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«إن بمقدورنا من خالل السياحة أن نستقطب أنظار العالم ليرى عراقة
األردن وشعبه ،وما يملكه هذا البلد من فرص عديدة وكنوز فريدة»
جاللة امللك عبد الله الثاين ابن احل�سني

مقدمة عن
قطاع السياحة
تساهم السياحة بشكل ايجابي في الناتج المحلي اإلجمالي األردني .ففي السنوات األخيرة ،شكلت عائدات السياحة نحو ٪13
من الدخل القومي ،وعلى وجه التحديد ،يعد قطاعي «الفنادق والمطاعم» من أعلى القطاعات السياحية الفرعية المساهمة
في الناتج المحلي اإلجمالي.
لقد وظف قطاع السياحة األردني في عام  2015حوالي  40ألف من األردنيين و 8آالف من غير األردنيين .وبلغ إجمالي عدد الزوار
القادمين  4.8مليون زائر في عام  ،2015في حين بلغ إجمالي زوار المبيت نحو  3.8مليون زائر ،نتج عنها ايرادات بقيمة  2.9مليار
دينار أردني.
وبحسب دراسة أجراها مشروع السياحة لتعزيز اإلستدامة اإلقتصادية في األردن في بداية عام  ،2016فإن  ٪83من المستثمرين
في قطاع السياحة مهتمين في الحصول على التمويل ،ومن ضمنهم  ٪24فقط تقدموا سابقًا للحصول على قرض لتمويل
أعمالهم في السنوات الثالث الماضية.
إن زيادة فرص الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة أمر مهم لنمو أعمال القطاع وتقديم
منتجات سياحية جديدة لجذب السياح وتعزيز التنمية اإلقتصادية في المحافظات وزيادة القدرة التنافسية للسياحة في
األردن .يساعد تمويل هذه الشركات في الحفاظ على عملياتها وتطوير أصولها ،وتوظيف وتدريب العاملين فيها.

مشروع السياحة
لتعزيز اإلستدامة اإلقتصادية في األردن
التحول إلى وجهة
مدته خمس سنوات ،يعمل على دعم األردن في
ّ
هو مشروع ممول من الوكالة األمريك ّية للتنمية الدول ّيةّ ،
سياح ّية مم ّيزة ،قادرة على التنافس على المستوى العالمي وخلق فرص عمل في القطاع السياحي األردني وتعزيز انخراط
المرأه في األعمال السياحية ،وتشجيع عمالة الشباب في هذا القطاع الهام والحيوي.
يعمل المشروع بشكل وثيق مع المؤسسات الحكوم ّية وغير الحكوم ّية ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع
السياحي لتحقيق األهداف التالية:

خلق بيئة
أعمال داعمة

تسويق
الوجهات
السياحية

تنمية األصول
السياحية

تحسين سبل
الحصول على
تمويل

صندوق
الشراكة
السياحي

تطوير
كفاءات
القطاع
السياحي

أهداف المشروع
خلق بيئة أعمال داعمة

سيدعم المشروع مبادرات القطاعين العام والخاص الهادفة لصياغة سياسات
السياحية ،وتمكين وتطوير
عمل بعيدة وقصيرة المدى ،بهدف ترويج االستثمارات
ّ
األردنية.
السياحية
المرافق
ّ
ّ

السياحية
تسويق الوجهات
ّ

الزوار
األهمية لزيادة عدد
السياحية أمر في غاية
يعتبر تسويق الوجهات
ّ
ّ
ّ
المستقبلية التي نعمل على تحقيقها ،لذا سيتم تنفيذ حمالت
وتحقيق األهداف
ّ
استراتيجية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركاء العمل اآلخرين،
توعو ّية
ّ
الزوار
الدولية بهدف جذب
التسويقية
كما وسيتم استخدام مختلف القنوات
ّ
ّ
ّ
واستهداف أسواق جديدة.

تطوير كفاءات القطاع السياحي

يعتمد تطوير القطاع السياحي األردني على عدد من المحاور التي سيعمل
السياحية ورفدها
المشروع على تطويرها ،أبرزها تطوير المرافق والمواقع
ّ
نوعية الخدمات
المؤهلة والمضيافة ،باإلضافة إلى تحسين
بالخبرات والكفاءات
ّ
ّ
السياحية ،وتأهيل العاملين في القطاع السياحي ورفع مستواهم
والمرافق
ّ
جامعية.
تدريبية وبشهادات
بدورات
ّ
ّ

تحسين سبل الحصول على تمويل

السياحية وأصحاب المشاريع
تمويلية للشركات
سيعمل المشروع على توفير فرص
ّ
ّ
العاملة في هذا القطاع ،كما سيعمل على تعزيز قدراتهم في الحصول على رأس
المال الالزم لتنفيذ المشاريع السياحية التي يعملون على تنفيذها .ويتم ذلك من
المقرضة وتحفيزهم لتوفير القروض السياحية ،باإلضافة
خالل كسب تأييد الجهات ُ
فعالة.
إلى تأهيل أصحاب العمل على إعداد طلبات قروض ّ

صندوق الشراكة السياحي

سيقدم هذا الصندوق المنح والدعم التقني لعدد من الجهات مثل العاملين
ّ
على تطوير المنتجات والقطاع السياحي ،والعاملين على زيادة المنافسة فيه،
والمؤسسات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ،والمؤسسات التي تُعنى بخلق
فرص عمل جديدة .كما سيتم تعزيز الحضور اإلقليمي من خالل التنسيق لتغطية
الفعاليات في المنطقة للترويج لتطوير المجتمعات والفعاليات التوعو ّية.

السياحية
تنمية األصول
ّ

ّ
تشكل نقاط الجذب الثقافي والطبيعي في القطاع السياحي األردني العنصر األساس في الترويج لهذا القطاع.
وسيعمل المشروع على تطوير وجهات سياحية مميزة من خالل توفير تجارب فريدة ومنتجات سياحية مميزة ومبتكرة
تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتوجيهها ألماكن جديدة وبالتالي تحقيق التنمية السياحية .كما سيتم
المقدمة في المواقع السياحية وما يحيطها .ونظرًا لعمل المشروع
تطوير مختلف المرافق والمتاحف والخدمات
ّ
المحلية ،سيتم العمل على تطوير المنتج السياحي وخلق منتجات جديدة ،ومن ضمن
بشكل قريب مع المجتمعات
ّ
المحلية.
السياحية واألنشطة
ذلك المسارات
ّ
ّ

اإلطار العام للدليل وأهدافه
1.1اإلطار العام
2.2األهداف
3.3الفئة المستهدفة

اإلطار العام للدليل وأهدافه

 .1اإلطار العام
فيما يلي اإلطار العام للدليل الذي يشرح مصادر التمويل لدى القطاعين المصرفي وغير المصرفي ،والخطوات التي تيسر
للشـركات الحصول على تمويل من بنك أو مؤسسة وبحسب ترتيب فصول الدليل كما هو مبين في الشكل التالي:

