها الوسيلة األمثل التي تتناسب التمويلية المتاحة؛ بحيث 
, ويحرص الُمقترض عادة أن يتوافر في (00)ووضعه االئتماني والقانوني

البنوك المتقدمة للمنافسة على تنظيم القرض, تاريٌخ من اإلنجازات 
السابقة, وذلك من خالل التحقق من خبرة البنوك في تنظيم قروض 

 .(6)ها في اقتناص مثل هذه الفرصالتجمع, ومعرفتها بالسوق, ورغبت
وفي حال اتخاذ المقترض قراره في استخدام تقنية قرض التجمع 
البنكي لتمويل مشروعه, يقوم بدعوة البنوك لتنظيم القرض, وذلك إما 
بتوجيه دعوة مباشرة إلى البنوك المرشحة من قبله, أو بواسطة طرح 

الذي تفرضه  , والسؤال(92)مناقصة تدعى البنوك لتقديم عروضها
المعالجة القانونية للموضوع, هو: هل تمثل الدعوة الصادرة من 
الُمقترض إلى البنوك المرشحة لتنظيم التجمع, إيجاًبا بالمعنى القانوني, 

 أم أنه مجرد دعوة إلى التفاوض؟
تقتضي اإلجابة عن هذا التساؤل التمعن في الدعوة الموجهة 

ر شروط اإليجاب التي عّددها إلى البنوك المرشحة, وبحث مدى تواف
, من حيث كونه واضًحا متضمًنا كافة العناصر (2)الفقه منذ زمن

الجوهرية الالزمة لتنظيم قرض التجمع, وبات ا يعكس رغبة المقترض 
 الحاسمة والنهائية في تنظيم القرض.

يبدو من الصعوبة تكييف الدعوة الموجهة من الُمقترض إلى 
القرض بأنها إيجابًا مكتمل األركان؛ ألن ذلك البنوك المرشحة لتنظيم 

يستوجب على الُمقترض أن يكون على علم كاٍف بشروط اإلقراض, 
بما فيها أسعار الفوائد والعموالت والرسوم المختلفة, وفترات السداد 
وغيرها من الشروط والمعلومات التي ال بد وأن يكون الُمقترض ملم ا 

حضور ذهني, يمّكنانه من إصدار بها, حتى يكون في وضع نفسي, و 
تعبير بات بقصد إحداث أثر قانوني متمثل هنا في القصد إلى تنظيم 
قرض التجمع, بناًء على ذلك, ال يعدو األمر كونه دعوة إلى البنوك 
للتفاوض بغية الوصول إلى تصور مشترك حول آلية تنظيم القرض, 

 .(00)والوصول بها لمرحلة التراضي وانعقاد العقد
لعل النقطة الجوهرية التي تميز الدعوة للتفاوض عن اإليجاب, و 

نما فقط اختبار  هي نّية الداعي للتفاوض في عدم االلتزام مباشرة, وا 
, وهذا بالتحديد ما يحصل مع الُمقترض الداعي (7)إمكانية إبرام العقد

للبنوك تنظيم قرض تجمع لصالحه, فتعقيدات وتفاصيل ما ينوي 
واء من الناحية المحاسبية, أو االقتصادية, أو اإلقبال عليه, س

القانونية, يثبت بما ال يدع مجااًل للشك أن الُمقترض ال يطلب أكثر 
 .(00)من البدء في التفاوض حول كيفية تنظيم القرض

والعتبار دعوة الُمقترض للبنوك المرشحة لتنظيم قرض التجمع, 
مع الرأي السائد الذي َيُعدُّ  آثاٌر تختلف فيما لو اعتبرت إيجاًبا, فاتساًقا

, فإّن الدعوة إلى التفاوض ُتَعدُّ كذلك (99)مرحلة المفاوضات عماًل مادي ا
من ذاك القبيل, وال يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني, وبالتالي ال 
يترتب على عدول الُمقترض عن دعوته للبنوك المرشحة, نشوُء 

لعقدي, إال إذا اقترن عدول مسؤولية عقدّية لخروجها عن النطاق ا
المقترض عن دعوته أو قطعه للمفاوضات, بخطأ نتج عنه ضرر 

, فلو افترضنا أن الُمقترض أرسل دعوة إلى بنك أو (99)للطرف اآلخر
عّدة بنوك, لتنظيم قرض تجّمع لصالحه, وقام البنك الساعي للتنظيم 

ل المناسب بدراسة الوضع االئتماني للُمقترض وتحليله, وتصميم الهيك
للتسهيالت, واتخذ اإلجراءات اإلدارية للحصول على الموافقات 
الداخلية الالزمة, فإذا به يفاجأ بعدول الُمقترض عن االستمرار, وقطعه 
للمفاوضات, فإذا تمكن البنك الساعي لتنظيم القرض من إثبات سوء 

ضات, نّية الُمقترض, كما لو تبين أن الُمقترض لم يكن جاد ا في المفاو 
ولم يكن يقصد أبًدا أن تبلغ غايتها باالتفاق مع البنك على تنظيم 
القرض وتفويضه للقيام بذلك, إنما أوهم البنوك أو البنك برغبته في 
تنظيم القرض لمجرد الحصول على أفكار حول حجم االئتمان, وهيكل 
القرض؛ ليستخدمه ألغراضه الشخصية , قامت مسؤولية األخير 

لضرر الذي يجب جبره في هذه الحالة يشمل مصروفات التقصيرية, وا
المفاوضات, كنفقات التنقل, واإلقامة, والدراسات المبدئية التي أقامها 
البنك, فضاًل عن المجهودات التي تكبدها في سبيل اإلعداد لتصور 
كامل عن تنظيم القرض, وعليه فإنه إذا ما وقف البنك أمام القضاء, 

يض عما لحقه من ضرر سيكون نّية الطرف فإن سنده في طلب التعو 
اآلخر, أو المسلك الخاطئ للُمقترض المتمثل في بعث ثقة وهمية زائفة 

 .(00)في نفسه
وبالعودة إلى القواعد العامة للقانون المدني األردني, نجد أن 
الُمشرِّع لم ينظم مرحلة المفاوضات بقواعد معينة, على الرغم من أن 

بعض النصوص, أن الُمشرِّع األردني يعترف بعض الفقه استشّف من 
بالمفاوضات كوسيلة قد توصل إلى إبرام العقد النهائي من خالل المادة 

(, حيث نّصت بأنه: "يطابق القبول اإليجاب إذا اتفق 011/0)
 ".(0)الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها

وضات كوسيلة تفضي وُيجدُر التّنويه بأّن مسألة االعتراف بالمفا
إلى إبرام عقد نهائي, مسألٌة يفرضها الواقع, وطبيعة المعامالت المالية 
بين البشر, القائمة على سعي كل طرف لتحقيق مصالحه, مما يتطلب 
المساومة والتفاوض, ولسنا بحاجة إلى تلميح الُمشرِّع إلى ذلك بقدر 

لقانونية, واآلثار حاجتنا إلى تنظيم مسألة التفاوض, وتحديد طبيعتها ا
 المترتبة عليها.
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بالّرجوع إلى المفاوضات القائمة بين الُمقتر ض والبنوك المرشحة 
لتنظيم قرض التجمع, فإّن من المؤكد أنها ستضع أوزارها يوًما, 
وستؤول ألحد أمرين: إما قيام البنك أو البنوك المرشحة باالعتذار عن 

نطالًقا من مبدأ حرية تنظيم قرض التجمع, وهذا حق مكفول لهم ا
ما أن تقوم البنوك بتقديم عروضها لتنظيم القرض, وهذا  التعاقد, وا 
يقودنا إلى البحث في تلك العروض من الناحية القانونية في فقرة 

 مستقلة.

