
 وثيقة معلومات البرنامج وفقًا للنتائج
 مرحلة المفاهيم 

 2181PIDIPرقم التقرير: 
 

تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اجل التمويل  اسم المشروع
  تمويل اضافي -الشامل

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة

I11%والمتوسطة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  القطاع  

 P153987 الرقم التعريفي للمشروع

 المملكة األردنية الهاشمية الُمتلقي

  البنك المركزي األردني جهة تنفيذ المشروع

 )  ( يحدد فيما بعد   FI)  (  ( ج   X)  ( أ   )  ( ب    )  فئة التقييم البيئي

 P1I5 فبراير II تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع

 P1I5 فبراير I5 التقييمللتصريح بالتاريخ التقديري 

 
 أوال: المقدمة والسياق

 الخلفية واألساس المنطقي للتمويل اإلضافي
 

I.              يمكن للنظام المالي الشاامل أ  يلعاد دورا مرورياا فاي فلا  فارل العمال والراد مان الفقار وترقيا
المقتييرإ ىلييم الم،يياهمة فييي   . وفييي هييلا ال،ييياق  يهييدا القيير  ا  ييافي النمااو االقتصااادي المسااتدام

تح،يييف فييرم المشييروعات متناهييية الصييغر والصييغيرة والمتوسييطة فييي األرد  فييي الحصييول علييم      
خلق فيرم عميل    علم تح،يفالمشروع  ي،اعدالوساطة المالية    تح،يف عمليات التمويل. ومف خالل

 علم الفقر.في القطاع الخام والم،اهمة في النمو االقتصادي الشامل ودعم جهود القضاء 
 

P.         4112أكتاوبر   1تستجيد عملية التمويل اإلضافي هذه إلا  للاد الركوماة األردنياة المقادم بتااريخ 
للرصاااول علااا  دعااام البنااات الااادولي فاااي تطاااوير قطااااع المشاااروعات متناهياااة الصاااغر والصاااغيرة        

بيييف المشييروعات متناهييية الصييغر والصييغيرة والمتوسييطة وخلييق فييرم    وتيير ر العالقيية. والمتوسااطة
علم استراتيجيات التنمية. وتركد األبحاث أ  المشيروعات الصيغيرة ميف     لها  لعمل والنمو االقتصاديا

بيف العوامل المهمة التي ت،اهم في ىجمالي العمالة وخلق فرم العمل والنمو االقتصادي ككل. ويمكيف  
القتصييادات فهييي تركييز علييم الهييلا المشييروعات أ  ت،يياهم بشييكل نيييوي فييي نمييو ا نتاجييية  وبالتييالي  

تقييديم الناشيي ة التييي ت،ييعم ىلييم توسييي  مجييال فييرم العمييل  السيييما بيييف الن،يياء والشييباب  فضييال عييف   
الغاية المتمثلية فيي    افية واالقتصادية بهدا الوصول ىلملمناطق المحرومة مف النانية الجغرالخدمات ل

 االزدهار المشترك.
 

والتبالؤ المالي واالقتصاادي العاالمي علا  األرد      أثرت االنتفاضات التي حدثت في المنطقة العربية  .3
حيث اتخذت شكل الصدمات االقتصادية فضا  عان المطالباة بتكاافؤ الفارل وهيادتهاا والمسااواة فاي         

.  وقد أ رت الصدمات ا قليمية والدولية الخارجية سلبا علم األداء االقتصيادي األردنيي   الوصول إليها
% فيي فتيرة   P.2نمو الناتج المحليي ا جميالي ليصيل ىليم متوسيط       وانخفضاللي الزال دو  المتوق . 

P1I1-P1I2    علم الرغم مف وجود فترة مف النمو ال،ري  والمرتف  اللي وصل فيي متوسيطإ ىليم  
. ويعيود هيلا التبياطر فيي األسيا  ىليم أل يار األزمية الماليية          P112ىليم   P111% في الفتيرة ميف   5.5

وانقطاع ىميدادات الغياز المصيري ىليم األرد  اليلي زاد ميف تكلفية         والربي  العربي والصراع ال،وري
استيراد الطاقة. كميا يعيود أيضيا ىليم نيد ميا ىليم الو ي  ال،ياسيي المتيدهور فيي العيراق )أكبير سيوق               

الجئ سوري ىلم تفاقم  5P1,111تصدير للمنتجات األردنية(. وعالوة علم ذلك  أدى تدفق أكثر مف 
اجييإ االقتصيياد األردنييي. وبييالننر ىلييم أ  االقتصيياد يعمييل بمعييدل أقييل مييف   عييدد مييف التحييديات التييي تو 

مييواطف مييف الشييباب الييليف   51,111المتوقيي   لييم يييتم تييوفير فييرم عمييل كافييية السييتيعاب أكثيير مييف    
 يدخلو  سوق العمل سنويا.