 اإلطار العام األهداف -الفئة المستهدفة

1

اإلطار العام
للدليل وأهدافه

 تعريف الشركات الصغيرةومتوسطة الحجم
 الخصائص الرئيسية لنجاحالمشروع
 العناصر الرئيسية للدراسةاإلئتمانية
 الوثائق والمستندات المطلوبة -كيفية توثيق التسهيالت المصرفية

4

كيف تصبح
مؤه ً
ال للحصول
على تمويل

2

مصادر التمويل

 تعريف التسهيالتالمصرفية وأنواعها
 البرامج والمنتجات التمويليةالبنكية
 البرامج التمويلية البنكيةمن خالل البنك المركزي
األردني والهيئات الدولية
 -المؤسسات غير المصرفية

3

برامج ضمان
القروض

 مشروع تسهيالتضمان القروض
 الشركة األردنيةلضمان القروض

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل تستند إلى مصادر موثوقة عن طريق المؤسسات واألشخاص الذين تمت مقابلتهم واستشارتهم خالل فترة تحضير الدليل ،إال أن
المعلومات متغيرة وليست مضمونة من حيث الدقة والشمول بكل القضايا ذات العالقة ،وال يجوز تفسير هذه المعلومات ،ضمنيًا أو صراحة ،على أنها تحتوي على أية
توصيات خاصة باإلستثمار .وكما أن المسميات والتعريفات الواردة في هذا الدليل مستخدمة فقط لغرض اإلرشاد.

 .2أهداف الدليل
-

عرض مصادر التمويل المتاحة لقطاع السياحة.

-

تقديم اإلرشاد ألصحاب المشاريع السياحية القائمة أو من يرغب باإلستثمار في قطاع السياحة لفهم احتياجات ومتطلبات
الجهات التمويلية سواء في القطاع المصرفي أو غير المصرفي.

-

شرح متطلبات المؤسسات التمويلية المختلفة بما في ذلك الوثائق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على
التمويل.

 .3الفئة المستهدفة
يخدم هذا الدليل جميع المستثمرين أصحاب المنشآت السياحية أو الذين يرغبون باإلستثمار في قطاع السياحة والتي
تندرج منشآتهم تحت تصنيف منشآت صغيرة أو متوسطة الحجم بحسب التعريفات والمعايير المستخدمة من قبل
الجهات التمويلية أو المؤسسات األردنية *.

* للمزيد من اإليضاحات الرجاءاإلطالع على قسم (كيف تصبح مؤه ً
ال للحصول على تمويل) فى هذا الدليل .

مصادر التمويل
1.1تعريف التسهيالت المصرفية وأنواعها
2.2البرامج والمنتجات التمويلية البنكية
3.3البرامج التمويلية البنكية من خالل البنك
المركزي األردني والهيئات الدولية
4.4المؤسسات غير المصرفية

مصادر التمويل

 .1تعريف التسهيالت المصرفية وأنواعها
التسهيالت المصرفية
هي عملية يتم من خاللها تزويد المقترض (فرد أو منشأه) باحتياجاته من األموال الالزمة لتلبية حاجات تمويلية
لديه ،وذلك في ظل وجود ثقة لدى المقرض في قدرة المقترض واستعداده لتسديد األموال المقترضة في
المواعيد والشروط المتفق عليها مسبقًا.

أنواع التسهيالت المصرفية

أ -تسهيالت مباشرة

ب -تسهيالت غير مباشرة

جاري مدين

اإلعتمادات المستندية

قرض دوار

الكفاالت المصرفية

قرض تجاري
خصم الكمبياالت
بطاقة االئتمان

أ .التسهيالت المباشرة
التسهيالت المصرفية التي تتضمن تقديمًا مباشرًا لألموال من البنك لعمالئه مثل تسهيالت الجاري مدين
والقروض التجارية والكمبياالت المخصومة وتمويل المشتريات واالعتمادات اآلجلة وكفاالت الدفع وبطاقات
اإلئتمان وأية تسهيالت أخرى تتضمن هذا المفهوم.

 .1الجاري مدين
التعريف

هو شكل من أشكال التسهيالت اإلئتمانية التي تتيح للعمالء من قطاع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحصول
على سيولة إضافية من وقت آلخر ،لغايات تمويل الفجوة في رأس المال العامل* بحيث يتم منح العميل سقف معين يتم تحديده
بعد دراسة احتياجات العميل.

الميزات

-

حرية السحب واإليداع للغايات المحددة منه.
منح العميل دفتر شيكات لغايات السحب.
تحتسب الفائدة على الرصيد المسحوب وتقيد نهاية كل شهر.

* رأس المال العامل :هو الفرق بين األصول الجارية لمنشأة ما والخصوم الجارية لها ،ويستخدم في تقدير قدرة المنشأة على تمويل عملياتها اليومية والوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة األجل.

 .2القرض الدوار
التعريف

منتج آخر يمكن تصميمه بطريقة تالئم محفظة رأس مال الشركة أو المؤسسة ويوفر لها القدرة على التسديد وإعادة السحب مع
المرونة والقدرة على خدمة متطلبات رأس المال العامل طوال دورة التشغيل.

الميزات
-

يمكن تصميم حد السقف واإلستحقاق بحيث يتناسب مع طول الدورة التشغيلية.
القدرة على التسديد وإعادة السحب حيث توفر المرونة وإمكانية تمويل التدفق النقدي الخارجي للشركة في وقت قصير.
ال تحتاج إلى االلتزام بأسعار الفوائد طويلة األجل ،بل تعطي حرية اختيار قيمة االقتراض واألجل األفضل.
يمكن استخدامها لتمويل مجموعة واسعة من احتياجات رأس المال العامل.

 .3القرض التجاري
التعريف

قرض يتم منحه للعمالء لمرة واحدة ولغاية معينة ،ويتم تسديده بموجب أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية
يتم اإلتفاق عليها ما بين العميل والبنك ،وحسب التدفقات النقدية للعميل ،وينتهي القرض عند تسديده.

الميزات
-

قيمة القرض تتناسب مع اإلحتياجات وحجم األعمال التجارية.
أقساط شهرية مريحة تتناسب مع حجم التدفقات النقدية.
إستيفاء الفائدة على الرصيد المتناقص.

 .4خصم الكمبياالت
التعريف

منتج يتم منحه لغاية تمويل احتياجات رأس المال العامل والدورات التشغيلية لألنشطة أو لتمويل أوجه معينة ومحددة مثل
تمويل اإلعتمادات والمشتريات والبضائع المخزنة والذمم المدينة (األوراق التجارية) ويكون ناتج عن عمليات تجارية حقيقية.

الميزات

-

يمكن استخدام الخصم لتسديد مستندات اعتمادات أو بوالص تحصيل ولمدة تتناسب وموعد بيع البضاعة الممولة
وتحصيل قيمتها وبحيث ال تزيد مدة الخصم عن ( )6أشهر.
تكون الكمبياالت موزعة على عدة مدينين معتبرين ومعروفين بالمالءة والسمعة التجارية الجيدة.
تكون تواريخ اإلستحقاق موزعة على استحقاقات قصيرة األجل.
تجنب تركز الكمبياالت في استحقاق واحد أو على عميل واحد.
في حال لم يتم تسديد الكمبيالة في تاريخ استحقاقها ،يستطيع البنك الرجوع إلى المدين في تلك الكمبيالة و/أو الكفيل.