ثاني ا: التكييف القانوني لرسالة العرض الصادرة من البنك 
 الساعي لتنظيم قرض التجمع:

ر من البنك أو البنوك الساعية وإليضاح قيمة العرض الصاد
لتنظيم قرض التجمع, يستدعي األمر بداية بيان تفاصيل هذا العرض 

 َوفًقا لآلتي:
محتوى رسالة العرض الصادرة من البنك الساعي لتنظيم  -أ

 قرض التجمع:
بعد تحليل الوضع االئتماني للمقترض, والمدى المتوقع لقبوله 

لكم والنوع والمخاطر, في السوق, وتحديد احتياجاته من حيث ا
, وبعد أن يستوفي البنك (6)والتحقق من غرض التسهيالت المطلوبة 

الساعي لتنظيم قرض التجمع معلوماته عن الُمقترض, وعن المشروع 
المطلوب تمويله, وبعد أن تتكون لديه قناعة راسخة بجدوى المشروع 

مة شروط من الناحية االقتصادية, يتقدم البنك بعرضه مرفًقا معه قائ
 :(07)تفصيلية أهمها

قيمة القرض, حيث إنه من الضروري تحديدها على الرغم  -0
من إمكانية التغيير فيما بعد على ضوء طرح القرض 

 للسوق.
(, فتحديد الغرض من Purposeالغرض من القرض ) -9

 القرض مهم ألمرين:
  ألجل الرقابة الالحقة على ضمان استعمال القرض

 ها.للغايات التي منح من أجل
  تحديد الغرض يساعد على تسويق القرض, حيث

يفّضل السوق القروض الخاصة بالمشاريع المحددة 
 التي يستطيع الحكم على سالمتها.

 طبيعة العرض المقدم للُمقترض: -2
 ( عرض أفضل المساعيBest Effort Offer:) 

ببذل جميع الجهود  -ُمقّدم العرض-بموجبه يتعهد البنك 
في السوق, وجمع أكبر مشاركات ممكنة دون  الممكنة لتسويق القرض

االضطرار إلى تأمين التمويل كاماًل في حال عدم تجاوب السوق مع 
 القرض المعروض.

 ( عرض االكتتاب مع التعهد بالتغطيةUnder 

Witten Offre:) 

بتقديم التمويل  -صاحب العرض-وهو عبارة عن التزام البنك 
عدم اشتراك بنوك أخرى الالزم حسب شروط القرض, حتى في حال 

 في تمويله, وبذلك يكون تأمين القرض إلى الُمقترض عملية مضمونة.
 (:Drawdown periodفترة السحب ) -0

وهي الفترة الزمنية المحددة لقيام الُمقترض بسحب قيمة القرض 
المقدم له, وتبدأ بتاريخ توقيع االتفاقية, وتنتهي بحدوث إحدى الحاالت 

 اآلتية:
 مة القرض قبل انتهاء فترة السحب المحددة.سحب كامل قي 
  انتهاء فترة السحب دون سحب كامل قيمة القرض, وفي هذه

 الحالة يلغى الجزء غير المستغل من األرض.
  حدوث حالة من حاالت اإلخالل المنصوص عليها في

 اتفاقية القرض.
 (:Repaymentالتسديد ) -3

ب يكون عادة بموجب أقساط ربع أو نصف سنوية, أو حس
التدفقات النقدية للُمقترض, ويحدد في رسالة العرض عادة مواعيد 

 تسديد األقساط وقيمتها.
 (: Tenorمدة القرض ) -6

يحدد في رسالة العرض عدد السنوات التي تفصل بين تاريخ 
 توقيع االتفاقية, وتسديد الدفعة األخيرة من القرض.

 (: Securityالضمانة ) -7
, ممثلة في وزارة المالية أو قد تكون الضمانة كفالة الحكومة

البنك المركزي, خاصة في حالة القروض التي تمنح للقطاع العام, وقد 
تكون الضمانة عينية, وتتمثل في رهن أرض أو بناء كالمصنع أو 
الفندق أو المستشفى أو المعدات, وذلك حسب طبيعة المشروع 

ل.  المموَّ
 (:Interestالفائدة ) -0

سعار السائدة في السوق, مع األخذ تحدد نسبة الفائدة حسب األ
بالحسبان وضع الُمقترض, وتحدد في رسالة العرض طريقة احتسابها, 

 ومواعيد دفعها.
 (:Commissionتحديد العموالت ) -2

وتتمّثل في عمولة االلتزام, وعمولة اإلدارة, وعمولة الوكالة, 
 والمصاريف.

 (:Governing Lawالقانون المطبق ) -01
ة القانون الذي ستخضع له اتفاقية يحدد في العرض عاد

القرض, وجميع األطراف الموقعة, وذلك لالبتعاد عن مشكلة تنازع 
 القوانين في حالة انتماء أطراف القرض ألكثر من دولة.

 (:Legal Documentationالتوثيق القانوني ) -00
تجب اإلشارة في رسالة العرض, إلى أن الُمقترض يخضع 

لمتعارف عليها في السوق المالي, بحيث التفاقيات التجمع البنكي ا
 تكون مقبولة من جميع األطراف.
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 9102,  االولالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 (:Offer Expiry Dateمدة سريان رسالة العرض ) -09
يجب تحديد مدة معينة لسريان العرض, وجرت العادة أن تكون 

 ثالثين يوًما, بحيث يصبح العرض إذا تجاوز هذه المّدة الغًيا.
العرض الصادرة من  هذا فيما يتعلق بأهم ما تتضمنه رسالة

البنك الساعي لتنظيم قرض التجمع, ولعّل ما يهم اآلن, تحديد قيمتها 
 القانونية من خالل تكييف هذه الوثيقة.

