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 :الملخص
 

لتمويل إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة      كـان االعـتماد الكلي على وجود البنوك         
وعلى الرغم من أن البنوك كانت تقوم       . ظاهـرة سـائدة حتى بداية التسعينيات من هذا القرن         

بـشكل فعال بتحليل أوضاع تلك المنشآت من نواحي مالية وإدارية، إال أنها غالباً ما اعتمدت                
لمنشآت، رغبة منها في تخفيض احتماالت      علـى الضمانات كأساس للتمويل المقدم لمثل هذه ا        

 .التعثر في القروض الممنوحة
 

لكـن البـنوك التجارية لم ترتكز بشكل كافي في قرار منح القرض على عاملين هامين وهما                 
حيث تؤثر شخصية العميل وسمعته     . شخصية العميل وسمعته، باإلضافة إلى البيئة المحيطة به       

على احتماالت  ) ربما أكثر من قوة المشروع والضمانات     (ر  والبيـئة التي يعمل فيها بشكل كبي      
وواضح للجميع أن نسب التعثر وحجم المحافظ المشكوك في تحصيلها في           . التـزامه بالـسداد   
تتركز أصالً في كثير من القروض الكبيرة       ) علـى الرغم من قوة ضماناتها     (معظـم البـنوك     

م األحيان أعمدة اقتصادية كبيرة في     والمـضمونة بشكل مناسب، والتي يمثل أصحابها في معظ        
 .الدول التي يعملون بها

 
مـن هـنا جاءت فكرة إنشاء الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، المنبثقة والمملوكة              
بالكامل لمؤسسة نور الحسين بهدف تمويل أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة           

لت الشركة منذ تأسيسها على تطوير نظام مترجم        وقد عم . إلنـشاء وتطويـر تلـك المشاريع      
لتقييم أوضاع العمالء، يرتكز في جزءه األكبر على شخصية العميل          )  نقطة ١٠٠من  (باألرقام  

 . نقطة من هذا التقييم٣٠أما التحليل المالي، فال يأخذ سوى . وتحليل البيئة المحيطة به
 

 مشروع متوسط   ٣٥٠٠ما يزيد عن     في تمويل    ١٩٩٩وقـد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام        
 مليون دينار، بينما تمكنت من تمويل أكثر من         ٦وصـغير الحجـم بقـروض تتجاوز قيمتها         

المرتكز لمعايير نوعية أكثر من ارتكازه      ( مشروع ميكروي بفضل هذا التقييم النوعي        ١٩٥٠٠
ته والبيئة ، الذي يساعد في الحكم على مدى مصداقية العميل وسمع   )علـى المعاييـر الـرقمية     

حيث أن أكثر من    . المحـيطة به ربما أكثر من تركيزه على الضمانات العينية والتحليل المالي           
مـن تلـك المـشاريع مولت دون الحصول على أي نوع من الضمانات الشخصية أو                % ٩٠
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% ٩٩,٨ونجحـت الشركة ومنذ تأسيسها في المحافظة على نسبة تحصيل تجاوزت            . العينـية 
 . وجود تلك الضماناتعلى الرغم من عدم

 
تـم تمـويل تأسـيس الشركة من مؤسسة نور الحسين، باإلضافة إلى تمويل مقدم من الوكالة                 

كما حصلت الشركة على قروض من االتحاد       .  مليون دينار  ١,٢األمريكية للتنمية الدولية بقيمة     
 على   دينار، كما وحصلت منذ عام واحد      ٦٧٠األوروبـي وصـندوق التنمية والتشغيل بقيمة        

قرض من الحكومة األردنية وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيمة مليون دينار أردني             
 . دينار٢٥٠٠٠ و ٥٠٠٠لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تتراوح بين 



)5( 

 :لمحة قصيرة عن تاريخ الشركة
 

 نور الحسين   تأسـست الـشركة األردنـية لتمويل المشاريع الصغيرة بقرار من جاللة الملكة            
/٢٠ بتاريخ ٥٧٤٩وتم تسجيلها تحت الرقم . المعظمـة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة نور الحسين     

 لـدى وزارة الـصناعة والتجارة كشركة غير ربحية محدودة المسؤولية مملوكة             ٠٦/١٩٩٩
بالكامـل لمؤسـسة نور الحسين التي تعمل بشكل مستقل تحت مظلة مؤسسة الملك حسين بن                

أسست بأمر من جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين تخليداً لذكرى الراحل             طـالل والتـي     
 .العظيم جاللة الملك الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه

 
كـان الهدف األساسي من تأسيس الشركة هو فصل المبادرات التنموية اإلنسانية التي تديرها              

السائد بين الفئات المستفيدة من أن      المؤسـسة األم عن نشاطات اإلقراض وذلك تجنباً لالعتقاد          
القروض التي يتم صرفها هي بمثابة منح ال داعي لتسديدها الحقاً، حيث كان المؤسسة األم قد                

" تحسين نوعية الحياة  "بـدأت بـرنامجاُ إقراضياً طموحاً منذ بداية التسعينيات ضمن مشروع            
لكن البرنامج  . لعمل البناء والمثمر  وبفـوائد بـسيطة لتشجيع أبناء القرى البعيدة والنائية على ا          

وعلـى الرغم من تحقيقه للغايات التي أنشأ من أجلها، إال أنه لم يحقق االستدامة المنشودة إال                 
 .في السنتين األخيرتين من عمره

 
 :وبشكل عام، يمكن تلخيص أهداف الشركة بما يلي

 
 على تطوير   توفيـر فرص االقتراض ألصحاب المشاريع متناهية الصغر لمساعدتهم         .١

هذه المشاريع ورفع معدل دخل أسرهم، وذلك بإتباع أفضل األسس المطبقة عالمياً في             
 .اإلقراض الميكروي والصغير وبشكل يضمن استدامة هذه النشاطات

توفير فرص االقتراض ألصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وخصوصاً غير           .٢
نظام البنكي التقليدي نظراً لعدم     القـادرين مـنهم على الحصول على القروض عبر ال         

 .قدرتهم على توفير الضمانات التي تطلبها البنوك

بـشكل غير مباشر، المساهمة بفعالية في رفع سوية االقتصاد الوطني من خالل خلق               .٣
 .فرص عمل وتخفيض معدل البطالة