 .5بطاقة اإلئتمان
التعريف

ص ِد ِرها ومن الحصول على
أداة سحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية .ت َُم ِّكن حاملها من الشراء
بأجل على ذمة ُم ْ
ٍ
صد ِرها .وقد سميت هذه البطاقات بالبطاقات اإلئتمانية؛ الشتمالها على القرض ،والقرض من صور اإلئتمان؛ ألن
النقد اقتراضًا من ُم ِ
حاضر بمؤجل ،والقرض كذلك.
مال
ٍ
اإلئتمان مبادلة ٍ

الميزات

-

يحدد مصدر البطاقة سقف ائتماني لمستخدمها .
تعطي حاملها ميزة الدفع من خالل البطاقة أو السحب النقدي
ال يتم خصم المدفوعات من الحساب البنكي مباشرة وإنما يتم تسديد الرصيد القائم مرة في الشهر وبتاريخ متفق عليه.
يمكن للمستخدم أن يسدد الرصيد كامال أو على أجزاء مع فائدة بنكية متفق عليها.

ب .التسهيالت غير المباشرة
هي التسهيالت المصرفية التي ال تتضمن تقديمًا مباشرًا لألموال وإنما تتمثل في تعهد البنك في دفع األموال
بالنيابة عن العميل في وقت مستقبلي إن تحققت شروط معينة ،مثل اإلعتمادات المستندية باالطالع وخطابات
الضمان (الكفاالت المصرفية) باستثناء كفاالت الدفع وأية تسهيالت أخرى تتضمن هذا المفهوم.

 . 1اإلعتمادات المستندية
هو قيام البنك بالتعهد للمصدرين بناء على طلب عمالءه المستوردين ،لدفع قيمة البضائع المستوردة حسب المواصفات
المطلوبة من قبل المستورد ،وتتنوع هذه االعتمادات حسب طريقة سدادها إما باالطالع أو مؤجلة.

 .2الكفاالت المصرفية
عبارة عن خطابات الضمان التي يقدمها البنك لصالح مستفيدين محددين وبناءًا على طلب عمالءه ،لغايات محددة ومنها كفاالت
دخول العطاءات ،كفاالت حسن التنفيذ ،كفاالت الجمارك...الخ ،وذلك بدفع مبلغ معين ألمر المستفيد إذا أخل المكفول بالغرض
الذي حددت من أجله الكفالة وذلك خالل مدة محددة أقصاها تاريخ انتهاء الكفالة.

 .2البرامج والمنتجات التمويلية البنكية

بنك اإلسكان  /القرض السياحي
الغاية
•تمويل شراء األصول الثابتة،
•تمويل عمليات فتح فروع
جديدة،
•تمويل رأس المال
العامل(مشتريات
ومبيعات)،
•تمويل عمليات البناء
والتحديث والتوسعة

فترة السداد

فترة سداد تصل لغاية
 7سنوات بما في ذلك
فترة السماح والتي
تصل لغاية  12شهر
كحد أقصى وحسب
طبيعة المشروع.

الفائدة /العمولة

 %7.5بدون عمولة

قيمة القرض

يبدأ من  5,000دينار

المستفيدين

الضمانات

الشركات الصغيرة
والمتوسطة العاملة في
قطاع السياحة بما في
ذلك قطاعات السياحة
الرئيسة والفرعية
وألصحاب األعمال
واألفراد..

يمكن للبنك طلب
أي ضمانات من
مقدم الطلب
وحسب تقييم
الوضع اإلئتماني
له ،باإلضافة لكفالة
مشروع تسهيالت
ضمان القروض حال
انطبقت عليه شروط
اإلتفاقية.

منتج «سياحة» من البنك العربي اإلسالمي الدولي
الغاية

•تمويل شراء
اصول ثابتة
•تمويل رأس
المال العامل

فترة السداد
•فترة السداد
تصل لغاية 60
شهر
•فترة سداد
تصل لغاية 12
شهر

نسبة التمويل

تمويل يصل
إلى  %100من
االحتياجات
التمويلية.

نسبة الربح

اسعار تفضيلية

* تطبق شروط وأحكام البنك وعلى ان يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة االسالمية.

قيمة التمويل

تمويل يصل إلى
 550ألف دينار

المستفيدين
الشركات الصغيرة
والمتوسطة حسب
تصنيف البنك
المركزي األردني
والعاملة في قطاع
السياحة والمسجلة
والمرخصة في األردن

الضمانات

عدم التركيز على
الضمانات واالستعاضة
عنها بكفالة الشركة
األردنية لضمان
القروض وبشروط
ميسرة.

كابيتال بنك
البرنامج التمويلي
1.1برنامج تمويل رأس المال
العامل ،المشتريات والمبيعات
2.2برنامج تمويل المبيعات مقابل
إيداع شيكات السداد

3.3برنامج تمويل األصول الثابتة

نسبة التمويل

الفوائد

يصل الى %90
من قيمة فواتير
المشتريات
يصل إلى %80
من الشيكات
المودعة في
الحساب
يصل  %80من
قيمة األصل المراد
تمويله

سعر فائدة
تفضيلي

السداد

شروط الدفع

أقساط مريحة على
دفعة واحدة أو دفعات
تصل إلى  12شهر

الحد االقصى
 12شهر
-

أقساط مريحة تتناسب
مع تواريخ استحقاق
الشيكات
أقساط مريحة شهرية
أو ربع سنوية مع فترة
سماح

ميزات أخرى

فترة سداد
تصل إلى 7
سنوات

فتح حساب األعمال المرن
FlexiPlus
تأمين على الحياة
بطاقة  Visa Signatureاالئتمانية
مجانًا للسنة األولى
احصل على موافقة التمويل
خالل  72ساعة

* البرامج أعاله خاضعة لشروط وموافقة كابيتال بنك.
* هناك إمكانية لتمويل الشركات الناشئة بالتعاون مع الشركة األردنية لضمان القروض شريطة موافقة كابيتال بنك والشركة األردنية لضمان القروض.

البنك األهلي
الغاية

قيمة ونسبة التمويل

فترة السماح
والسداد

ميزات أخرى

تمويل إنشاء أو توسعة أوتجديد للفنادق
واإلستراحات والمرافق السياحية العامة في
المملكة.

نسبة تمويل تصل لغاية  %90من
تكلفة اإلستثمار وبحد أقصى 2
مليون دينار

فترة سماح تصل لغاية
سنة
فترة سداد تصل الى
 5سنوات (من ضمنها
فترة السماح)

-

2.2قرض النشميات لتمويل
مشترياتك

تمويل المشتريات اآلجلة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة الحجم المملوكة جزئيًا أو كليًا و/أو
المدارة من قبل سيدة والتي تحتاج لشراء مواد
أولية أو مخزون أو بضاعة تحتاجها كجزء لتصنيع
منتجاتها أو لتقديم خدمات المنشأة لعمالئها.