 
 العجا  الماالي   هياادة عل  الرغم من جهاود التضاامن الماالي  سااهم النماو االقتصاادي المتواضا  فاي          .2

بادال   4112% مان النااتج المرلاي اإلجماالي فاي عاام       1241باستثناء المنح التي ُيتوق  أ  تصل إل  
. ولكف يتوق  أ  يقيل العجيز الميالي بميا يشيمل المين  ليصيل ىليم نيوالي          4112% في عام 1241من 
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. وأدت الضيغو  الماليية ىليم تفياقم اليديف العيا        P1I3% فيي عيا    II.5بدال مف  P1I2% في 2.5
. وكيا   P1I2% مف الناتج المحلي ا جمالي بحليول نهايية عيا     2Iلي ُيتوق  أ  يصل ىلم نوالي وال

الديف العا  كحصة مف الناتج المحلي ا جمالي في اتجاا تصاعدي علم مدار ال،نوات ال،ب  الما يية   
  فإنيإ  ليميف الترتييا االنتيياطي لصيندوق النقيد اليدو      ولكف ىذا ما استمرت جهود التكيف المالي كجزء 

مف المتوق  أ  تردي ن،بة الديف ىلم الناتج المحلي ا جمالي ىلم تراج  هلا االتجاا التصاعدي اعتبارا 
 .P1I5مف عا  

 
% )فاي  1141ال ت ال معدالت البطالة المرتفعة والفقار قائماة وال تا ال معادالت البطالاة مرتفعاة عناد         .5

بييف اليلكور      علم األقل  ناث  عف هلا المعدلمعدل البطالة بيف ا  يكو  وعادة ما (41124نهاية 
٪ بيييف الييلكور. I1.Iمقارنيية بمعييدل  P1I2% فييي عييا  P1.Dنيييب بلييد معييدل البطاليية بيييف ا نيياث  

٪ I.35وتتفيياقم مشييكلة البطاليية بيييف الشييباب بشييكل اكبيير نيييب بلغيين معييدالت البطاليية بيييف الشييباب         
سينة عليم التيوالي فيي عيا        P2سنة ىلم  P1سنة ومف  I2سنة ىلم  I5٪ للف ات العمرية مف 3I.Dو

P1I2    واستنادا ىلم التقديرات الرسمية األخيرة  وصلن ن،يبة الفقير ىليم .I2.2    فيي عيا %P1I1 .
الفقير  قيد يكيو  للنيروا االقتصيادية       دةوعلم الرغم مف التقيد  اليلي تيم ىنيرازا فيي التخفييف ميف ني        

قر في األرد   السيما م  محدودية الحيز المالي المتاإ العالمية وا قليمية المتدهورة أ را سلبيا علم الف
 للحكومة بشأ  توسي  شبكات الحماية االجتماعية.

 
يعد تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحدا مان أولوياات الركوماة األردنياة      .5

صادي والتخفيف مان  التي تنب  من الدور الهام لتلت المشروعات في فل  فرل العمل واإلدماج االقت
الصيغيرة والمتوسيطة فيي األرد  فيي الحيد      و. وسي،اهم تشجي  المشروعات متناهية الصيغر  حدة الفقر

مف البطالة  السيما بيف الشباب والن،اء  با  افة ىلم الم،اهمة بشكل ىيجابي في االشتمال المالي ميف  
وت،عم الحكومة ىليم تطيوير النميو     خالل الوصول ىلم الف ات المهمشة في مختلف المناطق الجغرافية.

لمشيروعات الصيغيرة المبتكيرة وسيريعة     الداعمية ل  لي يقودا القطياع الخيام ميف خيالل تمكييف البي ية      ال
النمو. وتدعو هلا التطورات ىلم توفير الفرم المتكاف ة أما  المشيروعات متناهيية الصيغر والصيغيرة     

 حصول علم التمويل.والمتوسطة وتح،يف بي ة األعمال  السيما ىمكانية ال
 
 ثانيا: السياق القطاعي والمؤسسي 

 
 والخط األماميتعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اليو  بمثابة العمود الفقري  .2

أ  هلا  P1IIقطاع المشروعات الحديثة في األرد . أو   تعداد المرس،ات االقتصادية العامة عا  ل

% مف هلا 55مف المشروعات األردنية  وأ  عدد العامليف في % 25المشروعات تمثل ن،بة 

% مف ىجمالي القوة العاملة في 21موظف وأنها توفر فرم عمل لن،بة  I2المشروعات يقل عف 

% مف الناتج المحلي ا جمالي وتمثل 21القطاع الخام فضال عف أنها تحقق مخرجات ت،اهم بنحو 

 % مف المشروعات العاملة خارج عما .21% مف ىجمالي الصادرات. تق  نوالي 25

 

D.  تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مف أهم العوامل الم،اهمة في االقتصاد

 I51األردني وقدرتإ التناف،ية وىمكانات التوظيف. يبلد عدد المشروعات الم،جلة في األرد  نوالي 

ىلم %. 22ألف مشروع  تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها أكثر مف 

% مف 2Iغالبية فرم العمل نيب ت،اهم في توظيف نوالي جانا ذلك  توفر هلا المشروعات 

% 3D,2الصغيرة والمتوسطة و لمشروعات % ل3P,2العامليف في القطاع الخام تق،م ىلم 

 للمشروعات متناهية الصغر. كما يعتبر هلا القطاع مف أهم مصادر الصادرات والدخل في األرد .