ربـط العمـالء مـن خالل قسم يتولى التنسيق بين العمالء ومساعدتهم على معرفة                 .٤
البعض وشراء ما يحتاجونه بينهم بدالً من عناء البحث عن مصادر مناسبة            بعـضهم   
 .كما يحفزهم للتكامل فيما بينهم سواًء عمودياً أو أفقياً. لمشترياتهم
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 :إدارة الشركة
 

والممثلة باللجنة التنفيذية   (يديـر الشركة هيئة مديرين يتم تعيينها من قبل الهيئة العامة للشركة             
، وتتمتع هيئة المديرين كما تتمتع      )ين والتي ترأسها جاللة الملكة نور     لمؤسـسة نـور الحـس     

الشركة باالستقالل التام مالياً وإدارياً عن المؤسسة األم، حيث تتولى هيئة المديرين اتخاذ كافة              
القرارات التي تخص الشركة ويتم تدوير أرباحها في رأس المال العامل وال يتم توزيع األرباح               

 :وبشكل موجز، تتولى هيئة المديرين المهام التالية. األم أو أي من مشاريعهاعلى المؤسسة 
 

 .التخطيط االستراتيجي متوسط وطويل األمد لكافة نشاطات الشركة .١

 .التأكد من أن اإلدارة التنفيذية للشركة تقوم بمهامها على أتم وجه .٢

 .وضع السياسات واإلجراءات الكفيلة بضمان سير العمل .٣

 الـشركة ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها التي تضعها اإلدارة التنفيذية            مـراقبة أداء   .٤
 .وتصادق عليها الهيئة سنوياً

 
 :تتكون هيئة مديري الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة من السادة

 
 .رئيساً لهيئة المديرين  سيادة الشريف شاكر بن زيد  .١

 .نائباً للرئيس  سعادة السيد عامر السلطي .٢

 .عضواً  الي األستاذ راتب الوزنيمع .٣

 .عضواً  سعادة السيدة هناء شاهين .٤

 .عضواً سعادة السيد مصطفى ناصر الدين .٥

 .عضواً  معالي األستاذ شريف الزعبي .٦

 .عضواً   سعادة السيد عماد أيوب .٧

 .مديراً تنفيذياً للشركة  سعادة السيد خالد الغزاوي .٨
 

فبينما : خبرات التي أثرت مسيرة الشركة    تمـثل هيـئة المديرين مزيجاً متوازناً من ال        
أعماله كرجل  " وهو أحد أبناء األسرة الهاشمية المالكة     "يمـارس سيادة الشريف شاكر بن زيد        

اقتـصادي معروف، فإن معالي األستاذ راتب الوزني يتمتع بخبرة قضائية مشهود لها كوزير              
ك األردن ويتمتع بخبرة    كمـا أن الـسيد عامر السلطي مستشار لمدير عام بن          . سـابق للعـدل   

أما السيدة هناء شاهين فهي في حقل التنمية المستدامة منذ فترة           .  مـصرفية كبيـرة وطـويلة     
كما يعتبر معالي األستاذ    . طـويلة وتـشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة نور الحسين          
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اعة والتجارة،  شريف الزعبي من األعالم القانونية المعروفة ويشغل حالياً منصب وزير الصن          
ويتمتع السيد مصطفى ناصر الدين بخبرة متميزة في مجال التنمية اإلدارية واالستشارات كونه             

أما السيد عماد أيوب فهو رجل أعمال       . المدير التنفيذي لمجموعة طالل أبو غزالة في األردن       
. ط الشرق األوس  Cyberiaمعـروف فـي مجال تكنولوجيا المعلومات ويدير حالياً مجموعة           

 ويتمتع  ٢٠٠١ويـشغل الـسيد خالد الغزاوي منصب المدير التنفيذي للشركة منذ أواسط عام              
بخبرة مصرفية طويلة حصل عليها من خالل عمله في القطاع المصرفي وحضور العديد من              

 .USAIDالدورات العالمية بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
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 :ملكية الشركة وتمويلها
 

دفعت بالكامل  )  دوالر أمريكي  ٤٢,٠٠٠( دينار   ٣٠,٠٠٠سمال مال الشركة المسجل     يـبلغ رأ  
 .١٩٩٩من المؤسسة األم عند تأسيس الشركة في منتصف عام 

 
 بتقديم منحة للشركة USAIDوفـي نفس الفترة تقريباً، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    

 ". أمير"طوير بيئة األعمال في األردن  دينار وذلك عبر برنامج دعم وت١,٢٢٦,٦١٨بقيمة 
 

ونظـراً لـنجاح الشركة في تحقيق أهدافها خالل فترة وجيزة من الزمن، وفي نهاية أيلول من         
، اتفقـت الـشركة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على تمديد اتفاقية المنحة              ٢٠٠١عـام   

مليون ٢ليون دينار إلى حوالي      م ١,٢، وبحيث يرفع سقف المنحة من       ٢٠٠٥الموقعة حتى آب    
لكن التمديد تم على شكل منحة أودعت في أحد         ".  دينار ٧٤٣,٠٠٠بمنحة إضافية بواقع    "دينار  

. البنوك التجارية وتستطيع الشركة بموجبها االقتراض من البنوك التجارية بضمانة تك الوديعة           
 تحصل على هذه الوديعة     وفـي حال تحقيق الشركة لشروط المنحة المبينة الحقاً، تستطيع أن          

وبفض اهللا أوالً وقدرة موظفيها وإخالصهم، استطاعت الشركة تحقيق         . بحـيث تصبح ملكاً لها    
 ٧٤٣٠٠٠ وتخرجت من المنحة بمبلغ      ٢٠٠٣شـروط المـنحة في شهر تشرين ثاني من عام           

ن وكانت شروط التخرج م   .  وحتى التخرج  ٢٠٠١ديـنار مضافاً إليها فوائد الوديعة منذ أيلول         
 :هذه المنحة كما يلي

 
ويقصد باالستدامة  .  شهراً متواصلة  ١٢تحقـيق االسـتدامة المالـية والتشغيلية لمدة          .١