 فيما يتعلق بالتكييف القانوني لرسالة العرض: -ب
لتحديد القيمة القانونية لوثيقرة مرا يسرتوجب األمرر تحديرد طبيعتهرا 

تكييف, وهرو: إعطراء الوصرف القرانوني القانونية, أو ما يعرف قانوًنا بال
ذا ما (0)المناسب بالنظر إلى اآلثار التي يقصد األطراف إلى ترتيبها , وا 

استصررحبنا السررياق الررذي صرردرت فيرره رسررالة العرررض, مررن أحررد البنرروك 
السررراعية لتنظرررريم قرررررض التجمررررع, نجررررد أنررره تعبيررررر صررررادر فرررري مرحلررررة 

, (6)جمرررع بنكرررريمفاوضرررات تسرررتهدف إبرررررام عقرررد محّلرررره تنظررريم قرررررٍض ت
وبالترررالي فرررإن تكييرررف التعبيرررر الصرررادر مرررن البنرررك الموجررره للمقتررررض, 
ممررثاًل فرري رسررالة العرررض, يحترراج إلررى نظررٍر لتحديررد مررا إذا كرران إيجابررًا 
برررالمعنى القرررانوني, أم أنررره مجررررد فصرررل مرررن المسررراومات والمفاوضرررات 
الجارية بين الطرفين. وباستحضرار شرروط اإليجراب المعروفرة, نجرد أن 

لعرض الصادر من البنك السراعي لتنظريم قررض الّتجمرع تشرّكل إيجاًبرا ا
حسرربما أشرررنا فرري -حقيقي ررا موجًهررا إلررى الُمقترررض, فقررد تضررمن العرررض 

كافرررة العناصرررر الجوهريرررة للعقرررد المرررراد إبرامررره, والتررري  -الفقررررة السرررابقة
يستدل منها على جدية الموضوع وحسمه. فقرد تضرمنت رسرالة العررض 

الرئيسة المتعلقة بتنظيم قرض الّتجمع, بما فيها تحديد قيمة كافة النقاط 
القرررض ومدترره, وفترررات السررحب والسررداد, والضررمانات الالزمررة لتأمينرره, 
والقررانون الررذي سرريحكم اتفاقرره, بالتررالي نحررن بصرردد إيجرراب محّلرره تنظرريم 

, وليس إبرام عقد قررض التجمرع فري صرورته النهائيرة, (00)قرض الّتجمع
لترري جرررت بررين الُمقترررض والبنرروك المرشررحة مررن طرفرره, فالمفاوضررات ا

تفاوًضا على التفاوض, فهي مفاوضات تفضي  -إن جاز التعبير-تعّد 
إلررى اتفرراق علررى تنظرريم قرررض الّتجمررع, الررذي سررينطوي علررى مفاوضررات 
أوسررررررع فيمررررررا بررررررين الُمقترررررررض, والبنررررررك المررررررنّظم, والبنرررررروك المسررررررتهدفة 

 بالمشاركة, كما سنرى فيما بعد.
ملررزم بالبقرراء  -صرراحب العرررض-اإلشررارة إلررى أن البنررك  وتجرردر

على إيجابه إلى حين انتهاء المدة المحددة للعرض, فقد رأينا أن إحردى 
الشرررروط التررري تتضرررمنها رسرررالة العررررض, شررررط تحديرررد سرررريان رسرررالة 

بوصرفه أسراس هرذا  -والتي جرت العادة أن تكرون ثالثرين يوًمرا-العرض
مرن القرانون المرردني,  (20)هرو نرص المرادة  االلترزام فري القرانون األردنري,

حيرررث ورد فيهرررا: "إذا ُعرررّين ميعررراد للقبرررول, الترررزم الموجرررب بالبقررراء علرررى 
 إيجابه, إلى أن ينقضي هذا الميعاد".

وبالتالي إذا رجع البنك في إيجابه, قبل المدة المحددة صراحة 
ًما, في رسالة العرض, فإنه ال يعتد برجوعه, ويعتبر اإليجاب مازال قائ

بحيث إذا ما اقترن بقبول مطابق من المقترض, انعقد العقد, وتعّين 

على البنك العمل على تنظيم قرض التجمع, بموجب تفويض يصدره 
الذي قبل في الميعاد المحدد في -المقترض الحًقا, ويجوز للُمقترض

 -رسالة العرض المقدمة من البنك الساعي لتنظيم قرض الّتجمع
 .(00)ء, ليحكم له بصحة العقد ونفاذهاللجوء إلى القضا

ويذهب البعض إلى أن رسرالة العررض تشربه مرن حيرث اإللزاميرة 
(؛ فكالهمررا يمثررل رسررالة مبدئيررة Letter of intentخطرراب النوايررا )

, لكررن البحررث فرري (6)تتضررمن نّيررة الطرررفين الرردخول فرري اتفاقيررة مسررتقبلية
الئتمان, يجعرل مرن مفهوم خطابات النوايا, واستخدامها في سياق منح ا

, (90)الصعب التسليم بهذا التشبيه, خاصة إذا علمنا أن خطابرات النوايرا
تأخرررذ أشرررركااًل متعرررددة وصرررريًغا شررررتى, وال غرابرررة فرررري ذلرررك طالمررررا أنهررررا 
تخضررررع لمبرررردأ سررررلطان اإلرادة, فمررررن حيررررث المبرررردأ, سررررنجد أن رسررررالة 
العرض الصادرة من البنك الساعي لتنظريم قررض التجمرع, تقتررب كثيرًرا 
من مفهوم خطاب النوايا؛ كونهما يتضرمنان دعروة للطررف اآلخرر إلبررام 

لكيفيررة التري يجررب أن تردار بهرا عمليررة المفاوضرات حررول اتفراق يتعلرق با
, ومرررن هرررذا المنطلرررق يمكرررن عرررّد رسرررالة العررررض خطاًبرررا (03)عقرررد معرررين

للنوايا, ألّنها تستهدف وضرع إطرار لعمليرة التفراوض التري سرتأخذ نطاًقرا 
أوسررع فيمررا بررين المقترررض والبنرروك المشرراركة, وذلررك بتضررمينها شررروًطا 

ة, والماليررة, والقانونيررة المزمررع االرتبرراط بهررا تحرردد مختلررف الجوانررب الفنيرر
 والتفاوض بشأنها.

لكن استخدام خطابات النوايا وتوظيفها في إطار عمليات 
االئتمان يأخذ شكاًل مختلًفا, حيث يهدف بصفة أساسية إلى إعطاء 
الثقة للدائن, قبل أن يدخل في عالقة دائمة مع المدين, فيترجم في 

ل إلى البنك, بمقتضاه يقوم شخص موسر الواقع في شكل خطاب يرس
)طبيعي أو معنوي(, كما لو أصدرت الشركة األم خطاًبا على سبيل 
الضمان لمصلحة إحدى الشركات التابعة لها؛ وذلك لتعزيز الثقة في 
المدين المراد منحه ائتماًنا, فيعلن مصدر خطاب النوايا في عبارات 

ساعدة المدين إذا تعرض عامة مطمئنة, بأنه سينهض عند الضرورة بم
. وبالتالي فإن خطاب النوايا درج (92)لصعوبات مادية أو مالية

استخدامه في عقود االئتمان والتمويل على سبيل الضمان, والمتصور 
أن يستخدمها المقترض لتعزيز ثقة البنك في قدرته على السداد, وعليه 

المستخدمة فإن رسالة العرض تختلف في طبيعتها عن خطابات النوايا 
 في عمليات االئتمان.

