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مفهوم القروض المشتركة 

تع���رف القروض المش���تركة أو قروض التجم���ع البنكي 
بأنه���ا ق���روض كبي���رة القيم���ة نس���بيا تنظ���م لصال���ح 
مقت���رض معي���ن، بمش���اركة بين مجموعة م���ن البنوك 
والمؤسسات التمويلية، وذلك إما لوجود قيود ائتمانية 
تح���د من قدرة البنك الواحد عل���ى تقديم مبالغ كبيرة، 
أو لرغبة من المقترضين في توزيع مخاطرها أو األمرين 

معا.

لقد ازداد اس���تخدام القروض المش���تركة في السنوات 
األخيرة، وذلك بسبب النمو الكبير في حجم المشروعات 
المحلية والدولي���ة وحاجتها إلى تمويل ضخم، وكذلك 
لكب���ر حجم المخاط���ر الملقاة على عات���ق البنك الواحد 
والتي ال يستطيع أن يتحملها بمفرده في هذه الحالة.

أطراف القروض المشتركة

يوجد ثالث أطراف أساس���ية لكل عملية تجمع بنكي أو 
قرض مشترك، لكل منهم دور وهدف محدد وهم:

1 - المقت��رض: يهدف دائما إل���ى الحصول على حاجته 
من التمويل في أقصر وقت ممكن وبأقل ما يمكن من 
اإلج���راءات وبأرخ���ص تكلفة وذلك عل���ى المدى القصير، 
أم���ا على الم���دى الطويل فيهدف إل���ى المحافظة على 
سمعته المالية وتحسين مركزه االئتماني في األسواق 
المالي���ة ويتحق���ق ذل���ك م���ن خ���الل تقدي���م المقت���رض 
المعلومات الكافية للبنك الرائد للقيام بهذه المهمة.

البن���وك المش���اركة  البن��وك المش��اركة: تهت���م   - 2
بالتحقق م���ن وجود المعايير األساس���ية لإلقراض مثل: 
مالءة المقترض، س���معته االئتماني���ة، توفر إدارة ناجحة، 
وقدرة المقترض على اإلنتاج والمنافس���ة حتى يتمكن 
من تس���ديد قيم���ة األقس���اط والفوائ���د ف���ي المواعيد 
المح���ددة. كم���ا تعتم���د البن���وك المش���اركة ف���ي هذه 
الق���روض على س���معة البن���ك الرائد وم���دى نجاحه ألنه 
سيكون راعيا لمصالح هذه البنوك. يتحدد عدد البنوك 
التي س���يتم دعوتها للمشاركة في القرض على ضوء 
عدة اعتبارات منها: الوضع المالي لألسواق ومدى توفر 
الس���يولة لدى الجهاز المصرفي، حج���م القرض، وعالقة 

المقترض بالسوق وسمعته في األوساط لمالية.

3 - البن��ك الرائ��د أو المدي��ر األول: ه���و البن���ك الذي 
يحم���ل تفويض���ا بتنظيم الق���رض المش���ترك من قبل 
المقت���رض وق���د يك���ون هناك أكث���ر من مدير رئيس���ي 
الق���رض(.  واح���د للق���رض )يعتم���د ذل���ك عل���ى حج���م 
يق���وم البنك الرائ���د بجهد مميز ف���ي البحث عن فرص 
اإلق���راض وفي نص���ح العميل بأفضل أش���كال التمويل 
الت���ي تناس���به، وف���ي تقديم ع���رض م���دروس يتضمن 
الش���روط المناس���بة للقرض، وكذلك تس���ويق القرض. 
وم���ن مصلح���ة المقت���رض أن يخت���ار المدي���ر األول م���ن 
بي���ن البن���وك التي تتمتع بخبرة واس���عة وس���جل ناجح 
ف���ي مجال تنظي���م وإدارة الق���روض المجمعة ألن وجود 
هذه الصفات يش���كل ضمانة للمقترض للحصول على 

القرض بأفضل الشروط وفي الموعد المحدد.