قرض بسقف ائتماني ثابت
متجدد بقيمة تتراوح بين
ّ
 100,000 – 5,000دينار أردني ونسبة
التمويل من قيمة الفواتير
التجارية للمشتريات اآلجلة تصل
لغاية %90

سقف القرض قابل
للتجديد سنويًا

3.3قرض مشروعي

تمويل متطلبات رأس المال العامل ألصحاب
المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تزيد
فترة نشاطها التجاري عن عام بهدف التمكن من
توسعة وتسهيل النشاطات التجارية ورفع كفاءتها
وفعاليتهاوالمساعدةعلىتيسيرأعمالها.

حد أقصى  50,000دينار

مول احتياجاتك
4.4قرض ّ

تغطية الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة نتيجة النقص في النقد للتفاوت
ما بين فترات التحصيل وفترات سداد اإللتزمات
المالية.

متجدد
قرض بسقف ائتماني ثابت
ّ
بحد أقصى  250,000دينار ونسبة
التمويل من قيمة الفواتير التجارية
للمشتريات اآلجلة تصل لغاية %80

5.5بطاقة أعمالي اإلئتمانية

تسديد المصاريف الخاصة بأعمال الشركات
الصغيرة والمتوسطة لضبط ومراقبة سحوبات
ومصاريف المنشأة.

البرنامج التمويلي

1.1قرض القطاع السياحي
بالتعاون مع البنك المركزي
األردني

فترة سماح :تصل لغاية
 12شهر
فترة السداد :حد أقصى
 4سنوات (ضمنها قترة
السماح)

سقف القرض قابل
للتجديد سنويًا

* جميع البرامج أعاله خاضعة لشروط وموافقة البنك األهلي.

بطاقة Platinum
( 50,000 -7,001دينار)

-

الحصول على موافقة
مبدئية للقرض خالل 24
ساعة (ال يشترط تقديم
ضمانات)
الحد األدنى لنسبة
التسديد  %5من الرصيد
المستغل وبحد أدنى
 10دنانير و فترة سماح
 47يوم

بطاقة Executive
( 3,000 -355دينار)
بطاقة Titanium
( 7,000 -3,001دينار)

الحصول على موافقة
مبدئية للقرض خالل 24
ساعة

-

الحصول على خصومات
فورية عبر شبكة من
تجار «رابطة عمالء SME
األهلي» و تجميع النقاط
عند استخدام البطاقات
واستبدالها نقدًا أو مقابل
قسائم شرائية.

بنك االتحاد
البرنامج التمويلي

قيمة التمويل

نسبة التمويل

مدة التمويل

1.1برنامج تمويل اآلالت و المعدات

تمويل يصل لغاية  100,000دينار أردني

 %80من قيمة اآلالت أو المعدات
وبحسب عرض السعر

تصل إلى  60شهر

تصل إلى  6شهور

2.2برنامج تمويل العقارات التجارية

تمويل يصل لغاية  1,000,000دينار أردني

 %90من قيمة العقار

تصل إلى  10سنوات

امكانية منح فترة سماح
لغاية سنة ضمن مدة
التمويل

3.3برنامج تمويل المخزون

تمويل يصل لغاية  100,000دينار أردني

 %80من قيمة البضاعة

تصل إلى  36شهر
وتتناسب فترة السداد
مع طبيعة النشاط

-

4.4برنامج تمويل البوندد

تمويل يصل لغاية  250,000دينار أردني

 %80من قيمة البضاعة

تصل إلى  24شهر
وتتناسب فترة السداد
مع طبيعة النشاط

-

تمويل يصل لغاية  50,000دينار أردني للسيارة
الواحدة و  250,000دينار أردني كحد أعلى للقرض

 %90من قيمة المركبة

تصل إلى  84شهر

-

تمويل يصل لغاية  4مليون دينار أردني

-

تصل إلى  10سنوات
(شاملة فترة السماح)

-

5.5برنامج قرض مركبات الشركات

6.6برنامج قرض أنظمة الطاقة
المتجددة

فترة سماح

* قام بنك االتحاد بشمول التسهيالت الممنوحة لقطاع السياحة ضمن برنامج متخصص بالشراكة مع البنك المركزي األردني بهدف التخفيف الجوهري على نسبة الفائدة المدينة المطبقة على
تسهيالت العمالء و بفترات سداد تصل لغايه  5سنوات.
* كما قام بنك االتحاد باطالق برنامج «شروق» كمجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات المالية وغير المالية للسيدات مع إمكانية تمويل المشاريع الناشئة.

 .3البرامج التمويلية البنكية من خالل
البنك المركزي األردني والهيئات الدولية
 .1برنامج سلف متوسطة األجل من خالل البنك المركزي األردني
برنامج تمويلي موجه لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ،ويتم
إعادة إقراضه من خالل البنوك األردنية المرخصة وآلجال تتوائم مع اإلحتياجات التمويلية للعمالءعلى النحو التالي:
-

مدد سداد تصل لغاية خمس سنوات لقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات

-

مدد سداد تصل لعشر سنوات لقطاع الطاقة المتجددة

استفاد من هذا البرنامج حتى النصف األول من عام  2016حوالي  312مشروع وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب
 222مليون دينار .توزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بمقدار
( )17 ،61 ،24 ،120مليون دينار على التوالي.
قيمة القرض الواحد
لقطاع السياحة

بحد أقصى  2مليون دينار مع إمكانية زيادة السقف بموجب موافقة البنك المركزي

الغاية

تمويل إنشاء أو توسعة أو تجديد للفنادق واإلستراحات والمرافق السياحية العامة في المملكة

نسبة التمويل

من ( )%90-%85من تكلفة اإلستثمار وحسب موافقة البنك المركزي

سعر الفائدة

تتراوح بين  ٪3٫25و ٪4٫25

فترة السماح

بحد أقصى سنة

مدة السداد

بحد أقصى  5سنوات من ضمنها فترة السماح

الضمانات

يعود لقرار البنك المعني

 .2قروض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي
حصل البنك المركزي على قرض من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي بمبلغ ( )50مليون دوالر وصل على دفعتين ،قيمة كل دفعة
( )25مليون دوالر تم توزيعها على البنوك المستفيدة بنهاية عامي  2014و 2015لتقوم البنوك بإعادة إقراضها و تمويل المشاريع متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة.
كانت نتائج إستغالل الدفعة األولى على النحو التالي:
تم استغالل حوالي  %90من القرض في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام .2015
استفاد من هذا القرض أكثر من ( )2,230مشروع.
ساهمت التمويالت ضمن هذا المشروع بخلق أكثر من ( )350فرصة عمل.
كما تم التوقيع على إتفاقيتين جديدتين مع نفس الصندوق ولنفس الغاية بمبلغ  100مليون دوالر أمريكي للقرض األول و( )50مليون دوالر للقرض
الثاني ،ومن المتوقع أن تصل المبالغ خالل عام .2016

الفئات المستهدفة
الشركات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ومؤسسات التمويل األصغر
مع التركيز على قطاع النساء والشباب
والمحافظات خارج عمان.