وال يقدح في اعتبار العرض الصادر من البنك الساعي لتنظيم 
قرض التجمع إيجاًبا متحقًقا, ومكتمل األركان, من حيث تعليقه على 

, إذ يمكن للبنوك أن تعلق إيجابها على (2)شرط أو شروط معينة
إلى شروط استيفاء معايير وشروط معينة, تتعلق في الغالب بالتوصل 

 .(00)إقراض معينة مرضية للمقرضين
ذا صدر اإليجاب من خالل طرح مناقصة, بأن تم اختيار  وا 
البنك المنظم من قبل المقترض عن طريق طرح عطاء, بتوجيه دعوة 

ن كان نادًرا من الناحية (3)لكافة البنوك للتقدم بعروضها , وهذا األمر وا 
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عالجه الُمشرِّع األردني بنص  العملية, إال أن تحديد اإليجاب والقبول
(, حيث نصت على أنه: "ال يتم العقد في المزايدات إال 012المادة )

برسّو المزايدة, ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه, ولو وقع باطاًل, أو 
بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد, وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام 

صر ظاهري ا على تحديد وقت القوانين األخرى". ونلحظ أّن النص اقت
إبرام العقد, وهو رسّو المزايدة, إال أن الفقه ذهب إلى أن طرح العطاء 
يعد من قبيل الدعوة إلى التعاقد والعطاء الذي يتقدم به أحد الحضور, 

,  (93)يعد قبواًل  -في هذه الحالة-ومن ثّمة يعد إيجاًبا, ورسو المزايدة 
تنظيم قرض التجمع, نجد أن طرح وبإسقاط هذا التخريج على عقد 

العطاء, ودعوة البنوك يعدان دعوة للتعاقد, وتقدم بنك ما بعرضه 
حسب التفصيل المبين سابًقا يعد إيجاًبا, ورسو المزاد يعد قبواًل, علًما 
بأن هذا التفصيل بصدد مناقصة مطروحة, وبالتالي فإن الرسو سيتم 

 رض.على من يقدم أفضل العروض بالنسبة للُمقت
وفي كل األحوال, إذا القى اإليجاب الصادر من البنوك قبواًل 
من الُمعترض, أو إذا رسا العطاء على أحد البنوك, انعقد العقد بين 
الُمقترض والبنك الساعي لتنظيم القرض, من خالل عقد محله تنظيم 
قرض الّتجمع, والذي يفضي إلى منح المقترض رسالة التفويض 

(Mandate Letterإ ) ,لى البنك,  فما هو مضمون هذا التفويض
 وما هي قيمته القانونية ؟

المطلببب الثبباني: القيمببة القانونيببة لرسببالة التفببويض الصببادرة 
 من المقترض إلى البنك المنظم:

معرفة القيمة القانونية لرسالة التفويض, تقتضي تحليل الدالالت 
لخطوات (, ومن ثم اMandate Letterالقانونية لرسالة التفويض)
 المترتبة على هذا التفويض.

 أوال : الدالالت القانونية لرسالة التفويض:
التفويض كمصطلح قانوني يفيد منح صاحب اختصاص جزء 
من صالحياته لشخص آخر, وقد يعني التصرف القانوني الذي يخّول 
بمقتضاه شخص األصيل شخًصا آخر )النائب(, إجراء تصرف مع 

 (0).الغير, تنصرف آثاره إليه
وصورة التفويض الذي نحن بصدده, قد تحمل معنى تخويل 
المقترض للبنك المنظم للقيام بعمل معين, وهو تنظيم تجمع بنكي 
لغايات التمويل, لكن البت في الداللة القانونية لرسالة التفويض, لن 
يكون بهذه البساطة, فالبنوك الساعية لتنظيم قرض التجمع تقدمت 

شكل رسالة عرض, كما رأينا في الفقرة بعروضها المفصلة في 
السابقة, ومن هنا فإّن اختيار الُمقترض, وموافقته على أحد العروض 
المقدمة, التي ينعقد بها عقد تنظيم قرض التجمع, فيما بين المقترض 
والبنك الذي وقع االختيار عليه, والموافقة على عرضه, هو األصل 

 في العقود الرضائية كما هو معلوم.

 أن ما يجري عليه العمل في قروض التجمعات البنكية, إال
وطبًقا للمعايير والتوصيات التي أصدرتها جمعية قروض السوق في 

(, وما يعرف اختصاًرا Loan Market Association(24))بريطانيا 
(LMA ,وذلك بأّن يجب أال يكتفي المقترض باختيار أحد العروض ,)

(, يعين Mandate Letterويض )إنما يجب عليه أن يوقع رسالة تف
(, Arranger Bankبموجبها البنك الذي سيتولى تنظيم القرض )

وذلك من خالل إعداد وثائقه, وتجميع البنوك المشاركة لتقديم 
, وهنا يطرح التساؤل مرة أخرى: ما هي (02)حصصها في مبلغ التمويل

 ؟القيمة القانونية لهذا التفويض؟ وما هو األثر المترتب عليه
المالحظ أن المسار التكويني الطويل والمعقد لقروض التجمع 

, على اعتبار أن ضبط (03)البنكي, يفرض وجود اتفاقات أولية تؤطره
مرحلة المفاوضات بواسطة اتفاقات, يضمن لها أن تقوم بوظيفتها 
االقتصادية والقانونية على أكمل وجه, وقد رأينا أن المفاوضات التي 

قترض والبنوك, قد أسفرت عن تراٍض فيما بين تمت فيما بين المُ 
الُمقترض وأحدها على تنظيم قرض التجمع في إطار تعاقدي, فعقد 
تنظيم قرض التجمع في واقع األمر هو أحد )عقود التفاوض(, بيد أن 
أطراف التفاوض يعملون على تعزيز هذه االتفاقات بإصدار بعض 

ام األطراف في المرحلة الوثائق التي بموجبها يتم تحديد مدى التز 
 (03)التحضيرية ونطاق ما سيتم التفاوض بشأنه.

