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ر�ؤيتنا
املحافظ����ة عل����ى دورن����ا الري����ادي بكوننا من اأكفاأ جمعي����ات البنوك يف املنطقة من حي����ث تقدمي اخلدمات 
للبنوك الأع�ساء لدعم قدراتها ومتكينها من تعظيم م�ساهماتها يف حتقيق  التنمية امل�ستدامة يف اململكة.

ر�سالتنا
ن�سع���ى اإل���ى الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض به، وذلك م���ن خالل رعاي���ة م�سالح البن���وك الأع�ساء، 
وحتقيق اأعلى درجات التن�سيق فيما بينهم ومع ال�سركاء الآخرين، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية، 

وحتديثها، وتر�سيخ مفاهيم العمل امل�سريف واأعرافه، واإتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية.

قيــمــنا
  العمــل امل�ســرك: نعمل مع الأع�س���اء بروح الفريق الواح���د مبا فيه من خدم���ة للمجتمع والقت�ساد 

الوطني.
  التطور �احلداثة: ن�سعى لتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.

  االبتــكار �التميــز: نعمل عل���ى تطوير الأفكار اخلالقة مب���ا يخدم الأع�ساء وي�سف���ي على خدماتهم 
طابع اجلودة والتميز.

  النزاهة �ال�سفافية: نقل املعرفة وتبادل املعلومات وفق اأعلى درجات النزاهة وال�سفافية.
  املهنية:  منار�ض عملنا باحرتافية عالية وتغطية �ساملة واإحاطة تامة لكل ما يحدث يف البيئة امل�سرفية 

الأردنية والعربية والعاملية.
  امل�سداقية: نتبع نهج الدقة واملوثوقية ونتحرى عن م�سادر معلوماتنا بدقة عالية.

  اال�ستمرارية يف التعلم �التدريب: نعمل على الرتقاء بامل�ستوى العلمي و العملي ومواكبة كل ما 
هو جديد يف املجالت امل�سرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�سريف الأردين.
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لتحقيق  و�سعيًا  الأردن،  يف  البنوك  جمعية  ور�سالة  روؤية  من  انطالقًا 
امل�سريف  بالعمل  بالرتقاء  واملتمثلة  اجلمعية  نظام  يف  الواردة  الأهداف 
والنهو�ض به، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وحتديثها، من خالل 
اإ�سدار الن�سرات واملطبوعات الدورية التي تتعلق مبختلف الن�سطة امل�سرفية، 
واإعداد  امل�سريف  بالعمل  املتعلقة  والإح�ساءات  والوثائق  املعلومات  وجمع 

الدرا�سات والبحوث بهذا ال�ساأن وتعميمها على الأع�ساء.

اأكرث  من  تعترب  الأردن  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لأن  ونظرًا 
ولها  التوظيف  دورًا كبريًا يف  تلعب  الأردن، وهي  انت�سارًا يف  ال�سركات  اأنواع 
ا�سهامات كبرية يف الناجت املحلي الإجمايل الأردين، وهو ما يعك�ض اأهميتها 

الكبرية لالقت�ساد وللتنمية القت�سادية يف اململكة.

واقع  تبحث يف  التي  الدرا�سة  هذه  باإعداد  تقوم  اأن  اجلمعية  ارتاأت  فقد 
حيث  الأردن.  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  امل�سريف  التمويل  واآفاق 
ا�ستطاعت الدرا�سة اأن ت�سخ�ض الواقع احلايل للتمويل امل�سريف املمنوح من 

التمويل، ومعدلت القبول  التمويل املمنوح، وتكاليف  لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، مبا يف ذلك نوع وحجم  البنوك يف الأردن 
والرف�ض لطلبات متويل تلك ال�سركات، وال�سمانات املطلوبة، واملبادرات املتوفرة لدعم هذه ال�سركات.