 
 

المالي بشكل كامل في تح،يف عملية الحصول علم الخدمات المالية. فقد وصل معدل  ال ينعكس العمق .2

  مما يعكس ممارسات ا قرا  المحافنة في P1I2% منل مايو عا  52القرو  ىلم الودائ   ىلم 

%  وتم تخصيص هلا الن،بة 52ىلم الناتج المحلي المقد  للقاع الخام  البنوك. وتبلد ن،بة االئتما 

%(. يعتبر التمويل المصرفي مف الممارسات الشائعة ن،بًيا D2كبير ىلم الشركات الكبيرة )ىلم ند 



لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األرد   نيب تمثل البنوك المصدر الرئي،ي للتمويل 

  P1I3الخارجي لهلا المشروعات. وم  ذلك  ووفقًا  نصاءات البنك المركزي األردني في عا  

% فقط مف ا قرا  المصرفي ىلم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  مقارنًة بنحو 2ة ن،ب تلها

P5 األسواق الناش ة. وال يتوافر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رأ  المال الكافي  في% تخصص

رسمية. تو   قاعدة المصادر غير الداخلية  فضال عف ال األموالويأتي تمويلها في الغالا مف خالل 

وجود تفاوتات كبيرة  P1I3فجوة تمويل المشروعات الخاصة بمرس،ة التمويل الدولية لعا  بيانات 

% فقط مف الشركات IPمف نيب الحصول علم القرو  ن،ا نجم الشركات. تحصل ن،بة 

% مف الشركات متوسطة 21% مف الشركات الصغيرة و22متناهية الصغر علم قرو  مقابل 

 الحجم.

 

I1.  قا  نواليID صل مصرا مف أP5 أو  بإنشاء ىدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

القدرة علم ىقرا  المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد العديد مف البنوك بشكل رئي،ي  لديإ

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات  مما جعلعلم  مانات ا قرا  بدال مف الجدارة االئتمانية  

% P3تمويل. تتطلا معنم القرو   مانات تزيد قيمتها عف  ل علم ال تحصالجدارة االئتمانية 

تقريًبا مف قيمة القر   وتفيد الشركات الصغيرة أنها تقد   مانات تزداد قيمتها عف الضمانات 

الحقوق التعاقدية األساسية عملية مرهقة  تنفيلعلم ذلك  يعد  المقدمة مف الشركات الكبيرة. وعالوًة

يواجإ  عامال غير محفزلللك فهي بمثابة   الوقن  فضال عف ارتفاع تكلفتهاوت،تلز  الكثير مف 

ك األمر  ت،تخد  العديد مف البنوك ذ وللتعامل م  هلاىقرا  المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

األردنية أننمة تصنيف داخلية  قرا  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وتعتمد هلا األننمة علم 

النوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. با  افة ىلم ذلك  نصلن أول شركة التحليل المالي و

علم الترخيص  ومف المتوق  أ  تبدأ عملها في عا   يةمبدئ موافقةخاصة للمعلومات االئتمانية علم 

P1I5 قد تتضمف هلا الشركة ننا  شامل للمعلومات االئتمانية يتألف مف المعلومات المجمعة مف .

،ات التمويل متناهي الصغر والمرس،ات المالية غير المصرفية وتجار التجزئة البنوك ومرس

،اعد تطبيق هلا الننا  علم تقليل المخاطر االئتمانية التي يتعر  لها يوالمرافق العامة. سوا 

 مقدمي الخدمات المالية وزيادة م،توى نصول الم،تفيديف علم التمويل.

II. علم م،توى المحافنات تحديات أكبر  ومنها علم سبيل شروعات الصغيرة والمتوسطة متواجإ ال

المثال قلة عدد البنوك والهي ات الحكومية التي لها فروع ومكاتا في مختلف المحافنات  األمر اللي 

يقلل مف ىمكانية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ىلم الخدمات  ىلم جانا الصعوبات 

مشروعات في الحصول علم التراخيص ب،با ا جراءات والتكلفة الباهنة التي تواجهها هلا ال

(  تشير المشروعات P1IIوالمتطلبات التي تحددها البلديات. ووفقًا لدراسة نديثة للبنك الدولي )

 الصغيرة والمتوسطة ىلم معدالت الضرائا وعد  اليقيف االقتصادي الكلي كقيود رئي،ية تعاني منها.

 

IP.   عائقا  درات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهارات وق تمثلعلم جانا الطلا

نصولها علم التمويل  فغالبًا ما تفتقر المشروعات ىلم الشفافية وعد  توافر قوائم مالية مدققة أما  

عنها. ُيننر ىلم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علم أنها مشروعات أقل استقرارًا 

تمتلك هلا  لمزيد مف المخاطر. ىلم جانا ذلك  الا تمثلتنقصها ا دارة المرهلة  وبالتالي فهي 

القيا    المشروعات ما يكفي مف الضمانات  وىذا توافرت فال تكو  م،جلة  مما يجعل مف الصعا

. وغالبًا ما تمتن  المشروعات متناهية الصغر الصغيرة التنفيل علم الرهف ى  لم تكف م،تحيلة بعملية

ها في االقترا  والمتوسطة عف التقد  بطلبات للحصول علم قرو  مصرفية ننرًا لعد  اعتقاد

التي تعتر  ىجراءات التراخيص وال،ياسات  الصعوباتالربوي. أشارت الشركات الصغيرة ىلم أ  

التننيمية هي العوامل التي تعيق نموها. كللك تعتبر عمليات التفتيش مف قبل البلدية مف التحديات 

 الشائعة  ولكف لم يتم ربطها بمدفوعات غير رسمية.