بناًء على هذا الفهم, يمكن النظر إلى رسالة التفويض التي تلت 
التراضي فيما بين الُمقترض والبنك المنظم على تنظيم القرض, أنها 
إثبات لقبول المقترض تنظيم بنك ما لقرض التجمع, بمعنى آخر 

ر الخارجي الذي ينبغي أن يتجسد فيه قبول المقترض الشكل أو المظه
لعرض البنك الراغب في تنظيم قرض التجمع, وهذا ما يؤكد عليه 
مضمون رسالة التفويض وااللتزامات المنبثقة عنها؛ فهي تعبر في 
صياغتها عن وجود ارتباط تعاقدي, وتراٍض حول تنظيم القرض, كما 

ض سعًيا منه نحو إبرام العقد تفيد إرادة البنك المنظم تنظيم القر 
 .(00)النهائي, وتوقيع اتفاقية القرض

(, التكييف Mugashaوقد ناقش أحد الفقهاء اإلنجليز األستاذ )
 Legal effect of theالقانوني لرسالة التفويض تحت عنوان ]

mandate األثر القانوني لرسالة التفويض على ضوء فهم الفقه ]
فاوضات, واستعرض اآلراء التي قيلت في اإلنجلوسكسوني لمرحلة الم

المدلول القانوني لرسالة التفويض, حيث يذهب البعض إلى أنها مجرد 
(, وبالتالي In principleشروط وبنود تم قبولها من حيث المبدأ )

ليس لها أي قيمة قانونية, وال يترتب عليها نشوء مركز قانوني معين, 
فويض تمثل ما يعرف في فيما يذهب رأي آخر إلى أن رسالة الت

 Gentle men'sالقوانين اإلنجلوسكسونية باتفاقات الجنتلمان )

agreement أو اتفاقات الشرف القائمة على حسن النية, في بند ,)
(, وفي كال الحالتين تعد Subject to Contract)يأخذ مصطلح 
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رسالة التفويض تعبيًرا عن اتفاق مبدئي, ليست لها أي قيمة من 
 .(92)ة القانونية ما لم يتم الولوج في تنفيذ العقد النهائيالناحي

ومن الناحية العملية, يتم االتفاق فيما بين الُمقترض والبنك 
, ويتم االتفاق على ذلك (00)المنظم على أن يكون التفويض حصري ا

بشرط صريح, يحظر على المقترض أثناء التفاوض وتنظيم القرض, 
ا لتنظيم قرض مجمع لغايات تمويل ذات أن يمنح بنًكا آخر تفويضً 

,  (01)العملية, ويسمي البعض هذا النوع من الشروط بشرط القصر
بناًء على ذلك فإن إخالل المقترض بهذا االلتزام السلبي, يرتب تحريك 
قواعد المسؤولية العقدية, ويكفي البنك المنظم أن يثبت أن الُمقترض 

 ؛ ليثبت إخالله بذلك االلتزام.قد منح تفويًضا لبنك في ذات العملية
وطالما اعتبرنا أن عقد تنظيم قرض التجمع أحد عقود 
التفاوض, وأن رسالة التفويض تمثل الشكل الذي يتجسد فيه قبول 
المقترض لعرض أحد البنوك, فإّنه بصدور رسالة التفويض, يلتزم كال 

(, Post Mandate Stageالطرفين بمرحلة ما بعد صدور التفويض )
يث يبدأ البنك المنظم في اتخاذ الخطوات الفعلية, بإعداد المستندات ح

الالزمة تجهيًزا إلرسال الدعوات للبنوك المستهدفة بالمشاركة في 
 التجمع, وأبرز هذه الخطوات نسردها فيما يأتي.

 ثاني ا:الخطوات التالية لصدور رسالة التفويض:
القيام بها بعد لعل أهم العمليات التي يجب على البنك المنظم 

حصوله على التفويض, وتحضيًرا لدعوة البنوك للمشاركة, هي: إجراء 
عداد مذكرة المعلومات Due Diligenceالفحص النافي للجهالة ) (, وا 

(Information Memorandum.) 

 (:Due Diligenceتقرير الفحص النافي للجهالة ) -أ
من يستخدم مصطلح الفحص النافي للجهالة للتعبير عن عدد 

المفاهيم التي تشتمل على إجراءات الفحص, أو التحقق المعّمق من 
, وفي سياق قروض الّتجمع البنكي, فإن تقرير (00)نشاط تجاري معين

الفحص النافي للجهالة يمثل الوثيقة التي تصف تفاصيل المشروع 
الُمزمع تمويله من الناحية القانونية والمالية والمحاسبية, وتبحث 

ع المالي لصاحبه, بحيث تمّثل الوثيقة المرجع لتقييم تفاصيل الوض
المشروع, وتتمكن من خاللها البنوك المدعوة للمشاركة من اتخاذ قرارها 

 .(20)باالنخراط في عملية التمويل من عدمها
ويستعين البنك المنظم بهيئة استشارية متخصصة؛ إلعداد 

ستشار فني الفحص النافي للجهالة تتكون من: مستشار قانوني, وم
تقني, ومستشار مالي, ومستشار لدراسة جوانب التأمين, وفيما يتعلق 
بالمستشار القانوني, والذي يكون عادة محامي البنك المنظم, أو 
المكتب القانوني الذي يتعامل معه, فإنه يعمل على التأكد من سالمة 
 الوضع القانوني للُمقترض؛ من خالل فحص أّية التزامات قانونية, أو
اتفاقيات, أو دعاوى يمكن أن تؤثر في وضعه الحالي أو المستقبلي, 

كما يتم التدقيق في عقود الشركة, والتراخيص, والتصاريح اإلدارية 
 .(00)المتعلقة بالمشروع المراد تمويله

وباالنتقال إلى الجوانب التقنية, فإنها قد تبدو واضحة بالنسبة 
نسبة للبنوك الُمقّرضة بما لصاحب المشروع, ولكنها ليست كذلك بال

فيها البنك الُمنظِّم, لذلك هم بحاجة إلى دراسة متخصص لمساعدتهم 
في تقييم الجوانب التقنية للُمقرض, وللمشروع المراد تمويله, وهذا ما 

 Independentيقوم به المستشار التقني أو ما يعرف بر )

Engineerالمصادر  (, ويعتمد هذا المستشار في تقريره على عدد من
 (:90أهمها)
هيكل شركة الُمقترض وعقد تأسيسها, باإلضافة إلى مخطط  -0

 المشروع المراد تمويله.
 التاريخ االئتماني للُمقترض, وتاريخ نشاطه التجاري. -9
االتفاقيات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية للُمقترض, وأهم  -2

 مصادر تمويل المشروع المراد تمويله.
إلدارية, باإلضافة إلى الملكية التراخيص والتصاريح ا -0

 الفكرية.
التقارير المعّدة عن المشروع, ودراسات الجدوى المعّدة من  -3

 قبل خبراء اقتصاديين ومحّللين ماليين.
 أي بيانات صحفية متعلقة بالمشروع. -6
 كافة البيانات المالية واإلقرارات الضريبية. -7
التزامها التقارير المتعلقة بإدارة الشركة )الُمقترض(, ومدى  -0

 بمعايير الحوكمة وقواعدها.
خالل فترة إعداد التقرير, يقوم المستشار التقني بدراسة كل 
الوثائق والمعلومات دراسة تحليلية عميقة, ويقوم بتحديد النقاط الحرجة 
والغامضة, وتتم صياغتها في صورة تقرير أولي يتضمن كافة 

, إلى جانب ذلك (20)قنيالتعليقات والتحليالت التي أبداها المستشار الت
يضطلع مستشار التأمين بدور مهم, حيث يستعين به البنك المنظم؛ 
لرصد كافة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في نجاح المشروع, وذلك 
بإعداد قائمة باألحداث المتوقع حدوثها, واآلثار التي من الممكن أن 