البنوك المستفيدة من
القرض
•البنك العربي
•البنك األهلي األردني
•بنك القاهرة عمان
•البنك التجاري األردني
•البنك األردني الكويتي
•المؤسسة العربية المصرفية
•بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
•كابيتال بنك
•البنك العربي اإلسالمي الدولي
•بنك االتحاد
•بنك سوسيته جنرال
•بنك لبنان والمهجر

الشروط والمعايير
لمنح التمويل
يتم إستخدام مبلغ التمويل حصرًا
الصغر
في تمويل مشاريع متناهية ِ
والصغيرة والمتوسطة سواء كانت
جديدة أو قائمة ،على أن ال تكون هذه
النشاطات محظورة بموجب أحكام
القانون أو اإلتفاقيات الدولية وأن ال يكون
لها تأثيرات إجتماعية أو إقتصادية سلبية
على المجتمع أو البيئة.

 .3قروض البنك الدولي
حصل البنك المركزي على قرض من البنك الدولي بمبلغ  70مليون دوالر أمريكي وتم توزيع هذا المبلغ على اثني عشر بنكًا تم توقيع اتفاقيات معها،
ومنها بنكان إسالميان .تقوم هذه البنوك بإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منافسة وآلجال متوسطة وطويلة.
نتائج إستغالل القرض األول:
تم إستغالل كامل مبلغ القرض البالغ  70مليون دوالر.
استفاد من هذا القرض أكثر من  9,000مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط منهم حوالي  %67مشاريع متواجدة خارج العاصمة.
بلغت نسبة المشاريع الممولة المملوكة من النساء والشباب حوالي  %87و  %54على التوالي.
ساهمت التمويالت بخلق أكثر من  2,200فرصة عمل.
وفي ضوء نجاح القرض األول ،تم التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض إضافي من البنك الدولي بقيمة  50مليون دوالر .وتم تحويل معظم مبلغ
القرض للبنوك التسعة المستفيدة بتاريخ .2016/2/7

الفئات
المستهدفة

الشركات متناهية
الصغر والصغيرة
والمتوسطة مع التركيز
على قطاع النساء
والشباب والمحافظات
خارج عمان.

البنوك المستفيدة
من القرض البالغ 70
مليون دوالر

•البنك العربي
•البنك األهلي األردني
•بنك القاهرة عمان
•البنك التجاري األردني
•البنك األردني الكويتي
•البنك اإلسالمي األردني
•بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل
•كابيتال بنك
•البنك العربي اإلسالمي
الدولي
•بنك االتحاد
•بنك سوسيته جنرال
•بنك لبنان والمهجر

البنوك
المستفيدة
من القرض
اإلضافي البالغ
 50مليون دوالر

•البنك العربي
•البنك األهلي األردني
•بنك القاهرة عمان
•بنك لبنان والمهجر
•البنك األردني الكويتي
•البنك اإلسالمي األردني
•بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل
•كابيتال بنك
•البنك العربي اإلسالمي
الدولي

الشروط
والمعايير لمنح
التمويل

يتم استخدام مبلغ التمويل
حصرًا في تمويل مشاريع
الصغر والصغيرة
متناهية ِ
والمتوسطة سواء كانت
جديدة أو قائمة ،على أن
ال تكون هذه النشاطات
محظورة بموجب أحكام
القانون أو اإلتفاقيات الدولية
وأن ال يكون لها تأثيرات
إجتماعية أو إقتصادية سلبية
على المجتمع أو البيئة.

 .4قرض بنك اإلعمار األوروبي
قام البنك المركزي األردني بتقديم الدعم الالزم لتيسير استفادة البنوك األردنية من هذا القرض البالغ قيمته اإلجمالية حوالي  120مليون دوالر لتقوم
بدورها بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .حيث قام مؤخرا بنك اإلعمار األوروبي بتوقيع ثالثة اتفاقيات تمويلية خاصة مع ثالثة
بنوك بقيمة إجمالية  50مليون دوالر أمريكي ،وهناك اتفاقية قيد التوقيع مع البنك األهلي األردني.
هذا وسيتم تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقروض بعملة الدينار األردني وبأسعار فوائد منافسة.

الفئات المستهدفة
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

البنوك المستفيدة من
القرض
•بنك االتحاد ( 10مليون دوالر)
•بنك القاهرة عمان ( 20مليون دوالر)
•كابيتال بنك ( 20مليون دوالر)
• البنك األهلي األردني ( 20مليون دوالر)
(االتفاقية ما زالت قيد التوقيع)

خدمات مساندة
•المساعدة الفنية من قبل بنك
اإلعمار األوروبي.
•توفير نسبة ضمان للقرض تصل
إلى  %50من خالل الشركة األردنية
لضمان القروض.

 .4المؤسسات غير المصرفية
أ .صندوق التنمية والتشغيل
يهدف الصندوق إلى تمكين األفراد واألسر والمجتمعات الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة
العمل واإلنتاج وذلك من أجل اإلسهام في محاربة الفقر والبطالة ،وفيما يلي البرامج التمويلية المتاحة:
برنامج إنشاء
المشاريع
الجديدة

يتم تمويل األفراد المؤهلين بحرفة أو مهنة من حملة الشهادات الجامعية ،من خالل هذا البرنامج بقروض سقفها  20,000دينار لكل قرض،
تسدد خالل  7سنوات مع مهلة سداد ألول  6أشهر بمعدل مرابحة  ٪5سنويا ،شريطة إقامة مشاريع مرخصة ومسجلة بشتى القطاعات

برنامج
تطوير
المشاريع
القائمة

يتم تمويل المشاريع القائمة بهدف زيادة حجم أو نوع أو نشاط المشروع وبالتالي المحافظة على فرص العمل القائمة وتوفير مزيدًا من
فرص العمل ،ومن خالل هذا البرنامج يستطيع المقترض الحصول على قرض ال يتجاوز  15,000دينار وبمعـدل مرابحة  ٪5سنويًا لمدة  6سنوات
مع مهلة سداد تصل إلى  3أشهر.

برنامج
إقراض
المشاريع
الريادية

•يهدف البرنامج إلى تمويل المشاريع التي تمتاز بمبادرة مميزة من حيث نوع المنتج أو الخدمة ،ومن حيث عدد فرص العمل التي
توفرها هذه المشاريع والموقع الجغرافي لها.
•يقدم هذا البرنامج تمويل لغاية  75,000دينار وبنسبة مرابحة إسالمية  %5سنويا للمشاريع داخل العاصمة و %4للمشاريع خارج العاصمة،
بمهلة سداد تصل إلى  12شهر من تاريخ توقيع االتفاقية ويتم سداد القرض على مدار  8سنوات.