دور البنوك المشاركة في القروض المشتركة

تنقسم البنوك المش���اركة في القروض إلى عدة فئات 
وه���ي: البن���ك المدي���ر، المدير المش���ارك، المش���اركون 
العاديون، البنك المنسق، والبنك الوكيل،. تظهر هذه 
الفئات بش���كل واضح في اإلعالن عن القرض المشترك 

والذي يتم نشره عادة في الصحف اليومية أو المالية.

1 - البنك المدير

اس���تعمال  يمك���ن  الحج���م  الصغي���رة  الق���روض  ف���ي 
مصطل���ح المدير بدل مصطلح المدير األول، وهو بذلك 
يمارس نفس الصالحيات والمس���ؤوليات التي يمارسها 
المدي���ر األول، أما في القروض الكبي���رة فإن كلمة مدير 
أو مدراء تعني المس���توى الثاني ضمن مجموعة اإلدارة 
وال���ذي يأتي مباش���رة بع���د المدير األول )البن���ك الرائد(. 
وال يق���وم الم���دراء عادة ب���دور فعال ف���ي إدارة القروض 
الكبي���رة، وإن كان عليه���م الموافق���ة عل���ى محتوي���ات 
مذك���رة المعلوم���ات وش���روط االتفاقي���ة قب���ل أن يت���م 
توزيعها على المش���تركين اآلخرين وكذلك المش���اركة 
ف���ي اجتماعات مديري الق���رض إلق���رار المواعيد الخاصة 
بالق���رض. كما يحصل المدراء عادة على جزء من عمولة 
التعه���د بالتغطية وكذلك على مركز ب���ارز في اللوحة 

الدعائية للقرض )اإلعالن(.
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2 - المدير المشارك

ف���ي  الثال���ث  المس���توى  المش���اركون  الم���دراء  يمث���ل 
المجموع���ة اإلدارية، والهدف الرئيس���ي م���ن إيجاد هذه 
الفئ���ة هو رغب���ة كل من الم���دراء الرئيس���يين والمدراء 
تخفي���ض م���ا التزم���وا بتغطيته من أص���ل القرض قبل 
طرحه للسوق حيث يتم دعوة هذه المجموعة لالكتتاب 

بجزء صغير من قيمة القرض.

3 - المشاركون العاديون

يت���م ط���رح المبال���غ الت���ي تزي���د ع���ن الح���دود المرغوب 
االكتتاب بها من مجموعة المدراء الرئيسيين والمدراء 
المش���اركين لالكتت���اب الع���ام وذلك من خ���الل االتصال 
بقائمة البنوك المعدة من قبل المدراء. كلما زاد المبلغ 

المش���ارك ب���ه كلم���ا زادت حص���ة البن���ك المش���ارك من 
العم���والت المقبوضة )عمول���ة اإلدارة( وقد يكون هناك 
دور للمقت���رض ف���ي دعوة بعض البن���وك التي يتعامل 

معها والتي يرغب أن تشارك في هذا التجمع.

4 - البنك المنسق

يت���م اختي���ار البنك المنس���ق من قب���ل المقترض حيث 
يك���ون دوره أق���ل أهمي���ة ومس���ؤولية م���ن دور البن���ك 
المنس���ق  البن���ك  دور  المقترض���ون  ويفض���ل  الرائ���د، 
حينم���ا يرغبون بإبقاء س���يطرتهم عل���ى جميع مراحل 
تنظي���م الق���رض. ويك���ون البن���ك المنس���ق ه���و حلقة 
الوص���ل بي���ن المقترضي���ن وبي���ن البن���وك المقرض���ة، 
حيث يقدم للمقترضين المش���ورة الفنية حول أنس���ب 
الش���روط للق���رض آخ���ذا بعي���ن االعتبار ظروف الس���وق 
ووضع المقترض ويقوم بعمله اس���تنادا إلى توجيهات 
المقت���رض حيث ينف���ذ تعليماته فيم���ا يتعلق بالقرض 

وإستراتيجية تنظيمه.