وتو�سلت الدرا�سة اإلى جملة من الآليات والو�سائل التي قد ت�ساعد على زيادة التمويل امل�سريف املمنوح لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة، حيث اأو�ست الدرا�سة البنوك بالعمل على توفري دوائر ووحدات وموظفني متخ�س�سني يف التعامل مع هذا النوع من 
ال�سركات، وتعزيز اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املبتكرة واملوجهة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. كما اأو�ست الدرا�سة 
ب�سرورة تطوير املهارات املالية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وزيادة الوعي امل�سريف لديهم، وتوفري امل�ساعدات الفنية ال�ساملة 
لهم لرفع قدراتهم، وتطوير الت�سريعات والقوانني الهادفة لتنمية تلك ال�سركات.  بالإ�سافة للتو�سية بزيادة التعاون بني اجلهات 

املحلية والدولية الداعمة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

ول ي�سعني يف هذا املقام اإل اأن اأتقدم بوافر ال�سكر والمتنان لبنوكنا الأع�ساء ممثلًة مبجال�ض الإدارة والإدارات التنفيذية 
وطاقم املوظفني على تعاونهم املثمر والبناء مع اجلمعية يف توفري املعلومات املتعلقة بهذه الدرا�سة، كما اأتقدم من اإدارة اجلمعية 

ومن دائرة الدرا�سات فيها بكل ال�سكر والتقدير على جهودهم املبذولة لإخراج هذه الدرا�سة اإلى حيز النور. 

                                        مو�سى �سحادة
                                                                                                                                        رئي�س جمل�س االإدارة

كلمة رئي�س جمل�س االإدارة 
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ي�سرين اأن اأ�سع بني اأيديكم هذه الدرا�سة والتي تاأتي حتت عنوان »درا�سة 
م�سحية حول ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن: حتليل جوانب العر�ض 
والطلب بالرتكيز على اآليات واآفاق التمويل امل�سريف«، والتي قامت اجلمعية 
ا�ستبيان  ت�سميم  ال�سامل من خالل  امل�سح  اأ�سلوب  بالعتماد على  باإعدادها 
خا�ض بالبنوك التجارية وا�ستبيان خا�ض بالبنوك الإ�سالمية، ومن ثم توزيعها 
على البنوك الأع�ساء خالل الأعوام 2013 - 2014. وقد بلغ عدد ال�ستبيانات 
املر�سلة للبنوك 25 ا�ستبيانًا وبواقع ا�ستبيان لكل بنك، اأما ال�ستبيانات املعادة 

فقد بلغ عددها 24 ا�ستبيانًا وهو ما ي�سكل ن�سبة رد بلغت %96. 

ت�سمن  حيث  رئي�سية،  اأجزاء  خم�سة  اإلى  مق�سمة  الدرا�سة  جاءت  وقد 
اجلزء الأول على مقدمة تبني اأهداف الدرا�سة واأ�سلوبها والعينة التي اعتمدت 
حيث  من  الأردين  امل�سريف  القطاع  عن  ملحة  الثاين  اجلزء  وتناول  عليها. 
اإ�سافة ل�ستعرا�ض  املايل،  والعمق  والنت�سار اجلغرايف واخل�سائ�ض  الهيكل 

دور البنوك يف القت�ساد الأردين. 

اأما اجلزء الثالث من الدرا�سة فاألقى ال�سوء على ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن، وذلك من حيث التعريف، ومن 
حيث الإح�سائيات واملوؤ�سرات املتعلقة بتلك ال�سركات.