برنامج
تمكين المراة
الريفية

ويهدف هذا البرنامج لتمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا ،مما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لألسرة ،ويقدم البرنامج تموي ً
ال
بقيمة  2000دينار كحد أقصى بمرابحة إسالمية  ٪5سنويًا ولمدة  6سنوات ومهلة سداد تصل إلى  6أشهر وبشروط ميسرة.

برنامج تمويل
األنشطة
المدرة
للدخل

يخدم هذا البرنامج فئة العاطلين عن العمل ومن خريجي الجامعات أو المعاهد أو المدارس المهنية وللعاملين المهرة وصغار الحرفيين
والتجار ،و لألسر الفقيرة الريفية المنتجة ،ولذوي اإلحتياجات الخاصة النشيطين اقتصاديا ،و يصل سقف التمويل الى مبلغ  2000دينار أردني،
يتم سداد القرض على مدار  5سنوات ومهلة سداد  3شهور من تاريخ توقيع االتفاقية ،ويتقاضى الصندوق مرابحة إسالمية بما يعادل
 %5سنويا من قيمة التمويل المقدم لآلمر بالشراء.

برنامج
تمويل
متقاعدي
الضمان
اإلجتماعي

تم
يهدف هذا البرنامج لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين من الضمان اإلجتماعي ،من خالل تمويل مشاريع إنتاجية خاصة بهم حيث َ
توقيع االتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي لتخصيص مبلغ  5ماليين دينار يتم إدارتها من قبل الصندوق وفقًا لشروط وآلية
تمويل المشاريع الجديدة والتطوير المعمول بها في الصندوق ،وبمرابحة إسالمية  %5سنويا ،ولمدة  6سنوات ومهلة سداد لمدة  6أشهر.

برنامج
تمويل
سكان
مناطق
جيوب الفقر

برنامج تمويل
المشاريع
الدقيقة
(الميكروية)

برنامج
التشغيل
الذاتي
الجماعي

يهدف البرنامج إلى تمكين األسر واألفراد الفقراء والباحثين عن العمل في مناطق جيوب الفقر من إقامة مشاريع إنتاجية مدره للدخل وبناءا
على هذا البرنامج يتم تمويل المشاريع الجديدة وإمكانية تمويل مشاريع تمكين المرأة الريفية بحيث ال يتجاوز سقف التمويل  10,000دينار
للمشروع الواحد بنسبة مرابحة إسالمية تبلغ  %4سنويا وأن يكون الحد األعلى لفترة السداد  7سنوات ومهلة سداد  6أشهر.

يهدف هذا البرنامج إلى تمويل المشاريع عن طريق المرابحة اإلسالمية إلنشاء مشاريع جديدة أو لتطوير مشاريع قائمة ،ويصل سقف التمويل
إلى مبلغ  7000دينار أردني ،ومدة السداد تصل إلى  6سنوات ،وفترة سماح تصل إلى  6أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية ،ويتقاضى الصندوق
مرابحة إسالمية بما يعادل  %5سنويا من قيمة التمويل المقدم لألمر بالشراء  .

•يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي وريادة األعمال بين الشباب ولكال الجنسين لتحفزيهم إلقامة مشاريع
منتجة ومدرة للدخل.
•يحدد سقف القرض بقيمة ( )5,000دينار للشريك الواحد وبما ال يتجاوز حجم القرض الجماعي ( )30,000دينار بسعر مرابحة  %2سنويًا مع
إعطاء فترة سماح تصل الى  12شهر ولمدة سداد تصل الى  10سنوات.

ب .شركات التأجير التمويلي
يتم تقديم خدمة التأجير التمويلي من قبل  12شركة مملوكة من قبل البنوك التجارية واإلسالمية ،وغيرها من الشركات
المساهمة العامة .ويقدر إجمالي حجم السوق من قبل الجمعية األردنية لشركات التأجير التمويلي ب  1.2مليار دينار ،حيث
يذهب منها  ٪80إلى سوق العقارات.

تعريف مصطلحات التأجير التمويلي
التأجير التمويلي

مول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر
ُع ّرف التأجير التمويلي بأنه نظام تمويلي يقوم فيه
ّ
(الم ّ
المؤجر ُ
(مستثمر) بهدف استثماره لمدة ال تقل عن  %75من العمر اإلفتراضي لألصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) دورية،
مع احتفاظ المؤجر لملكية األصل وحتى نهاية العقد وامتالك المستأجر لخيار شراء األصل عند نهاية مدة التأجير أو
للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى
إعادة األصل
ّ

القيمة السوقية لألصل المستأجر

تكاليف االحتفاظ باألصل

ويسمى القيمة العادلة أيضا ،ويمثل القيمة البيعية لألصل
المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر دون ضغط
من أحدهما على اآلخر ،وتعتبر القيمة السوقية نفسها
القيمة الباقية المقدرة لألصل المؤجر.

التكاليف الدورية الالزمة للمحافظة على األصل المؤجر
مثل الصيانة والتأمين والضرائب وغيرها سواء دفعت من
المؤجر أو المستأجر.

الحد األدنى لمدفوعات اإلستئجار

خيار حق الشراء

وهي المدفوعات التي يكون على المستأجر دفعها للمؤجر
نتيجة لعقد التأجير التمويلي واالحتفاظ باألصل .وإذا تضمن
العقد حق الشراء التحفيزي فإنه يضاف إليه قيمة األصل
المضمونة من قبل المستأجر في نهاية مدة العقد.

حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير يمنح
المستأجر حق شراء األصل في نهاية العقد بسعر يكون
منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة لألصل.

شروط التأجير التمويلي:
1

أن يقتصر التمويل على األصول الرأسمالية بهدف االستثمار وليس االستهالك ويكون األصل استثماريًا عينيًا (ويشمل جميع األصول والسلع
الرأسمالية والمعدات ،وال يشمل األوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات واالستثمار وأذونات الخزانة) .

2

أن يكون األصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير ،وأن تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءًا من ثمن األصل المؤجر باإلضافة
إلى أنها مقابل االنتفاع باألصل.

3

حق المستأجر بتملك األصل المؤجر (خيار الشراء) في نهاية عقد التأجير التمويلي (على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة األصل
المؤجر في نهاية العقد ،أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع األصل
ّ

4

أن ال تقل مدة العقد عن  %75من العمر اإلفتراضي لألصل المؤجر.

5

أن يكون العقد غير قابل لإللغاء ،وأن تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية لألصل عند إبرام العقد باإلضافة إلى هامش ربح محدد ،أو أن ال
تقل التغطية عن  %90من القيمة السوقية عند توقيع العقد.

6

ملكية األصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد بإسم المؤجر.

برامج ضمان القروض
1.1مشروع تسهيالت ضمان القروض
2.2الشركة األردنية لضمان القروض

برامج ضمان القروض

 .1مشروع تسهيالت ضمان القروض
هو مشروع ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة اإلستثمار الخارجي الخاص.
يقوم المشروع بتوفير ضمانًا جزئيًا للقروض وتقديم الدعم الفني لتمكين البنوك من تقديم التمويل للمشاريع
المتوسطة والصغيرة الجديرة بالتمويل.
حاليًا يعمل مشروع تسهيالت ضمان القروض مع سبعة بنوك شريكة وهي البنك العربي ،بنك القاهرة عمان ،بنك
اإلسكان للتجارة والتمويل ،البنك األهلي األردني ،بنك االتحاد ،كابيتال بنك والبنك األردني الكويتي.