بما فيها فوائد   "التـشغيلية قدرة الشركة على تغطية كافة مصاريفها المالية والتشغيلية           
ة، أما االستدامة المالي  ". االقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة      

فهـي قـدرة الشركة على تغطية مصاريفها التشغيلية والمالية كاملة بافتراض أن كل              
 .رأسمالها العامل هو على شكل قروض بفوائد تجارية عادية

عدم استغالل المنحة مدة ستة شهور كاملة خالل اإلثني عشر شهراً المشار غليها في               .٢
 .الشرط األول

ت العالمية في مجال تمويل المشاريع      اسـتمرار الـشركة في تطبيق أفضل الممارسا        .٣
 .الصغيرة واألصغر

تقـديم البـراهين الكافـية لقـدرة الشركة على االقتراض من البنوك التجارية بدون                .٤
 .ضمانات واستناداً إلى سمعتها فقط
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نجحـت الـشركة كـذلك في استقطاب منح وقروض من جهات مختلفة، فقد حصلت               
 دينار لمدة ستة سنوات مع منحة إضافية        ٤٠٠,٠٠٠الـشركة على قرض معدوم الفائدة بواقع        

 دينار من االتحاد األوروبي وعبر صندوق التنمية والتشغيل وبحيث يستغل هذا            ١٨,٠٠٠بقيمة  
القـرض في تمويل المشاريع متناهية الصغر للسيدات والعاطلين عن العمل والعائالت الكبيرة             

 دينار مباشرة   ٢٧٠,٠٠٠لى قرض بواقع    كما حصلت الشركة ع   . التي تديرها السيدات األرامل   
وأخيراً، وبدعم مشكور   . عبـر صندوق التنمية والتشغيل وذلك لدعم المشاريع تحت التأسيس         
 دينار أردني   ١,٠٠٠,٠٠٠ومباشـر مـن وزارة التخطيط، حصلت الشركة على قرض بقيمة            

ق التنمية   وعبر صندو  - برنامج المشاريع الريادية     –مـن وزارة التخطيط     ) ملـيون ديـنار   (
والتـشغيل، وتـم توجـيه هذا القرض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض قصيرة              

 . دينار٢٥,٠٠٠ و ٥٠٠٠ومتوسطة المدى وبقيم تتراوح بين 
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 :منتجات الشركة اإلقراضية
 

تقـدم الشركة لعمالئها منتجات إقراضية وغير مالية مختلفة، وهدفها مساعدة فئات المستفيدين             
ة في النهوض بمشاريعهم وتطويرها، وتمنح الشركة خدماتها وقروضها لكافة أصحاب           المختلف

المـشاريع التجارية والصناعية والخدمية مهما كان نوعها، لكن قطاع الزراعة وتربية وتسمن             
الحـيوانات قطاعات غير مشمولة بخدمات الشركة كونها ذات طابع موسمي، ولكون مؤسسة             

 . ي مثل هذا النوع من اإلقراضاإلقراض الزراعي متخصصة ف
 

 :ويشترط في العميل المتقدم للحصول على قرض أن يتمتع بالمواصفات التالية

 . عاما٦٥ً و ١٨أن يكون عمره بين  .١

 .أن يملك مشروعاً قائماً منذ ما ال يقل عن سنة واحدة .٢

رة في  في حالة العمالء الراغبين ببدء مشاريعهم الجديدة، يتوجب أن يتمتع المتقدم بخب            .٣
 سنوات، وأن يملك أصالً ما ال يقل        ٣المجـال الذي يرغب ببدء العمل فيه ال تقل عن           

 .من تكلفة بدء وتشغيل المشروع% ٣٥عن 

 للمشاريع  ١٠ للمشاريع الميكروية،    ٣أن ال يـزيد عـدد العاملـين في المشروع عن             .٤
 . للمشاريع المتوسطة٢٥الصغيرة و 

 . العمل والسكنأن يتمتع العميل بسمعة طيبة في محيط .٥

 .معرفين يعرفونه معرفة جيدة وليسوا من أقاربه) ٣(أن يقدم  .٦

في حال تم طلب كفيل أو أكثر للقرض، يجب التأكد من سمعة الكفالء ووجود مصادر                .٧
 .دخل لهم من مشاريع يملكونها أو وظائف يعملون بها

 
ا تراعي دوماً إجراء    وتقـدم الـشركة الخـدمات والمنتجات اإلقراضية التالية لعمالئها، لكنه          

األبحـاث التـسويقية لمعـرفة ما يستجد من أمور تتعلق برغبات العمالء وما يحتاجونه من                
وتتم هذه األبحاث في العادة عبر الهاتف، أو من خالل معلومات           . تعديالت على تلك المنتجات   

التي يجريها  يقدمها ضباط القروض في تقاريرهم ربع السنوية، أو من خالل األبحاث الميدانية             
 :طرف ثالث محايد ول نشاط الشركة

 
وهو منتج إقراضي ميكروي يختص بتمويل النساء صاحبات المهن         : قـرض النـساء    .١

ويقدم هذا القرض بدون ضمانات أو عقود، وبقيمة        . واللواتـي يعملن فيها من منازلهن     
 . شهور١٠ و ٧ دينار على مدة تتراوح بين ٢٠٠ و ١٤٠تتراوح بين 
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وهو قرض تتقاسمه مجموعة مكونة من أربعة نساء يعملن متعاونين          : نقـرض التعاو   .٢
وهي رئيسة  "لـرفع دخل أسرهن وتطوير أنفسهن من خالل تجمعهن في بيت إحداهن             

ويتم منح القرض بدون ضمانات أو      . وممارسة العمل مع بعضهن البعض    " المجمـوعة 
على فترة زمنية    دينار للمجموعة الواحدة     ١٨٠٠ و   ٤٨٠عقـود وبقـيم تتـراوح بين        

 . شهرا١٥ً و ١٠تتراوح بين 

وهـو قرض فردي للرجال والنساء على حد سواء، ويمنح في أغلب            : قـرض األمـل    .٣
، ويستغل القرض لتطوير    "لكن مع وجود شاهدين على العقد     "الحـاالت بدون ضمانات     