 
 



I3.  تقيد نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. علم جانا  عوامل التيالعديد مف الهناك

الطلا  يواجإ ىقرا  هلا المشروعات معوقات ناتجة عف عد  مالءمة ا طار القانوني والمرس،ي 

واالشراا  تننيمالوعد  كفاية التقارير والمعلومات االئتمانية و عف  للمعامالت المضمونة وا ع،ار

. يمكف أ  ت،اعد أللية الية غير المصرفية المرس،ات المالخدمات المالية المقدمة مف  ي علمالرقاب

تتمكف األرد  مف  ىلم أ  التحتية الماليةفي تعويض أوجإ النقص في البنية   ما  أو تقاسم المخاطر

ردنية تح،يف معلوماتها االئتمانية والمعامالت المضمونة وا ع،ار. انخفضن م،اهمات الشركة األ

. P1I2 ما  في  355المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناليًا ىلم في ىقرا   لضما  القرو 

الدولي لتح،يف عمليات الشركة  في التعاو  م  مجموعة البنك وم  ذلك  تم تحقيق تقد  ملحوظ

لتعزيز لكف ال تزال الشركة بحاجة ىل مزيد مف الدعم واألردنية لضما  القرو  والننا  المتب  فيها  

 فعاليتها.

 

I2.  با  افة ىلم ما سبق  تشكل محدودية المنتجات ا سالمية التي تتفق م  الشريعة عائقًا أخر يواجإ

وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ىلم الخدمات المالية. فغالبًا ما تمتن  

مصرفية ألسباب دينية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عف التقد  بطلبات للحصول علم قرو  

تحر  االقترا  الربوي. ولقد كا  هناك طلا متزايد علم المنتجات المالية المتوافقة م  الشريعة 

% مف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األرد  تفضل المنتجات 52ا سالمية في األرد  )

في الننا  المصرفي  فقط المالية ا سالمية(. يقتصر تقديم هلا الف ة مف الخدمات علم أربعة بنوك

% مف ىجمالي أصول القطاع I5تمثل األصول المصرفية ا سالمية في األرد  نحو بأكملإ. 

ويحنم هلا القطاع بم،توى جيد مف الرسملة وتوافر ال،يولة ننرًا لنمو الودائ  بن،بة   المصرفي

% IIسالمية سوى . علم الرغم مف ذلك  ال تمثل المصارا ا P1I3سبعة في الم ة خالل عا  

% مف هلا 25 ويتم تقديمفقط مف ىجمالي التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطةنصول اا التمويل في شكل صكوك التمويل بالبي  اآلجل )المرابحة(.

مف هلا المشروعات  بالمبالغة في طلا الضماناتمقيد  علم التمويل المتوافق م  الشريعة ا سالمية 

وعد  الرغبة في تحمل المخاطر االئتمانية. ومف المتوق  أ  تضيق هلا الفجوة نيب أ  المشروع 

المقترإ سوا يشج  علم ىدخال منتجات مالية ىسالمية تعمل علم تقليل المخاطر الكامنة سواء مف 

الشريعة(  متواا م شغيلي الخالل الصكوك المالية المدعومة باألصول )مثل ا جارة؛ أي التأجير الت

)الكفالة(. ومف المتوق  الشركة األردنية لضما  القرو  أو توفير  مانات مف قبل الغير مف خالل 

وصول المشروعات الصغيرة  ،هيلأ  ي،اهم ذلك في ت،ري  وتيرة النمو في هلا النشا  وت

 والمتوسطة ىلم التمويل المتوافق م  الشريعة ا سالمية.

 

I5. الحكومة األردنية بنشا  تعمل ركات الناش ة ىلم الوصول ىلم التمويل وتمويل الديو . تفتقر الش

وشركات را  المال وفعالية علم تحفيز ننا  ىيكولوجي متنامي لريادة األعمال والشركات الناش ة 

في األرد . تشمل مبادرات تنمية ريادة األعمال المدعومة مف الحكومة األردنية ما يلي؛  المخاطر

مركز و  وصندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية  المرس،ة األردنية لتطوير المشروعات االقتصادية

وكللك نا نة  iPARK"ونا نة األعمال األردنية للشركات الناش ة " األعمال  لريادةالملكة رانيا 

يعتبر األرد  واندًا مف أهم مراكز الشركات  الممولة جزئيًا مف الحكومة. Oasis500األعمال 

الناش ة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعلم الرغم مف توافر هلا المبادرات الحكومية 

  ىال أنإ ال يزال هناك الم،تثمريف كبارالخام وشبكات التابعة للقطاع را  المال المخاطر وشركات 

إ الشركات الناش ة األردنية صعوبات في الحصول علم تواجو. الشركات الناش ةنقص في تمويل 

(  نيب ال يتم را  المال المخاطر)ديو   ةتمويل المتابعة بعد الحضانة وقرو  بدء األنشطة التجاري

من  هلا التمويل علم نطاق واس  مف خالل البنوك في األرد . ومف أكبر التحديات التي تواجهها 

ألف  511ألف دوالر و P11تمويل المتابعة بقيمة تتراوإ ما بيف  الشركات الناش ة في األرد ؛ نقص

األعمال التي تتجاوز ا مدادات المعرو ة ناليًا )برنامج  تنميةوالحاجة ىلم مزيد مف خدمات دوالر 

 (.P1IPالمعلومات مف أجل التنمية "انفوديف"  



I5.    ألليات تمويل مبتكرة بيف البنوكبالتالي سوا ي،اهم تعزيز متطلبات الننا  ا يكولوجي مف خالل و 

في تعزيز الننا  ا يكولوجي لريادة األعمال في  في القطاع الخام المخاطروالجهات المعنية برأ  المال 

تعزيز تمويل ديو  المشروعات عف طريق استخدا  البنوك عرو  المنتجات  ي،اعداألرد . هلا وسوا 

علم لرواد األعمال( برنامج  ما  القرو   قرو  )مثلالحالية المقدمة مف الشركة األردنية لضما  ال

 النمو الم،تدا  لبي ة ريادة األعمال في األرد .