ف والتقليص من تترتب على ذلك, ومن ثم تحديد الطريقة األمثل للتخفي
, وبشيء من التفصيل يقوم مستشار التأمين بتحديد (20)تلك المخاطر

أهم المخاطر, ابتداء بتلك المرتبطة بالتخطيط المالي, والتي يمكن 
التنبؤ بها عادة, ومن ثم تحديد المخاطر القانونية التي يمكن أن تنشأ 

زاءات نتيجة اإلخالل ببند من بنود العقد, وما يرتبط بذلك من ج
وتعويضات, إضافة إلى المخاطر التنظيمية المرتبطة بسوء اإلدارة 
وتوزيع المسؤوليات داخل الشركة أو الشركات المنفذة, والمديرة 
للمشروع, ويعكف مستشار التأمين على تحليل كافة المخاطر 
المذكورة, وتحديد آليات الحماية المناسبة من خالل دراسة تشريعات 

ومدى قدرتها على تغطية تلك المخاطر والحد من  التأمين القائمة,
. ويأخذ هذا صورة التقرير, ويضاف إلى غيره من التقارير (20)آثارها
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 حلة الّتحضيرّية لقرض الّتجّمع البنكيّ القيمة القانونّية للوثائق المرتبطة بالمر 
 

المالية والتقنية والقانونية؛ لتشكل في مجموعها ما يعرف بتقرير 
(, والمستفيد بالدرجة األولى Due diligenceالفحص النافي للجهالة )
نّظم, ومن ثم البنوك الراغبة في المشاركة, من هذا التقرير البنك المُ 

فقد يكون سبًبا في انسحاب المنظم وعدم استمراره في تنظيم القرض, 
أما إذا تبين من خالل تقرير الفحص النافي للجهالة معقولية التكاليف 
المتوقعة لتشييد المشروع, ومحدودية المخاطر؛ فإن هذا التقرير سيكون 

, كما أنه (20)الصفقة, والعزم على تمويلها عاماًل أساسي ا في قبول
يشكل رافًدا مهم ا إلعداد مذكرة المعلومات, حسبما سنرى في الفقرة 

 اآلتية:

 Informationتحضير مذكرة المعلومات ) -ب
Memorandum:) 

بمجرد منح الُمقترض البنك المنظم التفويض, يبدأ األخير 
قرض للبنوك بتحضير المستندات التي ستساعده على تسويق ال

المستهدفة بالدعوة للمشاركة في التجمع, وكجزء من عملية التسويق, 
يبدأ البنك الُمنّظم وبمساعدة المقترض في الغالب, بإعداد مذكرة 
المعلومات, استناًدا إلى مصادر مختلفة, أهمها المقترض نفسه, فضاًل 

ومات, , وتكمن أهمية مذكرة المعل(22)عن تقرير الفحص النافي للجهالة
كونها تمثل األساس الذي تبني عليه البنوك المدعوة للمشاركة, قرارها 
بالمشاركة في قرض الّتجمع من عدمه, ال سيما أنها تتضمن معلومات 

 .(21)تفصيلية عن الُمقترض ووضعه المالي
ويتركز مضمون مذكرة المعلومات حول وصف الوضع المالي 

يحترفه, وغيرها من البنود,  للُمقترض, وطبيعة النشاط التجاري الذي
 :(09)والتي  نبرز أهمها في التعداد اآلتي

معلومات عن الُمقترض: لمحة تاريخية عن الُمقترض,  -0
ووصف عام لألعمال التي يقوم بها, واألنشطة التي 
يزاولها, والهيكلين المالي واإلداري, وآلية اتخاذ القرارات 

مالي, المالية واإلدارية لديه, وتوصيف الوضع ال
 وبرامج االستثمار.

معلومات عن المشروع المراد تمويله, والمخاطر المحيطة  -9
 به.

ملخص عن شروط القرض, وغاية الُمقترض من الحصول  -2
 عليه.

معلومات الُمقترض المالية, مدى مالءته, كذلك تحليل  -0
ألوضاعه المالية من خالل ميزانيته, وحساب األرباح 

ف التشغيلية آلخر خمس والخسائر لديه, وتحليل التكالي
 سنوات من نشاطه.

 معلومات عن الكفالء والضامنين. -3

معلومات عامة عن بلد المقترض: الجغرافيا, المناخ,  -6
المصادر الطبيعية, النظام البنكي, معلومات إحصائية, 

 فضاًل عن الوضع االقتصادي للبلد داخلي ا وخارجي ا.
بنًدا يؤكد  تحرص البنوك المنظمة على أن تتضمن المذكرة -7

نسبة المعلومات إلى الُمقترض, فيما يعرف ببند 
(Discloser of Responsibility أي: بند التنصل من ,)

المسؤولية الناجمة عن عدم دقة المعلومات أو صحتها 
 .(20)الواردة في المذكرة

وبعد أن ُيحّضر البنك المنظم هذه المستندات, تكون الخطوة 
ا في تسويق القرض, وذلك بإرسال دعوات الموالية هي الدخول عملي  

إلى البنوك للمشاركة في قرض التجمع, وهذا ما ستتم مناقشته في 
 الفقرة اآلتية.

المطلببب الثالببث: القيمببة القانونيببة للببدعوات المرسببلة للبنببوك 
 المرشحة للمشاركة في التجمع:

التكوين التدريجي المتتالي لقرض التجمع البنكي يفتح فصاًل 
من فصوله, متمثاًل فيما يعرف بعملية توزيع القرض  جديًدا

(Distributing of the Loan ,وذلك بتحديد البنوك المستهدفة ,)
ودعوتها إلى المشاركة في تمويل المشروع باالنخراط في التجمع 

, لكن المختلف في هذه الدعوات أنها ال تستهدف مجرد (00)البنكي
محلها تقديم مبلغ التمويل, العمل على تنظيم قرض التجمع, إنما 

وتحديد نصيب كل بنك من البنوك المشاركة في حال قبوله المشاركة, 
والسؤال المطروح: هل نحن بصدد إيجاب جديد محله منح القرض 
وتحديد مخصصات كل بنك؟ أم أنها دعوة جديدة للتفاوض فيما بين 

مختلًفا  المقترض ومجموع الُمقرضين, والتي تأخذ نطاًقا أوسع, وهدًفا
عما سبقها من مفاوضات استهدفت تنظيم قرض التجمع والتفاوض 

 حول شروطه فيما بين البنك المنظم والُمقترض؟
واإلجابة على هذه التساؤالت تستوجب التمييز بين فرضين 
رئيسين يتعلقان بطبيعة التزام البنك المنظم في مواجهة المقترض, كونه 