المزايا والشروط
الشركات
المؤهلة

غايات القرض

آلية الضمان
شروط القروض
المضمونة

الدعم الفني

•أن تكون مملوكة  %50فأكثر من القطاع الخاص
•أن تكون مرخصة لمزاولة األعمال في األردن
•أن يتوفر اثنين من الشروط التالية :
 أن ال يتجاوز عدد الموظفين  300موظف أن ال يتجاوز مجموع األصول  15مليون دوالر أن ال يتجاوز إجمالي اإليرادات السنوية  15مليون دوالر•تمويل شراء آالت ومعدات
•تمويل إنشاءات
•تمويل شراء مخزون
•تمويل الذمم المدينة  -أوراق تجارية مخصومة
•يتم ضمان ما نسبته  ٪ 75من المبلغ األصلي الممنوح ،سواء كان المشروع يقع داخل أو خارج محافظة العاصمة.
•العملة :دينار أردني
•يجب أال تقل قيمة القرض عن  25,000دوالر أمريكي (أي ما يعادل  18,000دينار).
•المدة أن ال تقل عن  90يوم وال تزيد عن  7سنوات.
إما بشكل متناقص أو قرض دوار.
•السداد ّ
يقوم المشروع بعقد ورشات تدريبية ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى ممثلين من البنوك الشريكة تشمل
اإلجراءات والخطوات الالزمة للحصول على ضمانات للقروض وذلك لتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة والبنوك اإلستفادة من
المشروع .ويتم أيضا استخدام أمثلة توضيحية لتمكين أصحاب المشاريع من استخدام الطرق المثلى لتحسين قراراتهم المالية
وإعداد التوقعات المالية التي تطلبها البنوك ومشروع تسهيالت ضمان القروض كجزء من عملية طلب القرض.

 .2الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة أسست بمقتضى قانون الشركات األردني برأس مال بلغ سبعة ماليين دينار أردني.
في بداية عام  ،2016تم زيادة رأس المال ليصبح  30مليون دينار أردني بهدف تمكين الشركة من زيادة سقوف الضمان
المعمول بها ،واستحداث أدوات ضمان جديدة للقروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمانات ائتمان
الصادرات لمواصلة دعم المصدرين األردنيين.
تقوم الشركة األردنية لضمان القروض بتقديم برامج ضمان مخاطر لتحسين البيئة اإلئتمانية المتاحة للمشروعات
اإلقتصادية المجدية والصادرات الوطنية ومجتمع األعمال صغير ومتوسط الحجم ،وقد قامت بتوقيع اتفاقيات مع
معظم البنوك األردنية.

أ .برامج الشركة
برامج ضمان مخاطر القروض اإلنتاجية

الحد األعلى للقرض
(دينار)

الحد األعلى لفترة التسديد
(شهر)

نسبة تغطية الضمان
()%

ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

100.000

72

%70

ضمان تمويل المشاريع متناهية الصغر -المايكروية

15.000

36

%70

ضمان قروض التمويل الصناعي – إجادة

550.000

96

%70

ضمان قروض التأجير التمويلي – إجادة

550.000

96

%70

برنامج كفالة  -التمويل اإلسالمي

550.000

96

%70

ضمان تمويل المشروعات الريادية

75.000

96

%80

ضمان تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة

100.000

60

%85

ضمان تمويل الطاقة المتجددة

250.000 -500

60 - 36

%70

برامج ضمان مخاطر القروض العقارية واألفراد

الحد األعلى للقرض
(دينار)

الحد األعلى لفترة التسديد
(شهر)

نسبة تغطية الضمان
()%

ضمان تمويل القروض اإلسكانية ألصحاب الدخل المحدود
والمتوسط

75.000

300

%75

ضمان تمويل شراء األراضي السكنية

50.000

120

%70

برامج ضمان ائتمان الصادرات والتجارة المحلية

الحد األعلى للقرض
(دوالر)

الحد األعلى لفترة التسديد
(شهر)

نسبة تغطية الضمان
()%

ضمان إئتمان الصادرات

4.000.000

6

%90

ضمان إئتمان التجارة المحلية

4,000.000

4

%90

ب .إجراءات وآلية العمل
ترتبط المؤسسات التمويلية مع
الشركة األردنية لضمان القروض
بإتفاقيات عمل تقدم من خاللها
التمويل بضمان الشركة.

تقوم المؤسسات التمويلية
بإستالم طلبات اإلقراض
ومراجعتها بما يتفق مع إتفاقيات
الضمان.

تستكمل الجهة التمويلية إجراءات
منح التمويل ويراعى تنفيذ شروط
الضمان باإلضافة إلى شروط الجهة
التمويلية المانحة.

تُرسل طلبات الضمان إلى
الشركة من قِ بل الجهات التمويلية
المشاركة ومن خالل ضابط اإلرتباط
لديها.

تُجري الشركة مراجعة وإستعالم
وتزود الجهة الممولة
للطلبات
ّ
بردها حول قبول الضمان بشروط
أو عدم القبول ألسباب يتم ذكرها.

كيف تصبح مؤه ً
ال للحصول على تمويل
1.1تعريف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
2.2الخصائص الرئيسية لنجاح المشروع
3.3العناصر الرئيسية للدراسة اإلئتمانية
4.4الوثائق والمستندات المطلوبة
5.5كيفية توثيق التسهيالت المصرفية

كيف تصبح مؤه ً
ال للحصول على تمويل

 .1تعريف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

*

الشركات صغيرة الحجم
أن ال تكون شركة مساهمة عامة أو شركة
تأمين أو شركة وساطة مالية.

أن يقل إجمالي موجوداتها عن مليون دينار أو
أن يقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن مليون
دينار.

أن يتراوح عدد العاملين في الشركة بين
( )20-5عامل.

* بحسب قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 2011/1/11

الشركات متوسطة الحجم

أن يتراوح اجمالي موجوداتها بين ( )3-1مليون
دينار أو أن يتراوح اجمالي مبيعاتها السنوية
بين ( )3-1مليون دينار

أن يتراوح عدد العاملين في الشركة بين
( )100-21عامل.