وتناول اجلزء الرابع من الدرا�سة التمويل امل�سريف املمنوح لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وذلك من خالل بحث جمموعة من 
النواحي املتعلقة بوجود وحدات ودوائر وموظفني متخ�س�سني يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، واأهم اأنواع التمويالت، 
وتكاليف التمويل، وم�ستويات طلبات التمويل املقبولة واملرفو�سة مع بيان اأهم اأ�سباب الرف�ض، واحلجم الن�سبي ملحفظة التمويالت، 
واأهم اأنواع ال�سمانات التي تطلبها البنوك، ومدى مالئمة برامج �سمان القرو�ض لواقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، بالإ�سافة 
ل�ستعرا�ض اأهم املبادرات املتخذة من البنك املركزي لتعزيز التمويل املوجه لهذا القطاع، وا�ستخال�ض اأهم العوائق التي تواجه 

البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

املمنوح  امل�سريف  التمويل  زيادة  على  ت�ساعد  قد  التي  والو�سائل  الآليات  من  اأهم  فا�ستعر�ض  والأخري،  اخلام�ض  اجلزء  اأما 
لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، والذي ت�سمن على تو�سيات خا�سة بالبنوك، وتو�سيات خا�سة بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

واجلهات الأخرى ذات العالقة.  

واإننا اإذا ن�سدر هذه الدرا�سة، لناأمل اأن ت�ساهم يف اإلقاء املزيد من ال�سوء على هذا القطاع الهام واحليوي، واأن يكون لها دور 
كبري يف توفري املعلومات املتعلقة بالتمويل امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، ومبا ي�ساعد متخذي القرار من البنوك ومن 
خمتلف اجلهات ذات العالقة على تطوير ال�سيا�سات والآليات اخلا�سة بتعزيز وزيادة التمويل امل�سريف لقطاع ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة. 

                                                                                                                            الدكتور عديل قندح 
                                                                                                                املـديـر الـعـام

كلمة املدير العام 
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تعترب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من اأكرث اأنواع ال�سركات انت�سارًا يف الأردن، حيث ي�سكل عددها اأكرث من 98% من اإجمايل 
عدد ال�سركات امل�سجلة يف اململكة، ولها اإ�سهام كبري يف الناجت املحلي الإجمايل ويف اإجمايل التوظيف، لكنها تواجه جمموعة من 
التحديات والتي قد ت�سكل عائقًا اأمام تطورها ومنوها وزيادة عددها. ومن اأبرز تلك التحديات �سعوبة الو�سول اإلى التمويل ب�سكٍل 

عام.

تهدف هذه الدرا�سة اإلى اإلقاء ال�سوء على واقع التمويل امل�سريف املمنوح من البنوك العاملة يف الأردن لل�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة، وذلك بالعتماد على اإجابات )24( بنكًا عاماًل يف اململكة على ا�ستبيان مت ت�سميمه لهذه الغاية خالل الأعوام 2013-

 .2014

وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى جمموعة من النتائج التي تتعلق بالتمويل امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن، والتي 
ميكن تلخي�سها على النحو التايل: 

يوجد وحدات اأو دوائر متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لدى 62.5% من البنوك العاملة يف الأردن.   

يوجد موظفني موؤهلني ومتخ�س�سني للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف حوايل 71% من البنوك العاملة يف اململكة.   

تت�سمن اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك التجارية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على اجلاري مدين، والعتمادات   
الإ�سالمية على متويل  البنوك  املقدمة من  التمويالت  اأنواع  اأهم  تت�سمن  العامل.فيما  املال  راأ�ض  والكفالت، وقرو�ض متويل 
والتاأجري  باملرابحة  ال�سركة  لغايات  امل�ستخدمة  العقارات  �سراء  ومتويل  باملرابحة،  والب�ساعة   اخلام  املواد  وا�سترياد  �سراء 

املنتهي بالتمليك، ومتويل �سراء ال�سيارات والأ�سول الثابتة باملرابحة. 

ال�سغرية  ال�سركات  لحتياجات  قبلهم  من  املقدمة  املنتجات  مبالئمة  الأردن  يف  العاملة  البنوك  من   %92 ن�سبته  ما  يعتقد   
واملتو�سطة.