 

I2.  تلتز  ال،لطات األردنية بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  ولللك فقد اتخلت تدابير

خلق فرم عمل. هلا وقد تم بلل ىصالنية هامة مف أجل تح،يف البي ة التمكينية وتشجي  توسعها بهدا 

جهودًا كبيرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجإ تنمية هلا المشروعات لكونها مف أهم مصادر خلق 

فرم عمل وتوظيف جديدة. للا يأتي تح،يف فرم نصول هلا المشروعات علم التمويل وكللك علم 

لكثرة المشروعات  ال الحكومة. وننرًاخدمات تنمية األعمال التجارية علم قائمة أولويات جدول أعم

مف الضروري دعم القطاع ففي االقتصاد األردني   كبيرةالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصورة 

علم نمو هلا  ا وبما أ  توافر التمويل الكافي والبي ة المواتية ي،اعد كوسيلة لتعزيز فرم العمل.

مزيد مف االهتما   توجيإعد أمرًا ناسمًا. وعالوًة علم ذلك  تم المشروعات بمعدالت أسرع  فإ  دعم نموها ي

عما  لتعزيز النمو في هلا المناطق ومعالجة أي فوارق ىقليمية. ومف الجدير باللكر  خارجبمحافنات أخرى 

أ  ال،لطات األردنية تحرم علم تح،يف م،توى معيشة األردنييف والحفاظ علم االستقرار االجتماعي في 

 المناطق التي كانن تعاني مف التهميش مف قبل.

 

  4 األهداف اإلنمائية المقترحةثالثا

ID.  الهدا ا نمائي الرئي،ي للمشروع في الم،اهمة في تح،يف الحصول علم تمويل المشروعات متناهية يتمثل

 الصغر والصغيرة والمتوسطة في األرد .

 4 التوصيف األوليرابعا
 

I2.  مشروع النمو الشامل المشترك بين البنت ومؤسسة التمويل الدولية لتنمية المشروعات متناهية الصغر

 تسهي تفي األرد   تشغيل المشروع األصلي  هو تمويل مالي وسيط بمكو  واحد ) والصغيرة والمتوسطة

الجهة المنفلة  –. تم صرا القر  عف طريق البنك المركزي األردني مليو  دوالر أمريكي 11( بمبلغ يةائتمان

التي لمتوسطة أو محفنة نشطة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وا التي لديهاللمشروع  ىلم البنوك المرهلة 

نصول للمشروع في الم،اهمة في تح،يف  االستعداد والقدرة علم نيازتها. يتمثل الهدا ا نمائي الرئي،يلديها 

. جاءت هلا العملية في الوقن المناسا علم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األرد 

ل،ياسية األخيرة في المنطقة العربية  وما نتج عنها مف تباطر في األرد  نيب أعقبن التطورات االقتصادية وا

النشا  االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة والفقر. مف خالل  ما  ىقرا  المشروعات متناهية الصغر 

الصغيرة والمتوسطة علم نحو م،تدا  تجاريًا  ساهمن هلا العملية في خلق فرم عمل م،تدامة في القطاع 

التي تعاني مف نقص الخدمات في المجتم   وال سيما الن،اء والشباب  وكللك المحافنات التي الخام للشرائ  

ر ي سواء مف نيب تقد  التنفيل بوجإ تعاني مف نقص الخدمات. وقد نصل المشروع األصلي علم تصنيف ُم

 عا  أو التقد  في تحقيق الهدا ا نمائي للمشروع.

P1. ع  ويتضح ذلت من سرعة الصرف ومؤشرات ترقي  األهداف المتوقعةكبير في تنفيذ المشرو تم إحراه تقدم .

مار   IP؛ وتم التوقي  علم اتفاقية القر  في P1I3مار   5اعتمد مجلس المديريف التنفيلييف المشروع في 

P1I3 يونيو  2اعتبارًا مف  سارية  وأصبحنP1I3 وتم صرا المبالد المقررة بالكامل بحلول  PI  دي،مبر

P1I2  في غضو   أيID  شهر  م  االستجابة الفورية لمطالا العمالء وانتياجات تمويل المشروعات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرم العمل. وصل ىجمالي نجم ىقرا  هلا المشروعات في ىطار 

ل ال،نة األولم مف تنفيل الم،تهدا خالأي بزيادة عف المبلد مليو  دوالر   21مشروع ىلم االئتمانية لل الت،هيالت
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PI.  لعد المشروع دورًا مروريًا في التصدي للترديات الرئيسية التي تواجه فل  فرل العمل وال سيما بين الشباب

مشروع مف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مف هلا  5111استفاد ما يزيد عف  والنساء4

% مف 52مشروع في نهاية ال،نة الرابعة  أقيمن ن،بة  P111عدد المشروعات الم،تهدا كا  العملية  رغم أ  

% مف الم،تفيديف D5هلا المشروعات خارج عما  في المحافنات التي تعاني مف نقص الخدمات. وتمثل الن،اء 