 .2الخصائص الرئيسية لنجاح المشروع

توفر الكفاءة
الفنية والمالية
واإلدارية

توفر رأس المال
الكافي

الضمانات

توفر نية السداد
والقدرة على
السداد

الظروف
اإلقتصادية
والظروف
األخرى

 .3العناصر الرئيسية للدراسة اإلئتمانية
تمنح التسهيالت المصرفية بعد دراسة شاملة لوضع العميل من كافة النواحي اإلئتمانية والمالية والقانونية وتجربة
التعامل السابقة ،إن وجدت ،حيث يؤخذ بعين اإلعتبار العناصر التالية:
المقترض
•أن تكون سمعة العميل
األدبية واإلجتماعية جيدة.
•أن تكون تجربة التعامل
السابقة مع العميل (إن
وجدت) جيدة.
•أن يكون العميل من األوفياء
اللتزاماتهم (المصداقية).
•أن ال يكون قد صدر قرار
قضائي أو من أي جهة
رسمية بإفالس العميل أو
وقف التعامل معه أو بالحجز
على ممتلكاته.
•الكفاءة والخبرة الجيدة.
•المالءة المالية واإلئتمانية

حجم التسهيالت
المطلوبة
•يجب أن يتناسب
حجم التسهيالت
الممنوحة للعميل
مع إمكانياته المالية
واحتياجاته وحجم
األعمال المتوقع
منه والضمانات
المستوفاة.
•مراعاة الحد القانوني
لإلقراض.
•مراعاة الحد األعلى
لإلقتراض المحدد
في عقد التأسيس
والنظام الداخلي
للشركة.

الغرض من التسهيالت
•أن تكون الغاية
ضمن نشاط
الشركة.
•أن تكون الغاية
مبررة ومشروعة.

الضمانات

مصادر التسديد

•قيمة الضمانة
ومدى كفايتها
لتغطية
التسهيالت.

•توفر مصادر تسديد
كافية لدى العميل،
باإلضافة إلى توفر
مصادر تسديد
بديلة في حال كانت
التدفقات النقدية
للنشاط متذبذبة.
•أن يتزامن موعد
تسديد التسهيالت
مع التدفقات النقدية
لدى العميل.

 .4الوثائق والمستندات المطلوبة
المستندات القانونية
•صورة عن شهادة تسجيل الشركة
والمفوضين بالتوقيع
•صورة عن عقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة
•صورة عن هوية األحوال المدنية
للشركاء
•يتم في هذه المرحلة اإلستعالم عن
الشركة والشركاء وكما يلي:
 استعالم أخطار مصرفية من خاللالبنك المركزي األردني حيث يبين
هذا اإلستعالم حجم التسهيالت
المصرفية الحاصلة عليها الشركة
والشركاء من البنوك األردنية
 استعالم القائمة السوداء حيثيبين هذا اإلستعالم حجم الشيكات
المرتجعة وبدون رصيد للشركة أو
الشركاء
 استعالم قضايا حيث يبين هذااإلستعالم القضايا المرفوعة على
الشركة أو الشركاء

المستندات المالية
•الميزانيات والبيانات المالية للشركة أو المؤسسة
ألخر سنتين كحد أدنى وفي حال أن الشركة
حديثة التأسيس يتم طلب كشف تدفق نقدي
متوقع للمشروع لمدة ثالث سنوات
•كشف بالتسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للعميل
من البنوك األخرى (إن وجدت)
•كشوفات حساب البنوك األخرى ( 6شهور – سنة)
وفي حال أن الشركة حديثة التأسيس كشف
حساب بنكي للشركاء.
•ميزان مراجعه لتاريخ تقديم الطلب
•كشف الذمم المدينة والدائنة مبين به أعمار تلك
الذمم (للشركات القائمة)
•دراسة جدوى اقتصادية في حال عدم توفر بيانات
مالية (للمشاريع قيد التوسعة أو المشاريع
الجديدة)
•كشف المالءة المالية للشركاء موثق
•كشف بالمشاريع المنفذة والمشاريع قيد
التنفيذ في حال أن الشركة لديها أكثر من
مشروع أو نشاط قائم

مستندات أخرى
•ملخص عن طبيعة
عمل الشركة
•مؤهالت وخبرات
القائمين بأعمال
الشركة
•كتاب خطي
بالتسهيالت المطلوبة.

 .5كيفية توثيق التسهيالت
•فور الموافقة على طلب التسهيالت ،يتم إعداد وتوقيع العقود المطلوبة لتوثيق التسهيالت الممنوحة.
•ال يتم وضع التسهيالت موضع التنفيذ إال بعد اكتمال توقيع العقود واستكمال الضمانات المطلوبة وتدقيقها من قبل
الدائرة القانونية في البنك حسب األصول.
يجب أن تتضمن عقود التسهيالت البنود الرئيسية التالية:
•عناوين المدين والكفالء.
•قيمة التسهيالت.
•الغاية من استخدام التسهيالت.
•مدة التسهيالت.
•جدول سداد التسهيالت.
•الفوائد والعموالت.
•تفصيل طبيعة الضمان.
•حاالت التعثر.

رسالة شكر
يود مشروع السياحة لتعزيز اإلستدامة اإلقتصادية في األردن والممول من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية أن يتقدم من المؤسسات التالية بجزيل الشكر والتقدير
الهامة والق ّيمة في هذا الدليل:
على مساهماتها
ّ
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل البنك األهلي األردني كابيتال بنك بنك اإلتحاد البنك المركزي األردني بنك اإلعمار األوروبي صندوق التنمية والتشغيل مشروع تسهيالت ضمان القروض الشركة األردنية لضمان القروض -وزارة السياحة واآلثار

المصادر وبيانات اإلتصال
القطاع المصرفي

القطاع غير المصرفي

البنك المركزي األردني
تلفون+962 6 4630301 :
الموقع اإللكترونى www.cbj.gov.jo

صندوق التنمية والتشغيل
تلفون+962 6 4618851 :
الموقع اإللكترونى www.def.gov.jo

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
تلفون+962 6 5005555 :
الموقع اإللكترونى www.hbtf.com

الشركة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
تلفون+962 6 5603507 :
الموقع اإللكترونى www.jedco.gov.jo

البنك العربي اإلسالمي الدولي
تلفون+962 6 5694623 :
الموقع اإللكترونى www.iiabank.com.jo

مشروع تسهيالت ضمان القروض
تلفون+962 6 585375 :
الموقع اإللكترونى www.lgfjordan.com

البنك األهلي األردني
تلفون+962 6 5007777 :
الموقع اإللكترونى www.ahli.com/my_business

الشركة األردنية لضمان القروض
تلفون+962 6 5625410 :
الموقع اإللكترونى www.jlgc.com

كابيتال بنك
تلفون+962 6 5100200 :
الموقع اإللكتروني www.capitalbank.jo
بنك االتحاد
تلفون+962 6 5607011 :
الموقع اإللكتروني www.bankaletihad.com
بنك اإلعمار األوروبي
تلفون+962 6 5635030 :
الموقع اإللكتروني www.ebrd.com/jordan

المصادر
التأجير التمويلي في الدول العربية :التجربة ومتطلبات التطوير،
د .حسن محمد الفطافطه
مقدمة في اإلئتمان
عداد السيد محمد موسى داود

للمزيد من المعلومات
يمكن اإلطالع على الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي
لمشروع السياحة لتعزيز اإلستدامة اإلقتصادية في األردن
الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
www.siyaha.org
www.facebook.com/siyahaJordan
www.twitter.com/SiyahaJordan
www.youtube.com/siyahaJordan