المنظم, بتغطية مبلغ القرض في كل  التزاًما مصحوًبا بتعهد من البنك
األحوال, أو أنه تعهد ببذل أفضل الجهود والمساعي لتجميع مبلغ 
التسهيل, وتنبع أهمية هذا التمييز النعكاس مدى التزام البنك المنظم 
على الداللة القانونية لدعوة البنوك للمشاركة في التجمع, األمر الذي 

 ين اثنين على النحو اآلتي.يستدعى معالجة هذه الفقرة في تقسيم

أوال : حالة عرض البنك المنظم تعهد ا ببذل أفضل المساعي 
(Best Effort Offer:) 

يتولى البنك المنظم بالتشاور مع الُمقترض تحديد البنوك التي 
ستدعى للمشاركة في التجمع, حيث يتم هذا العمل في الوقت الذي 

ض, وبالتراضي مع حدد فيه البنك المنظم من خالل رسالة العر 
الُمقترض, طبيعة التزامه بأنه عرض ببذل أفضل المساعي, وبالتالي 
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نما إيجاًبا  فهو لم يصدر إيجاًبا بتقديم مبلغ التمويل إلى المقترض, وا 
 .(92)بتنظيم الّتجمع, وبذل قصارى جهده في تحقيق ذلك 

وبناًء على ذلك, فإن البنك المنظم يتعّهد ببذل أفضل المساعي 
ما يرسل الدعوات إلى البنوك المرشحة للمشاركة في التجمع, عند

ويكون تعّهده فعلي ا, كونه قد بدأ ببذل تلك المساعي, فضاًل عن إنه 
يستهدف تتويج هذا التعّهد بتأمين مبلغ التسهيل المطلوب, وعلى الرغم 
من أن البنك المنظم غير ملزم بتحقيق هذه النتيجة, أي: تأمين كامل 

لمطلوب, إال أنه من الناحية العملية سيكون حريًصا غاية المبلغ ا
الحرص على إنجاح الّتجمع؛ ألن الفشل سينعكس سلًبا على سمعته 

 .(92)في السوق؛ مّما قد يضّر به في المستقبل
تَبرررريُّن القيمررررة القانونيررررة لرررردعوة البنررررك المررررنّظم للبنرررروك المرشررررحة 

ز الرردعوة المبدئيررة عررن للمشرراركة فرري التجمررع, أن تسررتوجب ابتررداًء تمييرر
الررررردعوة الرسرررررمية المصرررررحوبة بكافرررررة المسرررررتندات المتعلقرررررة برررررالُمقترض 
والمشررررروع, فقبررررل أن تررررتم الرررردعوة الرسررررمية يررررتم التواصررررل مررررع البنرررروك 

رسررررال ملخررررص ُتعرررررُض فيرررره أهررررم (92)المسررررتهدفة بالرررردعوة للمشرررراركة , وا 
 المعلومرررات المتعلقرررة برررالُمقترض والمشرررروع, وكرررذلك مررروجز عرررن البنرررك

. وهذه الدعوة المبدئية ال تمثرل عرضرًا مكرتماًل وحاسرما حترى (0)المنظم 
يمكن وصفها بأنها إيجابًا بالمعنى القانوني, فهي تمثل قواًل واحدًا دعروة 
إلرررى التفررراوض, بحيرررث إذا قبلرررت البنررروك المررردعوة هرررذه الررردعوة وأبررردت 

نمرا رغبتها في المشاركة, فإنها في واقع األمر ال تقبل تمويرل القررض  وا 
تقبرررل الرررردخول فرررري التفرررراوض بشرررأنه قيمررررة التسررررهيل وشررررروطه وطريقررررة 
إدارترررره, برررردليل أن موافقتهررررا المبدئيررررة مرهونررررة برررراالطالع علررررى الوثررررائق 
التفصررررريلية الترررررري تصرررررف حررررررال المقتررررررض وطبيعررررررة المشرررررروع المررررررراد 

, فبعرردما كرران التفرراوض فيمررا بررين المقترررض والبنررك المررنظم, (22)تمويلرره
بررول المبرردئي لهررذه الرردعوة, بررين الُمقترررض مررن جهررة, سرريغدو بموجررب الق

ومجمررروع البنررروك التررري أبررردت موافقتهرررا مرررن جهرررة أخررررى, ويمثرررل البنرررك 
 الُمنّظم همزة الوصل بين جميع األطراف.

وبعد أن تبدي البنوك رغبتها في المشاركة, يقوم البنك الُمنّظم 
 Termبإرسال دعوات رسمية مرفقة بقائمة الشروط التفصيلية )

Sheet( ومذكرة المعلومات ,)Information Memorandum ,)
 Nonوذلك بعد أن يوقع البنك المشارك اتفاقية سرية المعلومات )

Discloser Agreement أو ما يعرف اختصاًرا بر ,)((18)NDA ,)
وعلى الرغم من أن هذه الدعوة قد أرفقت بكافة الوثائق, وبما يدل على 

من جانب الُمقترض, إاّل أن ما درج عليه أنها تمثل عرًضا مكتماًل 
العمل من مناقشة لتلك الوثائق من طرف البنوك المشاركة, ينفي عن 
هذه الدعوة نّية الحسم والتأكيد, فهي إذن تمثل دعوة رسمية إلى 
التفاوض, وبها يفتح فصاًل جديًدا من فصول التفاوض في مسار 

بدي البنوك المشاركة التحضير لتوقيع عقد قرض التجمع النهائي, فت
مالحظاتها وتعليقاتها حول ما ورد في وثائق القرض, ويعمل البنك 
الُمنّظم كقناة تواصل فيما بين البنوك المشاركة والُمقترض, إلدارة 

التفاوض وتسهيله, وتعمل البنوك المشاركة أحياًنا على التفاوض 
 من الجماعي على وثائق القرض وشروطه في مواجهة المقترض, بداًل 

أن يتفاوض كل بنك مشارك مع الُمقترض على حدة, فتتفق البنوك 
على مكتب قانوني واحد لتمثيلها, وتمثيل كافة مصالحها المشتركة في 

 .(22)مواجهة الُمقترض
وتهدف هذه المفاوضات التي ستطول كّل وثائق قرض الّتجمع 

لى صياغة التي أعّدها البنك المنظم بالتعاون مع الُمقترض, الوصوَل إ
مقبولة من كل األطراف لعقد قرض الّتجمع, وهو ما يعرف عند بعض 

, بمعنى أن هذه المفاوضات ستفضي (00)الفقهاء باإليجاب المشترك
إلى تصور مقبول من كل األطراف للعقد, األمر يكفي فيه توقيعهم 

 لكي يقوم العقد فيما بينهم.
لمفاوضات على وعليه, فإذا ما توافق جميع األطراف بعد هذه ا

الصيغة النهائية لعقد قرض التجمع البنكي وشروطه وضماناته, عندها 
يقوم البنك الُمنّظم بإجراء التعديالت الالزمة على اتفاقية القرض 
ووثائقه, طبًقا لما خلصت إليه المفاوضات, ثم ُترسل كتب خطية إلى 
ة البنوك التي شاركت في المفاوضات, مشفوعة بالوثائق التعاقدي