ر هلا العملية  كما بلد ىجمالي عدد الوظائف التي تم توفيرها في ىطا %.22مف المشروع  في نيف يمثل الشباب 

%. كما 55% والشباب 5Pفرصة عمل  كا  نصيا المرأة منها نوالي  PID1  1هو وا   في تقييم األ ر

% مف فرم العمل خارج عما . بوجإ عا   ساهمن هلا 55وصل المشروع ىلم المحافنات موفرًا نوالي 

وهما القضاء علم الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في األرد   ويتض  ذلك  المزدوجيفالعملية في تحقيق الهدفيف 

% مف الم،تفيديف مف المشروع في المناطق الريفية خارج عما  ممف يواجهو  53مف وصول هلا الفرم ىلم 

مف الفقر ب،با محدودية فرم العمل والفرم التجارية والوصول غير الكافي ىلم الخدمات  أمخاطر أسو

 I5أربد بن،بة  )وهي للفقر مطلقة تحقق ذلك في الغالا في المد  الشمالية التي تعاني مف أعلم معدالت المالية.

في الم ة(  وهي أعلم  P5في الم ة وعجلو  بن،بة  P1في الم ة وجرش بن،بة  I2في الم ة والمفرق بن،بة 

 %.I2,2ىلم  تصلفي المملكة التي مطلقة للفقر معدالت 

PP. ورة األصلي التي تم تنفيذها بصتمويل اإلضافي المقترحة توسي  نطاق أنشطة المشروع سوف تمول عملية ال

. لم يتم اقتراإ ىجراء تغيرات كبيرة علم التصميم أو ترتيبات التنفيل أو الهدا ا نمائي جيدة من أجل تع ي  األثر

يد مف الدرو  الم،تفادة مف المقترإ لتشغيل المشروع األصلي. علم الرغم مف ذلك  سوا ي،تلز  استخدا  العد

 الوصولأجل نشر التوعية وأدوات التمويل. علم وجإ التحديد  يهدا التمويل ا  افي المقترإ ىلم توسي  نطاق 

لتغطية المزيد مف المحافنات والمناطق التي تعاني مف نقص الخدمات وزيادة التمويل المقد  للشركات الناش ة 

  نيب أ  ذلك سوا يعمل علم 2ييف با  افة ىلم اال ني عشر بنكًا الحاليةوىشراك المزيد مف الوسطاء المال

س،ات رتح،يف فرم الحصول علم التمويل مف مرس،ات التمويل متناهي الصغر مف خالل اقترا  هلا الم

  ر القانونية والتننيمية )لوائالتح،ينات األخيرة في ا طبشكل مباشر مف البنك المركزي األردني  م  مراعاة 

  وُنشرت P1I2دي،مبر  I2( التي وافق عليها مجلس الوزراء في P1I5ل،نة  5التمويل متناهي الصغر )رقم 

 ي( با  افة ىلم الموافقة علم من  ترخيص مبدئي ألول مكتا ائتمانP1I53فبراير  Iفي الجريدة الرسمية في 

 القطاع الخام.  مف

P3.  دافل النظام المالي التي أدت إل  إفضاع مؤسسات التمويل  التنظيمي النطاقسوف تعمل التطورات األفيرة في

عل  نرو أكبر في إلار التمويل  الوصولمتناهي الصغر إل  إشراف البنت المرك ي األردني عل  توسي  

  نيب سوا يكو  بمقدور مرس،ات التمويل متناهي الصغر الحصول بشكل مباشر علم مبالد اإلضافي المقترح

ركزي األردني ونقلها للم،تفيديف النهائييف. كما أ  التمويل ا  افي سوا يضمف مشاركة مالية مف البنك الم

  التي تشكل المرأة الجانا األكبر مف قاعدة عمالئها  والشركات 4أوس  مف مرس،ات التمويل متناهي الصغر

ي األردني لمرس،ات األعمال. عالوًة علم ذلك  سوا يعمل ا قرا  المباشر مف البنك المركز وروادالناش ة 

التمويل متناهي الصغر علم خفض معدل الفائدة المفرو ة علم عمالء األعمال التجارية و ما  الدعم لهلا 

 القطاعات التي أ بتن فعالية وجدوى في خلق فرم العمل والتخفيف مف ندة الفقر والتواجد في المحافنات. 

  

                                                 
النوع   والتي تضمنن الرب  سنويةتقارير البنك باالستعانة بتقرير تقييم األ ر بعد سنة ونصف مف تنفيل المشروع  وذلك  تم ىعداد .1

  (.ةواالجتماعي ةالبي يللمعايير  المتثمىذا كا  المشروع الفرعي ا مومكا  وطبيعة العمل )و همراعمألمتقدميف الناجحيف واالجتماعي ل
 
P
بنك االتحاد و األهلي البنكو البنك العربيو بنك لبنا  والمهجرو البنك األردني الكويتيو بنك القاهرة عما هي: الحالية  البنوك 
والبنك  سوسيتيإ جنرال والبنك العربي ا سالمي الدولي بنك ا سكا  للتجارة والتمويل وبنكو البنك التجاري األردنيو كابيتال بنكو

  .ياألردن ا سالمي
3
إقرا  مرس،ات التمويل متناهي الصغر بصورة مباشرة  بعد أ  أصبحن خا عة بهلا مف شأنإ أ  ي،م  للبنك المركزي األردني  