واملتو�سطة ما بني %8  ال�سغرية  لل�سركات  املمنوحة  التمويالت  التجارية على  البنوك  تقا�ستها  التي  الفائدة  اأ�سعار  تراوحت   
اأنواع التمويالت �سمن  اأغلب  اأ�سعار الفائدة لدى معظم البنوك وعلى  و14%، وذلك ح�سب نوع التمويل املقدم. وقد تركزت 

ال�سريحة 8% اإلى %12. 

تراوح معدل الربح اأو العائد الذي تقا�سته البنوك الإ�سالمية على متويالت ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ما بني 5% و %12   
وذلك ح�سب نوع التمويل املقدم. 

بلغت ن�سبة طلبات قرو�ض ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املقبولة من البنوك حوايل 90% من اإجمايل عدد الطلبات املقدمة   
من تلك ال�سركات.

كانت اأهم اأ�سباب الطلبات املرفو�سة )ون�سبتها 10%( تتعلق بنق�ض خربة ال�سركة، و�سعف املالءة املالية، و�سعف ال�سمانات،   
وقلة البيانات واملعلومات املالية املتوفرة عن ال�سركة. 

ملخ�س تنفيذي
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اإجمايل املحفظة يف  تتجاوز 13% من  املتو�سطة ل  ال�سغرية  لل�سركات  املمنوحة  التمويالت  اأو  القرو�ض  ن�سبة حمفظة  كانت   
حوايل 67% من البنوك. 

اأظهرت النتائج وجود اإمكانية لدى 70% من البنوك لزيادة حجم حمفظة القرو�ض اأو التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية   
املتو�سطة بن�سبة ل تتجاوز 50% من حجم املحفظة احلايل، وذلك يف حال توفرت يف تلك ال�صركات ال�صروط واخل�صائ�ص التي 

تتنا�سب مع متطلبات و�سيا�سات البنوك الئتمانية. 

والعقارات،  والأرا�سي  النقدية،  ال�سمانات  املتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  البنوك من  التي تطلبها  ال�سمانات  اأنواع  اأهم  من   
والأوراق املالية )الأ�سهم(، والكفالء، والآلت واملعدات. 

اأ�سار حوايل 54% من البنوك يف الأردن يف عام 2014 اإلى اأن برامج ال�سمان املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض   
تلك  باأن  البنوك  بني 29% من  فيما  لها.  املقدم  التمويل  زيادة  وت�ساهم يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  واقع  مع  تتنا�سب 
الربامج ل تتنا�سب مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك لعدة اأ�سباب اأهمها انخفا�ض �سقوف ال�سمانات وانخفا�ض ن�سبة 

التغطية وارتفاع العمولت، اإ�صافة لتعقد ال�صروط و�صعوبة الإجراءات وارتفاع حجم املتطلبات يف تلك الربامج.

اأ�سار حوايل 54% من البنوك يف عام 2014 اإلى اأن برنامج �سمان القرو�ض املقدم من موؤ�س�سة )OPIC( يتنا�سب مع واقع   
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وي�ساهم يف زيادة التمويل املمنوح لها. فيما اأ�سار 29% من البنوك اأن هذا الربنامج ل يتنا�سب مع 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وذلك لعدة اأ�صباب اأهمها �صعوبة تلبية املتطلبات وال�صروط التي يفر�صها الربنامج، وانخفا�ص 

ن�سب التغطية، وارتفاع العمولت.

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك العديد من العوائق التي تواجه البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومن اأهمها   
عدم توفر قوائم مالية اأ�سولية، وانخفا�ض الوعي امل�سريف، و�سعف ال�سمانات، وارتفاع معدل دوران تلك ال�سركات )الدخول 

واخلروج من ال�سوق(. 

ويف �سوء النتائج التي خرجت بها الدرا�سة، مت ا�ستخال�ض جمموعة من الآليات والو�سائل التي قد ت�ساعد على زيادة التمويل 
امل�سريف املمنوح لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واأهمها:

اأن تعمل جميع البنوك على توفري دوائر ووحدات وموظفني متخ�س�سني يف التعامل مع هذا  فيما يتعلق بالبنوك، من املهم   
النوع من ال�سركات، وتعزيز اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املبتكرة واملوجهة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، اإ�سافة 

لتخ�سي�ض �سيا�سات ائتمانية مرنة لتمويل تلك ال�سركات.