ويتمتع هذا  .  دينار ١٠٠٠المـشاريع الـتجارية الـصغيرة والميكروية وبقيم تقل عن           
 شهراً للسداد مع    ٢٠ض بطول فترة سداده مقارنة بحجمه، حيث يمنح العميل مدة           القـر 

 . أشهر٤إمكانية منح العميل فترة سماح تصل إلى 

ال "وهو قرض فردي بدون ضمانات أو عقود ومدته قصيرة نسبياً           : قـرض المواسـم    .٤
ين على  المقبل) بمن فيهم العمالء الحاليين   (هدفه مساعدة التجار    "  شهراً ١٢تـزيد عـن     

هذا القرض يطرح فقط في     . مواسـم محددة في شراء بضاعة لبيعها خالل تلك المواسم         
تتراوح قيمة القرض بين    . مواسـم األعياد الدينية والمدارس والحجم والعمرة وغيرها       

 . دينار٥٠٠٠ و ١٠٠

وهو قرض موجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة وليس        : قـرض التطويـر    .٥
يمنح القرض عادة بدون ضمانات عينية لكن يتطلب وجود كفيل          . يةللمـشاريع الميكرو  

واحـد في بعض األحيان وخصوصاً إذا لم تكن درجة العميل في تقييم الشركة بالنقاط               
 دينار ولمدة سداد بين شهر واحد       ١٠٠٠٠ و   ١٠٠٠تتراوح قيمة القرض بين     . مرتفعه

يشترط أن يستغل   . شهرين شـهراً، مـع إمكانية منح العميل فترة سماح أقصاها            ٢٤و
القـرض لشراء البضائع والمواد الخام، وال يسمح باستغالله لشراء األجهزة والمعدات            

 .إال إذا كانت لغايات البيع والتجارة

وهـو قرض موجه ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين         : قـرض النخـبة    .٦
تبلغ قيمة . شكل مخفضأو بضائع ب/يحـتاجون لشراء المعدات لغايات العمل واإلنتاج و  

 ٣ دينار وبمدة سداد ال تقل عن عام واحد وال تتجاوز            ٢٥٠٠٠ إلى   ١٠٠٠٠القـرض   
 . أشهر٦أعوام، مع إمكانية منح العميل فترة سماح تصل إلى 

وهو قرض موجه لقطاع الصناعات الصغيرة      ): تحت التجربة حالياً   (القرض الصناعي  .٧
اً ما، وهذا القرض مضمون باتفاقية      والمتوسـطة لـشراء معـدات صناعية مكلفة نوع        

مـوقعة مـع الشركة األردنية لضمان القروض وبتعاون مع برنامج الشركة األردنية              
تتراوح قيمة  . من قيمة القرض  % ٧٠، حيث تضمن الشركة ما نسبته       "إجادة"األوروبية  
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 سنوات وال تزيد    ٤ دينار ولمدة سداد تبدأ من       ٥٠٠٠٠ و   ٢٨٠٠٠القرض الواحد بين    
 . سنوات٨عن 

 تقدمها الشركة للمواطنين على اختالف    خدمة غير مالية  وهي  : خدمـة ربـط العمـالء      .٨
وتقوم الخدمة على مبدأ . شرائحهم وبغض النظر عن كونهم مقترضين من الشركة أم ال         

فيمكن مثالً لمصنع لمعرض تحف     . الـربط بين مصدر ما وبين مستخدم لهذا المصدر        
سواًء من عمالء   (ء الجهات التي تنتج هذه التحف       شـرقية أن يحصل على قوائم بأسما      

مثالً خصم على الكميات    (وما هي الميزات التي يقدمها هؤالء المنتجون        ) الشركة أم ال  
 ).الخ... أو تقسيط أثمان البضاعة أو الدفع المؤجل 

وهو برنامج تقوم الشركة بموجبه بالدخول كشريك       ): تحت الدراسة  (بـرنامج الشراكة   .٩
المشاريع المتوسطة والكبيرة برأس المال، وتتقاسم مع صاحب المشروع         مـع أصحاب    

أو الفكـرة األرباح بنسب معينة، وفي نفس الوقت تقوم بإطفاء حصتها تدريجياً وعلى              
وتشترط الشركة لهذه الغاية أن تتولى األمور       .  عام ١٢ و   ٨مـدى زمني يتراوح بين      

مع صاحب المشروع أو الفكرة لتساعد في       المالية واإلدارية بترتيبات معينة وبالتنسيق      
 .إنجاح المشروع

 
وبمـا أن الـشركة ليست بنكية، فال يسمح لها باستقطاب الودائع أو فتح حسابات للعمالء، أو                 
إجـراء أي من معامالت البنوك التجارية المختلف كتبديل العمالت وإصدار خطابات الضمان             

 .أو االعتمادات المستندية نيابة عن العمالء
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 :مراحل تقديم ومنح القرض
 

أو دراسة الجدوى   /بغـض النظر عن قيمة القرض أو نوع الضمانات التي يعرضها العميل و            
التـي يجـريها شخصياً، ومهما كان نوع المشروع الذي يرغب العميل بتمويله، يجب أن يمر                

 :طلب القرض بالمراحل التالية
 

بالتسويق " غرافية التي يعمل بها   كٌل حسب المنطقة الج   "بعـد أن يقوم ضباط القروض        .١
لخـدمات الـشركة من خالل البروشورات والبوسترات والمواد الدعائية واإلعالنات           
المخـتلفة، يقوم العمالء المهتمون بالحصول على القرض بمراجعة فروع الشركة أو            

. االتـصال هاتفياً بضابط المنطقة الذي يتوجب عليه زيارة العميل في جميع األحوال            
 .يمنع على الضباط وتحت أي ظرف تقديم الخدمة في مقر الشركةحيث 

عـند زيـارة مقـر مـشروع العميل، يقوم الضابط بشرح برنامج الشركة المناسب                .٢
الحتياجات العميل اإلقراضية والتعرف على متطلبات العميل وقدراته الحالية وخططه          

ل مع الضابط على    وفي حال اتفق العمي   . المـستقبلية ومـا ينوي استغالل القرض فيه       
شـروط القـرض وقيمته، يقوم الضابط بتعبئة طلب القرض وتوقيع العميل عليه، كما    