5 - البنك الوكيل

يكون البنك الوكيل عادة أحد المدراء الرئيس���يين وإن 
كان لي���س ضروريا، حيث يب���دأ دوره بعد توقيع اتفاقية 
القرض مباشرة. وهو يعمل كهمزة وصل أساسية بين 
المقترض والبنوك المشاركة بحيث ال يضطر المقترض 
إل���ى التعام���ل مع ع���دد كبير م���ن البنوك، كم���ا يتلقى 

عمول���ة مقاب���ل قيامه بوظائف���ه اإلدارية. ويق���وم البنك 
الوكيل بالمهام التالية:

	•التحقق من اس���تكمال كافة الشروط المسبقة لنفاذ 
اتفاقية القرض المقدمة من قبل المقترض، مثل كافة 
المس���تندات القانوني���ة المتعلقة بالق���رض، وكذلك له 
الح���ق في التحفظ على أية مس���تندات م���ن خالل الرأي 
القانون���ي لبن���وك التجم���ع وال���ذي يعتبر أحد الش���روط 

الرئيسية لنفاذ اتفاقية القرض.

	•تحصي���ل عم���والت تنظي���م الق���رض م���ن المقت���رض 
وتوزيعها على البنوك المشاركة.

	•أن يك���ون حلق���ة الوص���ل ف���ي تحوي���ل المبال���غ التي 
يرغ���ب المقترض في س���حبها من الق���رض بين البنوك 

المشاركة والمقترض من خالل دوره كبنك دافع.

	•مراقب���ة كافة تعهدات المقترض ال���واردة في اتفاقية 
القرض.

	•إع���الن ح���دوث حال���ة إخ���الل بناء عل���ى موافق���ة بنوك 
األغلبية.

	•تزويد البنوك المش���اركة بأي���ة معلومات أو وثائق يتم 
الحصول عليها من المقترض والتعامل مع كافة األمور 

المتعلقة بالقرض بالتشاور مع البنوك المشاركة.

	•إعالم المقترض بأسعار الفائدة وأية أمور أخرى مرتبطة 
بالقرض.

أشكال القروض المشتركة

 1 - قرض ألجل محدد

هي ق���روض ذات مواعيد محددة الوف���اء، وهنا ال يكون 
باس���تطاعة المقت���رض إع���ادة اس���تغالل أو اقت���راض ما 

سدده من أصل القرض.

2 - القرض المدور 

ه���ي قروض ذات األج���ل الدوار، حيث يس���مح للمقترض 
التس���ديد وإعادة اقتراض ما س���دده ف���ي أي وقت خالل 
فت���رة صالحي���ة الق���رض، ويفضل ه���ذا الش���كل عندما 
تكون احتياجات الق���رض متذبذبة تبعا لعوامل معينة 

أو نتيجة ألسباب الغاية من التمويل.
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وثائق القرض المشترك

تتضم���ن عملي���ة من���ح الق���رض المش���ترك ع���دة وثائق 
يج���ب إعدادها مثل رس���الة العرض، المذك���رة اإلعالمية، 
واتفاقية القرض. س���وف نتناول فيما يلي رسالة العرض 

ومدى أهميتها.

• رسالة العرض

تنقس���م العروض الت���ي يقدمها المدير الرئيس���ي إلى 
المقترض إلى نوعين:

1 - ع���رض المجه���ود األفض���ل: حيث يتعه���د المدير أو 
الم���دراء الرئيس���يون في ه���ذه الحالة على ب���ذل جميع 
الجه���ود الممكنة لتس���ويق القرض في الس���وق وجمع 
أكب���ر مش���اركات ممكن���ة دون االضط���رار إل���ى تأمي���ن 
التمويل الكامل المطلوب في حال عدم تجاوب السوق 
مع الق���رض المعروض، حي���ث يفض���ل المقترضون هذا 
األس���لوب عندما تتوافر الس���يولة في األس���واق وعندما 
يكون المقترض نفس���ه يتمتع بمركز مالي قوي ومقنع 
للمقرضين وكذلك تفاديا لدفع عموالت إضافية متمثلة 

بعمولة التعهد بالتغطية والعكس صحيح.