بالن�سبة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة هناك �سرورة لتطوير املهارات املالية لتلك ال�سركات وزيادة الوعي امل�سريف لديهم،   
وتوفري امل�ساعدات الفنية ال�ساملة لهم لرفع قدراتهم الإدارية والإنتاجية والت�سويقية، وتطوير الت�سريعات والقوانني الهادفة 

لتنمية تلك ال�سركات. 

�سرورة العمل على زيادة التعاون بني اجلهات املحلية والدولية الداعمة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لتوفري برامج �سمان اأو   
كفالت منا�سبة، وتوفري اأموال منخف�سة التكلفة للبنوك لتقوم با�ستخدامها يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، اإ�سافة 

لتوفري مزايا ت�سجيعية للبنوك على الت�سهيالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.



�أواًل: 

مقدمة �لدر��سة
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على  والنامية  املتقدمة  العامل  دول  خمتلف  يف  ومتزايدة  كبرية  اأهمية  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  متويل  مو�سوع  يحتل 
حٍد �سواء، خا�سة مع تزايد اأهمية ودور تلك ال�سركات يف التنمية القت�سادية للدول، حيث متثل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
البديل الأن�سب، وخا�سة يف الدول النامية، لتحقيق معدلت النمو امل�ستهدفة، وجتاوز املعيقات القت�سادية والت�سوهات الهيكلية 
التي تعاين منها، وبالتايل فقد اأ�سبح حتقيق النمو القت�سادي مرتبط بدرجة كبرية بدعم وحت�سني وتطوير ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة.

انت�سارًا يف الأردن، حيث يقدر  اأنواع ال�سركات  اأكرث  وفيما يتعلق بال�ساأن الأردين، تعترب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من 
عددها بحوايل 154.8 األف �سركة من اأ�سل 156.7 األف �سركة م�سجلة يف الأردن. وهي تلعب دورًا كبريًا يف التوظيف حيث ت�سري 
التقديرات اإلى اأنها توظف ما ن�سبته 64% من العمالة يف القطاع اخلا�ض،  اإ�سافة مل�ساهمتها الكبرية يف الناجت املحلي الإجمايل 

الأردين، وهو ما يعك�ض اأهميتها الكبرية لالقت�ساد وللتنمية القت�سادية يف اململكة.

على �سعيٍد اآخر، تواجه ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة جمموعة من التحديات واملعيقات والتي حتول دون تطورها ومنوها 
وارتفاع عددها، والتي ت�سمل املعيقات الداخلية التي تتعلق بتلك ال�سركات، واملعيقات اخلارجية التي ترتبط بالبيئة الكلية التي 

تعمل فيها، مبا يف ذلك الو�سول اإلى التمويل، وهو املو�سوع الذي �سيتم الرتكيز عليه يف هذه الدرا�سة. 

ويف �سوء ما �سبق، تاأتي هذه الدرا�سة لبحث واقع واآفاق التمويل امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن، وذلك من 
خالل الرتكيز على حتقيق الأهداف التالية: 

1 - معرفة مدى وجود وحدات ودوائر متخ�س�سة وموظفني متخ�س�سني يف البنوك للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

تلك  لحتياجات  مالئمتها  ومدى  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  البنوك  من  املقدمة  التمويالت  اأنواع  اأهم  على  التعرف   -  2
اإ�سافة لتحليل مدى مالئمة برامج �سمان  اأنواع ال�سمانات التي تطلبها البنوك، وتكاليف التمويل،  ال�سركات، وحتديد اأهم 

القرو�ض لواقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

اأ�سباب الرف�ض،  3 - التعرف على ن�سب طلبات متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املرفو�سة من قبل البنوك، وحتديد اأهم 
بالإ�سافة لتحديد احلجم الن�سبي ملحفظة البنوك من التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة، ومدى اإمكانية زيادة 

التمويل املمنوح لتلك ال�سركات.