 .يقوم باستيفاء رسم تقديم الطلب من العميل لضمان جديته

يحصل العميل على صور من كافة األوراق والمستندات التي يحتاجها القرض وحسب             .٣
 .نوعه وقيمته والهدف منه

على كافة المعلومات التي يحتاجها من العميل حول مشروعه         يقوم الضابط بالحصول     .٤
وشخـصيته وعائلته، كما يحصل على أسماء المعرفين ويقوم بالسؤال عن العميل في             
محـيط عمله، كما يقوم بزيارة منزل العميل والتعرف إلى عائلته وسؤال المحيطين به        

 .عن أسرته وسلوكيات العائلة بشكل عام

ى المكتب ويجري التحليل المالي والشخصي الالزم، كما يقوم         يعود ضابط القروض إل    .٥
بالـتأكد من التاريخ االئتماني للعميل عبر نظام الشركة ويجري تحليل القوة والضعف             

 للعميل ويدون المعلومات التفصيلية حول المشروع على        SWOTوالمخاطر والفرص   
 .منهنماذج الدراسة المقررة والتي تتباين وحجم القرض والغاية 

يـتم تقـديم الطلـب لمدير الفرع الذي يتوجب عليه زيارة العميل في مشروعه للمرة                 .٦
 ساعة بالحد األقصى ليتأكد من صحة معلومات الطلب ويستفسر عن           ٤٨الثانية خالل   

 .األمور غير الواضحة

 .بعد عودته للمكتب، يدون مدير الفرع مالحظاته على الطلب ويرسله لإلدارة العامة .٧
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ة، وإذا كـان مـبلغ القرض يتجاوز صالحيات مدير الفرع، يقوم المدير             فـي اإلدار   .٨
أو المدير التنفيذي بزيارة العميل للمرة الثالثة للحصول        /أو مدير االئتمان و   /اإلقليمي و 

على رأي محايد وليس ميداني عن العميل والمشروع، حيث تشير الممارسات الفضلى            
اطفة بنسب متفاوتة في منح القروض، مما       إلى أن الضابط ومدير الفرع يستخدمان الع      

 .قد يؤثر على سالمة القرض الحقاً

، يتم إدخال الطلب على نظام الشركة، ويتم استخراج         "إن وجدت "بعـد الزيارة الثالثة      .٩
 ).إن وجدوا(ليتم توقيعها من العميل والكفالء " حسب نوع القرض"األوراق القانونية 

اط الخاص بالعميل ومن خالل النظام الخاص بالشركة        بعد ذلك، يتم إجراء التقييم بالنق      .١٠
 .مباشرة، وسيتم الحديث عن نظام التقييم بالنقاط في جزء آخر من هذه الدراسة

بعد توقيع العقود، يقوم الدائرة المالية بإصدار الشيك وتسليمه للعميل مع جدول السداد              .١١
 .الذي يبين تاريخ الدفعة األولى والدفعات الالحقة
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 :يم بالنقاطالتقي
 

وهو نظام محوسب   . تقـوم الـشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة بتقييم العمالء بالنقاط          
 درجة معتمدة على أربعة معايير، ثالثة منها        ١٠٠يقـوم علـى تقييم العميل بدرجات أقصاها         

لى لتعديل عالمة العميل للوصول إ    )  نقطة ٢٠من  (والرابع إضافي   )  نقطة ١٠٠تشكل  (أساسية  
 :ويتضمن التقييم بالنقاط المعايير التالية.  لمنح القرض٨٠/١٠٠الحد األدنى المسموح به وهو 

معايير كل منها له خمسة نقاط بمجموع       ) ٨(وهي  : معاييـر مـتعلقة بشخصية العميل      .١
نقطـة الضعف الوحيدة أن معظم هذه المعايير موضوعية وليست رقمية،     .  نقطـة  ٤٠

لكنها في جميع األحوال    .  فقط وال تمثل شخصية العميل بدقة      مما يجعل نتيجتها تقريبية   
والمعايير التي  . تعطي انطباعاً تقريبياً عن وضع مالمح شخصية العميل لكن باألرقام         

 :يتم النظر إليها في شخصية العميل هي

 ).رقمي(       العمر •

 ).موضوعي(       الجنس •

 ).موضوعي(      الحالة االجتماعية •

 ).رقمي(      عدد المعالين •

 ).موضوعي(     الصدق والثقة بشخصيته •

 ).موضوعي(      سمعته بين الناس •

 ).موضوعي(      سمعة أسرته وأهله •

 ).موضوعي(    وضع منزله وكونه مملوك أو مؤجر •

 نقاط  ٥معايير كل منها له     ) ٦(وهي  : معايير متعلقة بالوضع المالي للعميل والمشروع      .٢
 :معايير دقيقة وتعكس وضع العميل المالي وتهتم بما يليوهذه ال.  نقطة٣٠بمجموع 

 ).رقمي(     صافي التدفقات النقدية •

 ).رقمي(     معدل دوران المخزون •

 ).رقمي(  حجم المبيعات مقارنة بالدفعة المتوقعة للقرض •

 ).رقمي(  حجم المصاريف الشهرية مقارنة بالدخل التشغيلي •

 ).عيموضو(     التطور التاريخي للمشروع  •

 ).رقمي(     نسبة السيولة السريعة •

 ٣٠معايير كل منها له خمسة نقاط بمجموع        ) ٦(وهي  : معايير متعلقة بالبيئة المحيطة    .٣
وهـذه المعاييـر تعكس البيئة المحيطة بموقع نشاط العميل وسكنه والتوقعات           . نقطـة 

 :ير ما يليوتضم هذه المعاي. والتأثيرات المحتملة من هذه البيئة على مشروع العميل
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 ).موضوعي(   استقرار المنطقة المحيطة بموقع العمل .١

 ).موضوعي(   استقرار المنطقة المحيطة بموقع السكن .٢

 ).موضوعي(  )ترحيل/هدم(التغييرات المتوقعة على منطقة العمل  .٣

 ).موضوعي(    سهولة الوصول إلى مشروع العميل .٤

 ).موضوعي(   تضامن سكان الحي مع بعضهم البعض .٥

 ).موضوعي(    لشارع وعنوان المشروعاسم ا .٦

 نقطة فما   ٨٠وهذه المعايير ال يتم النظر إليها في حال حقق العميل           : معايير الضمانات  .٤
إال أنه وفي حال لم يحقق      . فـوق، مما يجعله مؤهالً للحصول على قرض من الشركة         