   شراا وتننيم البنك المركزي األردني.  
4
 وصندوق المرأة وفيتا  األرد . تمويلكمتتضمف مرس،ات التمويل متناهي الصغر المحتملة مرس،ة   



P2.  تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ل نظراسيتم تع ي  أثر قرض  التمويل اإلضافي

في  صدر وزاري قرارالتي يرأسها وزير التخطيط والتعاو  الدولي. تأس،ن هلا اللجنة بموجا والمتوسطة  

I5   مارP1I2 وتهدا ىلم  ما  االستهداا الفعال للشرائ  التي تعاني مف نقص الخدمات  م  دعم تنمية  

صغيرة والمتوسطة في نفس الوقن. هلا مف شأنإ تمكيف المشروعات الم،تقبلية مف تلبية انتياجات المشروعات ال

 قاعدة أوس   وبالتالي زيادة فعالية تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الم،تقبل.

P5.  األهمية  وال سيما م  استمرار يعتبر دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمر بالغ

% مف ىجمالي عدد 2D. في ىطار عملية المشروع األصلي: تم تخصيص ن،بة إففاقات السوق في األرد 

% ألغرا  البناء وشراء األرا ي لتوسي  األعمال IP,2القرو  ألغرا  رأ  المال العامل ون،بة 

 واآلالت وال،يارات. % ألغرا  شراء المعدات32,5التجارية القائمة ون،بة وكانن 

P5. سوف يكو  منح القروض للشركات الجديدة  ومن ثم فل  فرل عمل جديدة  مرور التركي  الرئيسي للعملية .

هناك طلا كبير ومتزايد للحصول علم قرو  بأسعار معقولة  ومف المتوق  أ  ينمو هلا الطلا في الم،تقبل. 

نوك في ىطار العملية األصلية لدعم قطاع الخدمات  في مف البالمقدمة % مف نجم القرو  21تم توجيإ متوسط 

التداول خدمات % ونصلن الخدمات التجارية وIDنيف نصل قطاع الصناعات التحويلية علم ما يقرب مف 

% مف نجم القرو  لألنشطة التجارية 3D%. قدمن مرس،ات التمويل متناهي الصغر نوالي I5علم نوالي 

% لألنشطة ذات I2والمن،وجات متناهية الصغر فضال عف  المالبست % لمشروعاI5وأنشطة التداول و 

 الصلة بالخدمات.

P2.  نيب أ  هلا المشروع يتب  المشروع المقترح نهج برنامجي لتع ي  فرل الرصول عل  التمويل في األرد  

التمويل يشكل مكو  واند مف مجموعة متكاملة مف الدعم  بدًء مف الخدمات االستشارية التي تقدمها مرس،ة 

الدولية وبناء قدرات مرس،ات الوساطة المالية ىلم الم،اعدة التقنية في ىطار مرفق الم،اعدة التقنية المشتركة مف 

البنك الدولي ومرس،ة التمويل الدولية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق االنتقالي 

ة لالقتصاد الكلي وا دارة المالية. تشمل األنشطة التكميلية الدعم وقر  سياسة التنمية بقيادة الممارسة العالمي

لتعزيز البنية التحتية المالية )مكتا االئتما  والمدفوعات الننا ( وا صالنات القانونية والتننيمية )قانو  الالز  

نية لضما  القرو  الصغر وقانو  نماية الم،تهلك  الخ( وا صالنات المرس،ية )الشركة األرد متناهي التمويل

والمرس،ة األردنية لتطوير المشروعات االقتصادية(  وكللك أنشطة بناء القدرات للمرس،ات مف قبل الممارسات 

 العالمية للتجارة والتناف،ية.

PD.  والحصولوقد و   البنك المركزي األردني أللية التنلم التي توفر وسيلة فعالة للمجتمعات للتعبير عف المخاوا 

ادلة. ندد البنك المركزي األردني نقطة مركزية للتن،يق داخل البنك بوتعزيز عالقة بناءة مت ضاتعلم التعوي

المتعلقة بالمشروع. هلا وسوا يواصل البنك المركزي ما يلي )أ( ىطالع  المخاواالمركزي األردني لمعالجة 

ومرس،ات التمويل متناهي  الجمهور )بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبنوك

الصغر( علم نقا  االتصال وكيفية التواصل معها عبر الموق  ا ليكتروني وعملية تقديم الطلبات وىعالنات 

الرد علم الشكاوى كتابيًا أو عف طريق الهاتف في غضو   عف وسيكو  م، وال المشروع في الصحف و)ب( 

 ج( ىجراء متابعة دورية لفعالية أللية التنلم.أسبوعيف ىلم  ال ة أسابي  مف تقديم الشكوى. و)

 التمويل )بالمليو  دوالر أمريكي(

 51,11 :إجمالي تمويل البنت 51,11 التكلفة الكلية للمشروع:

   1,11 الفجوة التمويلية:

 المبلغ التمويل اإلضافي  –مصدر التمويل 

 1,11 المقترض:

 51,11 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 51,11 اإلجمالي:
 



 
 4 التنفيذ  فامسا:
P2.  مليو  دوالر. وسوا يتم توجيإ قر  البنك مف  51سوا تكو  العملية المقترنة بمثابة تمويل مالي وسيط بمبلد

خالل البنك المركزي األردني اللي سيتولم م،رولية ىطالع مرس،ات الوساطة المالية علم خصائص القر  

سوا يقو  البنك المركزي األردني بإقرا  مرس،ات التمويل متناهي الصغر والتفاو  علم عقود القر . 