بصيغتها المعّدلة, وُتطلب من البنوك كتب التزامها ضمن مدة محددة, 
ويمثل هذا اإلجراء بالفعل إيجاًبا متعّلًقا بالتمويل, صادًرا من المقترض 
إلى البنوك المشاركة, بعد أن توافرت فيه كافة الشروط, كونه مكتماًل 

تباط إيجاب . والحق إّن ار (00)بات ا في إرادة األطراف التعاقد حقيقةً 
المقترض بمدة محددة, يعني أنه ملزم بالبقاء على إيجابه إلى حين 

مدني أردني[, وتعلن البنوك  20انتهاء المدة المذكورة, استناًدا للمادة ]
عن موافقتها الخطية في صورة ما يعرف برسالة االلتزام, وبمجرد 

حية صدور هذه الرسالة من البنوك المشاركة, ينعقد العقد من النا
القانونية, إال أن العمل جاٍر على أن يأخذ التوقيع شكل مراسم معينة, 
بحيث يحضر ممّثل ين عن كل األطراف بموجب تفويض قانوني 
بالتوقيع, وبحضور الُمقترض, والبنك الُمنّظم, وباقي البنوك 

 .(6)المشاركة
ومن هنا فإّن الصورة بالنسبة للبنك الُمنظم المتعهد ببذل أفضل 

اعي تبدو واضحة, خاّصة عندما يدرج التفاوض مع الُمقترض المس
على تنظيم قرض الّتجمع, إلى فتح باب تفاوض أوسع فيما بين 
مجموع البنوك الراغبة في اإلقراض والمشاركة من جهة, والُمقترض 
من جهة أخرى, والتي قد تفضي في حال التراضي إلى توقيع العقد. 

ألمر, بالنسبة للبنك المنظم المتعهد والّتساؤل القائم حول انسحاب ا
 بتغطية مبلغ التسهيل, في كل األحوال ؟

ثاني ببا: حالببة البنببك الُمببنظضم فببي عرضببل المصببحوب بالتعهببد 
 (:Commited Offerبالتغطية )

قد يلزم البنك الُمنّظم نفسه ويتعهد بتغطية كامل بمبلغ القرض, 
ُمقترض, بصرف النظر وبالشروط التي تم االتفاق عليها, بينه وبين ال
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عن نجاحه فيما بعد في تجميع البنوك للمشاركة في الّتجمع من عدمه, 
, ولخطورة مثل (97)فهو ملزم في كل األحوال بتغطية كامل مبلغ االلتزام

هذا االلتزام على البنك المنظم, يستوجب عليه التعرف إلى الحد 
ان القرض فوق األقصى من التمويل الذي يستطيع أن يلتزم به, فإذا ك

 .(90)حدود طاقته, عليه البحث عن بنوك أخرى تقبل بتغطية الزيادة
هذا النوع من العروض يمثل بحق إيجاًبا مبكًرا على التمويل, 
صادًرا من البنك الُمنّظم إلى الُمقترض, بحيث إذا صادف هذا العرض 

وضح, . وبصورة أ(00)قبواًل من الُمقترض, انعقد العقد المتعلق بالتمويل
إن تراضي المقترض والبنك الساعي لتنظيم القرض لم يكن محله فقط 
تنظيم قرض التجمع, بل تمويل مشروع المقترض, فمن الناحية النظرية 
يعد قرض التجمع البنكي منعقًدا ومرتًبا آلثاره من تاريخ قبول المقترض 
لعرض البنك المنظم المتعهد بالتغطية, لكن ما يحدث عماًل هو أن 

در المقترض تفويًضا للبنك الُمنّظم, ويعمل هذا األخير على تجميع يص
المشاركات, ويرسل الدعوات للبنوك المرشحة للمشاركة, فإذا تعّذر 
على البنك المنظم المتعهد بالتغطية تجميع المشاركات من البنوك 
األخرى, توجب عليهم عندئٍذ تغطية كامل مبلغ القرض, أو تغطية 

لذي يمثل الفرق بين مقدار المشاركات, وقيمة القرض الجزء المتبقي ا
 .(97)المتفق عليه من مواردهم الذاتية

ويبدو الفارق واضًحا فيما بين الفرضين؛ فالحديث عن اإليجاب 
المتعلق باإلقراض يحسم مبكًرا, عندما يكون عرض البنك الُمنّظم 

بالتعهد مصحوًبا بتعهده بالتغطية, في حين إذا كان العرض ُمقترًنا 
ببذل أفضل المساعي, عندها ال يمكن الحديث عن إيجاب متعلق 
بالتمويل قبل حصول التراضي, بين مجموع البنوك المشاركة, 

 والمقترض على شروط وضمانات القرض.

 الخاتمة:  
 وفي الختام توصلت الّدراسة إلى النتائج اآلتية:  

في تكوين تؤّدي المفاوضات في وقتنا الحاضر دوًرا جوهري ا  -0
العقود, وتؤدي وظيفة اقتصادية وقانونية غاية في األهمية 
من حيث اإلعداد الجيد إلبرام عقد ُتحفظ فيه حقوق أطرافه, 
وهذا ما يتجلى في المرحلة التحضيرية لقرض التجمع 
البنكي, فالزمن الذي تستغرقه هذه المرحلة, والمراحل 

 األخرى التي تمر بها, تعكس تلك األهمية.
اثة قروض التجمعات البنكية, وعدم التنظيم التشريعي حد -9

لها, حّتم اللجوء إلى القواعد العامة؛ لتحديد المفاصل 
القانونية لتلك المرحلة, وما تنطوي عليه من اتفاقات تؤطرها 

 وتنظم المفاوضات بشأنها.
تتبع الوثائق والدعوات المتبادلة بين مختلف األطراف في  -2

البحث في مضمونها, ونجد أن مفاوضات قرض التجمع, و 
مرحلة المفاوضات تقتصر في بداية التفاوض على تنظيم 

التجمع فيما بين الُمقترض والبنك الساعي للتنظيم, ومن ثم 
يتوسع التفاوض في مرحلة تالية ليشمل كافة األطراف: 
)الُمقتر ض, والبنك الُمنظِّم, والبنوك المشاركة(, سعًيا إلى 

يتراضى عليها الجميع لعقد قرض  إيجاد صيغة توافقية
 الّتجّمع البنكي.

ن كان من توصية في ختام هذه الورقة فتتمثل في دعوة  وا 
الُمشرِّع إلى االهتمام بمرحلة ما قبل التعاقد بشكل عام في القانون 
المدني, وتحديد طبيعتها القانونية بشكل حاسم, وعدم تركها لالجتهاد, 

يالء المرحلة التحضيرية لعق د قرض التجمع البنكي عناية خاصة وا 
ببيان طبيعتها, والمبادئ التي تحكمها, وذلك باستحداث تنظيم خاص 

 بعقد قرض التجمع البنكي في باب العقود التجارية في قانون التجارة.
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