عميل العميل هذه المعايير، يتم طلب ضمانات منه واحتساب نقاط عليها حتى وصول ال            
 : نقطة وهذه الضمانات على النحو التالي٨٠إلى 

 . نقطة إضافية١٥ يعطي العميل   توفير رهن سيارة •

 . نقطة إضافية٢٠ يعطي العميل   توفير رهن ذهب •

 . نقاط إضافية١٠ يعطي العميل  توفير كفيل براتب ثابت •

 . نقطة إضافية١٥ يعطي العميل  توفير كفيل صاحب مشروع •
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 :د وطرق احتسابهاهيكلية الفوائ
 

تحتـسب الـشركة فـوائدها التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من المجموعة              
حيث يتم احتساب الكلف التشغيلية التقريبية لكل منتج        . CGAPاالستـشارية لمساعدة الفقراء     

لى المنتجات  ع) الثابتة منها (بمـا فـيها تكالـيف الحوافز، ثم تقسيم التكاليف اإلدارية للشركة             
وأخيراً إضافة نسبة النمو التي     ) Pilot(بحـسب األداء التاريخي لها بعد نجاحها في االختبار          
 .ترغب الشركة بتحقيقها خالل العام في حقوق الملكية

 
وفـي جمـيع األحوال، من الضروري اإلشارة أن كل قرض يتم صرفه في الشركة يجب أن                 

حيث أن أكبر خطأ وقعت به الشركة       . يلية بالكامل يحقـق ربحـاً أو أن يغطي مصاريفه التشغ        
سـابقاً كـان االعتماد على الربح اإلجمالي للشركة، األمر الذي أدى إلى محفظة غير متكافئة                

 .ربحياً وضاعف من عدد القروض الخاسرة مقابل القروض المربحة
 

سنوياً % ٥واقع  وعلـى الرغم من أن هدف الشركة ليس ربحياً، إال أنها حددت نمواً متوقعاً ب              
 .في حقوق الملكية، ويتم احتساب هذا النمو ضمن احتساب سعر الفائدة على كل منتج إقراضي

 
 في احتساب سعر الفائدة المناسب Market Skimmingوتعـتمد الـشركة مبدأ قشط السوق   

أحـياناً وخصوصاً في حال طرح منتج إقراضي منافس بشروطه أكثر من الشركات األخرى،              
 في سعر   قي الشركة من فائض ربح هذا القرض عند طرحه أول مرة التراجع الالح            حيث تغط 

 .الفائدة عندما يبدأ المنافسون بالتقليد
 

، وهي نسبة   %١٥,١٢و  % ٧,٢تتـراوح نـسبة الفائـدة السنوية التي تتقاضاها الشركة بين            
بفضل وقد تمكنت الشركة    .  ومدة السداد  ةتـتفاوت حـسب نـوع القـرض والفئات المستهدف         

االحتـساب الفعـال للفائـدة واالستثمار األفضل للموارد من الوصول إلى االستدامة التشغيلية              
أما االستدامة المالية فتصل    % ١٦٧حيث تبلغ نسبة االستدامة التشغيلية حالياً       . والمالية الكاملة 

 %. ١٣٨إلى 
 

. ستطيع تحمله ويقتنع به   ي  يتم تسعير المنتجات اإلقراضية عادة بشكل مالئم لقدرة العميل بحيث         
فقط، بل يرتبط التسعير       وال تركز الشركة فقط عند تسعير قروضها على عامل التكلفة            

 .من ممارسة نشاط اإلقراض متناهي الصغر باإليرادات والعوائد التي يمكن الحصول عليها
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ليس (ن  الرئيسية في المعادلة من أجل تحقيق أكبر ربح ممك          وتشكل العناصر التالية الخطوات   
 :)بهدف تجميعه وتوزيعه، بل من أجل الوصول إلى عدد كبر من العمالء الجدد

  
 ما تدفعه الشركة من فوائد على قروضها         – من غير الفوائد     تإيرادا+   من الفوائد    تإيرادا

 . المصاريف المختلفة–التجارية 
 

 -عن المؤسسة األم  حتى لو كانت مستقلة     –وسعر الفائدة يتماشى مع أهداف الشركة، فالشركة        
ما زالت تعتبر شركة غير ربحية، كما ويجدر اإلشارة إلى أن الشركة تلتزم دوماً بالتخطيط                

إستراتيجية سعريه تقوم بتطويرها، ولهذا تبقي بعين االعتبار            لردود فعل المنافسين لكل    
 وال  إليها الشركة ال يحقق ربحا      الوصول إلى نقطة التعادل وهي النقطة التي عندما تصل         

 .خسارة
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 :طريقة تقديم الخدمة والتسويق
 

راعـت الـشركة منذ تأسيسها أن تكون مختلفة عن طرق الخدمة التقليدية التي تقدمها البنوك،        
فخدمة العمالء تتم في مواقعهم وليس في مقر الشركة، حيث ال يطلب من العميل الحضور إلى                

 .مقر الشركة سوى لتوقيع عقد القرض واستالم الشيك
 

فعـند تأسيس الشركة، كان ضباط القروض يعتمدون على أسلوب التسويق واالتصال المباشر             
بـالعمالء، أما حالياً فقد غدا لدى الشركة خطط تسويقية واضحة تشمل التسويق المباشر وغير             

كما أطلقت الشركة موقعها الجديد عبر االنترنت       . المباشر والمواد الدعائية واإلعالنات وغيرها    
com.jmcc-e.www               لـيكون نافـذة أخـرى يتمكن العمالء من خاللها من معرفة كل جديد 

 يتعلق بالشركة باإلضافة إلى إمكانية تعبئة طلبات الحصول على قروض من الموقع مباشرة
 

رقاء، وتطمح  تغطـي الـشركة بخـدماتها حالياً محافظات عمان وإربد والرمثا والبلقاء والز            
لدى الشركة حالياً   . بالتوسـع بخدماتها للوصول إلى األقاليم الجنوبية كالكرك والطفيلة والعقبة         