2 - ع���رض االكتتاب )التعهد بالتغطية(: وهو عبارة عن 
التزام المدير أو المدراء الرئيس���يين للمقترض بتقديم 
التمويل الالزم حسب شروط القرض حتى في حال عدم 
اش���تراك بن���وك أخرى ف���ي تمويله وبذلك يك���ون تأمين 

القرض إلى المقترض عملي���ة مضمونة، ولعل من أهم 
المش���اكل التي قد يواجهها البن���ك متعهد التغطية 
في حال عدم إمكانية تس���ويق القرض بالكامل، تكمن 
في ضرورة االلتزام بتعهده بالتمويل من خالل مصادره 
الذاتي���ة األم���ر الذي قد ي���ؤدي إلى تجاوز ح���دود اإلقراض 

لديه وكذلك تجاوز حدود كفاية رأس المال المقررة. 

الشروط الرئيسية التي تتضمنها رسالة العرض:

- اس���م المقت���رض الكام���ل، الغ���رض من الق���رض، مدة 
الق���رض )ع���دد الس���نوات بي���ن تاري���خ توقي���ع االتفاقي���ة 
وتسديد الدفعة األخيرة من القرض( والضمان المحدد.

- قيم���ة الق���رض، الفائ���دة والعمول���ة، الفت���رة الزمني���ة 
المح���ددة لقيام المقترض بس���حب قيمة القرض، مهلة 

الدفع، وكيفية تسديد األقساط المحددة.

- العم���والت مث���ل عمول���ة االلت���زام )ه���ي نس���بة مئوية 
معين���ة تس���توفى عل���ى الج���زء غي���ر المس���تغل م���ن 
التعه���د بالتغطي���ة،  الق���رض(، عمول���ة اإلدارة، عمول���ة 

وعمولة الوكالة. وكذلك بعض المصروفات األخرى.

- أس���ماء كل من البنك الوكي���ل، المدير األول والمدراء، 
وكذل���ك بن���وك المرج���ع والتي يت���م اختياره���ا من بين 

البنوك المشاركة.

- القان���ون الحاك���م ال���ذي س���تخضع له اتفاقي���ة القرض 
وجميع األطراف الموقعة عليها، والتوثيق القانوني. 

- م���دة س���ريان رس���الة الع���رض بحي���ث يصب���ح بعده���ا 
العرض الغيا.

أهمية القروض المشتركة

	•تنويع مصادر التمويل للمقترض.

	•الدعاية المالية س���واء للمقترض نتيجة ارتباط اس���مه 
بمجموع���ة من البن���وك الكبي���رة مما يع���زز مكانته في 
الس���وق، وتوفر نف���س الميزة لبقية البنوك المش���اركة 

في اتفاقية القرض.

	•تمك���ن المقت���رض م���ن الحص���ول على تموي���ل مالي 
كبي���ر ضمن اتفاقية قرض واحد مما يخفض من تكلفة 

اإلقراض، وتيسيرات في السداد.

	•توفي���ر الجه���د والوقت المبذول ألن المقترض س���وف 
يتعامل مع بنك واحد في هذه االتفاقية.

	 تجنب البنوك للمش���اكل المتعلقة بالقيود االئتمانية 
المفروضة من قبل الس���لطات النقدية، والتي تحد من 

قدرة البنك الواحد على منح المبالغ الكبيرة.

	 توزيع مخاطر اإلقراض االئتماني بين البنوك المشتركة 
في تمويل القرض.

التس���ويقية  الخب���رة  ذات  للبن���وك  الفرص���ة  إتاح���ة   	
المحدودة على المش���اركة في اتفاقي���ات هذه القروض 

مما يكسبها الخبرة والدعم.



مالية ومصرفية

ف���رص  عل���ى  البن���وك  تحص���ل  • •	
ودخ���ل  أرب���اح  لتحقي���ق  متنوع���ة 
أفضل من خالل العموالت اإلضافية 
التي تستوفى على هذا النوع من 

القروض دون القروض العادية.
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