التي لديها البنوك المرهلة الحائزة علم محفنة نشطة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو و

مباشرًة بعدها  تقو  البنوك ومرس،ات التمويل متناهي الصغر بإقرا  التمويل  االستعداد والقدرة علم نيازتها.

ىلم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  وسيتاإ أمامها اختيار ىقرا  مرس،ات التمويل متناهي 

إقرا  المشروعات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة. سوا يتم ا قرا  فقط ب ستقو  بدورهاالصغر التي 

بولة لدى البنك الدولي والتي تم و عها واالتفاق عليها في نال استيفاء البنك المحتمل معايير األهلية المحددة والمق

 م  ال،لطات األردنية.

سوا تعزز العملية دور المرس،ات المالية في النمو االقتصادي مف خالل تمويل وتطوير قطاع المشروعات  .31

دة مزيد مف التركيز بشكل خام علم زيا توجيإمتناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة في األرد   ىلم جانا 

شج  هلا وسوا تألغرا  االستثمار في هلا المشروعات ورأ  المال العامل. األجل  التمويل الطويل ومتوسط

علم نمو وتوس  الشركات الناش ة والشركات القائمة والقيا  بدور نافز للمشروعات التي  يةاالئتمان الت،هيالت

هم العمالء الرئي،يو  العمالء  يكو سوا امتنعن في ال،ابق عف الوصول ىلم سوق التمويل الرسمي. وبهلا 

 أطول أو تمويل ى افي. فترات استحقاقم  البنوك والعمالء الحالييف ممف هم بحاجة ىلم  لم يتعاملواالليف 

مرفق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في ىطار  ابالتوازي م  الم،اعدة الت،هيالت االئتمانية سيتم تنفيل  214

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي  ينبغي الننر ىلم هلا العملية باعتبارها جزء مف والمتوسطة 

المشروعات المتناهية الصغر نزمة الم،اعدات المقدمة مف مجموعة البنك الدولي التي تتضمف تقديم ال،يولة ىلم 

رات لتح،يف البي ة التمكينية والم،اعدة وبناء القدالت،هيالت االئتمانية ىندى الصغيرة والمتوسطة مف خالل و

المشروعات المقامة في المناطق النائية مف  ةللمرس،ات المالية التي تقو  بإقرا  هلا المشروعات وم،اعد الفنية

 المشروعات المتناهية الصغرالبالد. سوا ت،اعد هلا الحزمة مف الم،اعدات علم فت  ال،وق أما  ىقرا  

،يف نصول المشروعات التي توفر فرم عمل علم ال،يولة والتمويل التي هي في والصغيرة والمتوسطة وتح

أمس الحاجة ىليإ. يتماشم هلا التصميم م  ما تم القيا  بإ في دول أخرى ويعتبر بمثابة نزمة م،اعدات شاملة 

 لجمي  الم،اعدات ال،ليمة مف النانية الفنية والمطلوبة لمعالجة هلا الم،ألة.

3P.  ىلم البنوك ومرس،ات التمويل متناهي الصغر الت،هيالت االئتمانية قدمها قد تال،يولة التي بصرا الننر عف

تحفيز المشاركة مف خالل أجل استحقاق أطول للقرو .  امف شأنهالت،هيالت االئتمانية  هلا المشاركة  فإ 

  ف،يخض  ألسس تجارية األعمال  ولكف ىذا تم تطبيق ذلك رائداتويمكف الننر في نوافز أخرى  ومنها تحفيز 

بعد خدمة ديف مر ية. م  مراعاة االلتزا  بمعايير األهلية  سيتم تقييم  back ended  م،تحقة الدف وتكو  

ة" التي تنطوي عليها هلا المقترنات في تمويل يا  افالقيمة  المقترنات المقدمة مف البنوك في  وء "

علم سبيل المثال طرإ منتجات جديدة والوصول ىلم  المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

المناطق التي تعاني مف نقص الخدمات تحديًدا أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة 

واالستخدا  المبتكر لقنوات التوزي   وما ىلم ذلك. مف المتوق  أ  ت،فر هلا المتطلبات عف تح،يف نوعية 

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وستكو  بمثابة فرصة للقطاع المصرفي  ا قرا  المقد  ىلم

 األوس  لتعزيز مشاركتإ في ىقرا  هلا المشروعات وسوا تشمل ن،ا ومقاييس محددة.

 

 
  



 
 
 السياسات الوقائية التي قد تكو  سارية: سادسا:  

 ال نعم السياسات الوقائية التي يستهدفها المشروع

  X (4.01التقييم البي ي )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

 X  (4.04الموائل الطبيعية )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

 X  (4.36الغابات )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

 X  (4.09مكافحة اآلفات )منشور سياسة العمليات 

 X  (4.11منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك الموارد الحضارية المادية )

 X  (4.10ال،كا  األصليو  )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

 X  (4.12ىعادة التوطيف الق،رية )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

 X  (4.37سالمة ال،دود )منشور سياسة العمليات/ىجراءات البنك 

المائيية الدوليية )منشيور سياسية العملييات/ىجراءات      المشروعات علم المجاري 
 (2.51البنك 

 X 

المشييييييروعات المقاميييييية فييييييي منيييييياطق متنييييييازع عليهييييييا )منشييييييور سياسيييييية    
 (2.51العمليات/ىجراءات البنك 

 X 
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