فـروعاً ثالثة في العاصمة عمان، وفرع في محافظة إربد ليخدم إقليم الشمال، فرع في مدينة                
 خارج حدود   الـزرقاء لـيخدم األقالـيم الشرقية وفرع في مدينة السلط ليخدم اإلقليم المتوسط             

 . العاصمة عمان
 

 :وتتبع الشركة استراتيجيات التسويق التالية
 

وذلك من خالل دراسة السوق بشكل مستفيض واالعتماد على ما          :  تطوير منتج مناسب   .١
ينتج عن تلك الدراسات في تطوير عدد من المنتجات اإلقراضية المناسبة والتي تلبي              

اعى أن تكون تلك المنتجات متنوعة،       وبحيث ير .  احتياجات أكبر فئة من العمالء     
 .مرنة، مقبولة لدى العمالء، سهلة الفهم والشرح

تعتمد الشركة في تسعير قروضها على عوامل التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمة           :  التسعير .٢
من نواحيها  (بحيث يتم دراسة عناصر التكلفة اإلجمالية       )  كون الشركة ال تهدف للربح    (

ومن المناسب  .  رح المنتجات بسعر فائدة مناسب لتغطية التكلفة      وط)  المالية واإلدارية 
التذكير أن تكلفة تقديم الخدمة في قطاع تمويل المشاريع الصغيرة أعلى بكثير من               

لكن الشركة تقدم خدمات    .  البنوك التجارية مما يجعل أسعار الفائدة مرتفعة نوعاً ما         
بدون ضمانات تجعل من تكلفة      مميزة للعمالء في مواقعهم وبسرعة كافية وغالباً          

 .الخدمة أمراً مفهوماً لدى كافة شرائح العمالء
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وذلك من خالل ضباط القروض عبر فروع الشركة المنتشرة         :  التوزيع الفعال للخدمة   .٣
بحيث يقدم الضباط الخدمة بشكل     .  في ثمان مواقع في وسط، شرق، وشمال المملكة        

 محافظات عمان وإربد والرمثا والبلقاء       تغطي الشركة بخدماتها حالياً    .مباشر للعمالء 
والزرقاء، وتطمح بالتوسع بخدماتها للوصول إلى األقاليم الجنوبية كالكرك والطفيلة           

لدى الشركة حالياً فروعاً ثالثة في العاصمة عمان، وفرع في محافظة إربد             .  والعقبة
 وفرع في مدينة    ليخدم إقليم الشمال، فرع في مدينة الزرقاء ليخدم األقاليم الشرقية           

 . السلط ليخدم اإلقليم المتوسط خارج حدود العاصمة عمان
يتم تدريب الضباط بشكل كاف ومناسب لتقديم الخدمة وبسرعة         :  طريقة تقديم الخدمة   .٤

كافية وهذا أمر يتطلب عقد دورات تدريبية مستمرة للموظفين على أسس تقديم الخدمة             
تستهدفها الشركة والتي تغلب عليها األمية      الجيدة للعمالء وخصوصاً في الفئات التي       

 .والرجعية الثقافية نوعاً ما
 :حيث تقوم الشركة بالترويج عبر المحاور التالية: الترويج واإلعالن .٥

من خالل نزول ضباط القروض وموظفي التسويق إلى مناطق         :  التسويق المباشر  
. ى قروض  وشرح سياسة اإلقراض للمهتمين من العمالء بالحصول عل         التغطية

وهنا يجب التركيز على أن هؤالء الضباط مدربون بشكل كامل ومستوف على             
أساسيات اإلقراض وأسلوب التخاطب ويفهمون بشكل كامل سياسات الشركة            

ويستعينون طبعاً أثناء عملهم بالنشرات التوضيحية المختصرة منها أو         .  وبرامجها
 .المسهبة

 .إعالنات الجرائدالتسويق عبر  

عبر البوسترات المثبتة في مواقع العمالء الحاليين أو في مواقع تجمعاتهم           التسويق   
 . مع أصحاب ومشرفي تلك المواقعبالتنسيق

توقيع اتفاقيات تسويقية مع وكاالت محلية لبث نشرات وإعالنات توضيحية عبر             
 واللوحات الكبيرة في الشوارع للوصول إلى قاعدة أكبر من           والتلفزيونالراديو  
ين المحتملين ، ومؤخرا قامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة مختصة في             المنتفع

مجال التسويق حيث تقوم هذه الشركة بالتخطيط لحمالت تسويقية وتصميم الوسائل           
 .واألدوات المناسبة لذلك اخذين بعين االعتبار عاملي المنافسة وتحليل السوق
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 :إدارة المخاطر التشغيلية
 

ه الدراسة، فإن البيئة التي تعمل بها الشركة تشمل مخاطرة عالية جداً،            كما يتبين من خالل هذ    
 :وذلك لألسباب التالية

 
 .من قروض الشركة تمنح بدون أي نوع من الضمانات% ٩٠أن  .١

أن معظم فئات المنتفعين هم من المواطنين البسطاء الذين ال يعيرون اهتماماً للسياسات              .٢
 .تسديدهاالمحددة وخصوصاً في تحصيل القروض و

أن الشركة تتعامل بالنقد الصادر والوارد بشكل كبير، مما يشكل مخاطر في التحايل               .٣
 .سواًء من قبل الموظفين أو من قبل العمالء أنفسهم

أن المناطق التي تعمل بها الشركة شعبية وتنتشر فيها اإلشاعات بسرعة، وخصوصاً              .٤
 أن هناك تراخياً في      في حال تبين أن القروض تصرف لغير المستحقين لها، أو           

 .تحصيل هذه القروض
 

ومن هنا، عملت الشركة على وضع أدلة عمل واضحة وتفصيلية تجعل من السهل التدقيق                
 :والمراجعة الدورية للقروض وسياسات منحها وتحصيلها ومن هذه اإلجراءات ما يلي

 
فعالية وضع دليل عمليات للضباط ومدراء الفروع يتم تحديثه باستمرار بشكل يضمن              .١

ويحتوي الدليل على شرح تفصيلي      .  العمل وعدم وقوعهم في أي نوع من األخطاء        
إلجراءات منح القروض وأسلوبها وكيفية اختيار العميل المناسب وغيرها من التفاصيل           

 .الهامة

إجراء المراجعة الدورية من قبل موظفين مختصين في اإلدارة العامة حول عمل                .٢
 .الفروع

من خالل مدققين داخليين ملتزمين بالتدقيق الدوري على كل ما يتعلق           :  التدقيق الداخلي  .٣
 .بالنشاطات االئتمانية للشركة وما يرتبط بها من أمور مالية وإدارية

 .التدقيق الخارجي نصف السنوي .٤

وضع العقوبات الرادعة بحق المخالفين للسياسات واإلجراءات وخصوصاً فيما يتعلق            .٥
 .لرشوة وغيرها من المخالفاتبالتحصيل النقدي أو بقبول ا

 .التأمين ضد الخيانة من قبل الموظفين الذين يتضمن عملهم النقد وقرارات االئتمان .٦

التأمين على حياة العمالء، حيث يتم تحصيل رصيد القرض المتبقي من شركة التأمين               .٧
 .في حال وفاة أي عميل ال سمح اهللا



)22( 

رتبط بمدى تأخر سداد هذا     وجود مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بنسب ت         .٨
 .القرض أو ذاك

 .التأمين ضد السرقة والضياع للنقد .٩
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 :الحوافز
 

تقدم الشركة لموظفيها أنفسهم ولعمالئها أيضاً حزمة من الحوافز التي تتوقع الشركة أنها                
 :تشجعهم للعمل بشكل أفضل وتقسم هذه الحوافز إلى 

 
 حوافز العمالء: أوالً

 
حيث تمنح الشركة خصماً في رسوم الطلبات للعمالء          :  واعيدحوافز التسديد في الم    .١

كما تمنحهم الفرصة للمشاركة في نشاطات الشركة االجتماعية          .  الملتزمين بالسداد 
وتدرس الشركة حالياً فكرة    .  والموسمية كاالحتفاالت والمعارض والرحالت وغيرها     

زم في سداد قرضه دون     تخفيض سعر الفائدة تدريجياً في كل دورة الحقة للعميل الملت          
 .أي تأخير

تسمح الشركة للعمالء الملتزمين فقط بتسديد آخر ثالث دفعات          :  حوافز التجديد المبكر   .٢
 .من القرض معاً والتقدم بطلب التجديد

في حال قام أي عميل بتسديد مجموعة من الدفعات مع بعضها            :  عقوبة التجديد السريع   .٣
 يتم معاقبته بحرمانه من فرصة       البعض بهدف الحصول على قرض أكبر بسرعة،       

االقتراض لمدة عام كامل، لكون منتجات الشركة تناسب احتياجات العمالء وال داعي             
 .لبناء تاريخ وهمي من االلتزام بالسداد

تفرض الشركة على العميل المتأخر غرامة تتراوح بين         :  غرامة التأخير في التسديد    .٤
 .الموعد المقرر للسداد دنانير عن كل يوم تأخير عن ٥دينارين إلى 

تقيم الشركة في كل عام حفالً سنوياً تكرم فيه عمالءها الملتزمين ليس فقط             :  عميل العام  .٥
 .بالسداد بل بتطوير مشاريعهم وزيادة حجم دخلهم وتوسيع نشاطاتهم

 
 :حوافز الموظفين: ثانياً

 
والمجددة وهي الحوافز المرتبطة بعدد وقيمة القروض الجديدة        :  حوافز منح القروض   .١

 .التي يقوم ضابط القروض بصرفها خالل الشهر

وهي الحوافز التي يحصل عليها الضابط لقاء محافظته على نسبة           :  حوافز التحصيل  .٢
 .سداد مرتفعة قدر اإلمكان

وهو نظام مرتبط بالتميز، حيث يتم منح الضابط مكافآت تصاعدية مرتبطة           :  المكافآت .٣
 .بتجاوز الحدود الدنيا في صرف القروض
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تكافئ الشركة بعض موظفيها المميزين بإيفادهم لدورات تدريبية         :  الدورات التدريبية  .٤
متخصصة داخلياً وخارجياً لتمكنهم من تطوير مهارات جديدة تتناسب ووظائفهم أو            

 .المناصب التي يتوقع أن يشغلوها في المستقبل

ال إلكتريك  حيث تطبق الشركة أسلوب جون ويلش مدير عام جنر        :  العالوات السنوية  .٥
المميزون :  فئات)  ٣(في تحديد األهداف السنوية ومنح العالوات السنوية وفق            

من الراتب األساسي، و العاديون     %  ١٠٠ويحصلون على زيادات سنوية قد تصل إلى        
وهم الذين يحصلون على الزيادة العادية والمقصرون الذين تحجب عنهم الزيادة              

 .السنوية بالكامل
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 :٣١/٠٣/٢٠٠٥الشركة حتى موجز عن أداء 
 

  ١٣,٩٨٩,٦٢٣    قيمة القروض المصروفة منذ التأسيس

 ٢,٩٣٠,٤٢٩     قيمة محفظة القروض القائمة

 ١,٨٧٢,١٢٥    ٢٠٠٥قيمة القروض المصروفة منذ بداية 

 ٢٤,٦٨٨     الشركة عدد القروض المصروفة تأسيس

  ٣,٥٢٧    ٢٠٠٥عدد القروض المصروفة منذ بداية 

 ٩,٦٤٦     عمالء القائمين حالياًعدد ال
 

  ١١,٨٣٩   عدد القروض المصروفة للنساء منذ التأسيس

  ٥,١٠٧,٥٢٥   قيمة القروض المصروفة للنساء منذ التأسيس
 

  ٣,٥٨٩  عدد القروض المصروفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

  ٦,١٠٧,٥٢٥  قيمة القروض المصروفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

 %.٠,١٧ بنسبة ٥,١٨٨  )بعد يوم واحد( المحفظة المعرضة للمخاطرة قيمة

 %.صفر     ) يوم٩٠ إلى ٣٠من (قيمة التعثر 

  %٩٩,٨٣      نسبة السداد الحقيقية

   %١٦٧,٢٣      االستدامة التشغيلية

  %١٣٨,٠٣       االستدامة المالية
 
 
 