4 - حتليل اأهم العوائق التي تواجه البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة. 

5 - ا�ستعرا�ض اأهم املبادرات املتخذة من البنك املركزي الأردين لت�سجيع متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

6 - اقرتاح جمموعة من التو�سيات والآليات الهادفة لزيادة التمويل امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، مت العتماد على اأ�سلوب ال�ستبيان جلمع البيانات اخلا�سة بالدرا�سة، حيث مت ت�سميم ا�ستبيان 
خا�ض بالبنوك التجارية وا�ستبيان خا�ض بالبنوك الإ�سالمية، ومن ثم توزيع ال�ستبيانات مبوجب كتاب ر�سمي �سادر من اجلمعية 

للبنوك الأع�ساء. 
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البيانات من خالل مقارنة  وقد مت توزيع ال�ستبيان على مدى عامني متتاليني هما 2013 و2014 وذلك بهدف �سمان دقة 
اإجابات البنوك يف عام 2014 مع اإجاباتها يف عام 2013، وا�ستك�ساف اأي تغيريات يف اإجابات البنوك عن الأ�سئلة وحتليل اأ�سبابها 

وا�ستنتاج اأي تطورات يف توجهات البنوك لتمويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

بلغ عددها 24  فقد  املعادة  ال�ستبيانات  اأما  بنك،  لكل  ا�ستبيان  وبواقع  ا�ستبيانًا  للبنوك 25  املر�سلة  ال�ستبيانات  وبلغ عدد 
ا�ستبيانًا وهو ما ي�سكل ن�سبة رد بلغت %96. 

جدول رقم )1(
ال�ستبيانات املوزعة واملعادة

املجموع
البنوك التجارية 

غري الأردنية
البنوك

الإ�سالمية
البنوك

التجارية الأردنية

25 8 4 13 عدد البنوك العاملة يف الأردن 

25 8 4 13 عدد ال�ستبيانات املر�سلة للبنوك 

24 7 4 13 عدد ال�ستبيانات املعادة

%96.0 %87.5 %100 %100 ن�سبة الرد )%(



ثانياً: 

ملحة عن �لقطاع 

�مل�سريف �الأردين
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1. هيكل القطاع امل�سريف االأردين �خ�سائ�سه

يتكون النظام امل�سريف الأردين من البنك املركزي الأردين وخم�سة وع�سرين بنكًا منها: 

  13 بنكًا اأردنيًا جتاريًا )جميعها مدرجة على بور�سة عمان(. 

  4 بنوك اإ�سالمية  )ثالثة منها اأردنية وبنك اأجنبي(. 

  8 بنوك اأجنبية )منها 6 بنوك عربية(. 

وتتكون �سبكة الفروع لهذه البنوك من 770 فرعًا منت�سرة يف اململكة كما يف نهاية عام 2014، وبالتايل فقد بلغت ن�سبة عدد 
ال�سكان اإلى عدد فروع البنوك حوايل 8669 ن�سمة لكل فرع كما يف نهاية عام 2014. اأما عدد اأجهزة ال�سراف الآيل فقد بلغ 1434 

جهازًا يف نهاية عام 2014، وهو ما ي�سكل 4655 ن�سمة لكل جهاز. 

�سكل رقم )1(

توزيع الفروع واأجهزة ال�سراف الآيل للبنوك على املحافظات كما يف نهاية عام 2014
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وكما يبني ال�سكل رقم )1( بخ�سو�ض توزيع الفروع واأجهزة ال�سراف الآيل على حمافظات اململكة، فقد ا�ستحوذت ثالثة 
حمافظات هي عمان واربد والزرقاء على 81.3% من اإجمايل عدد فروع البنوك، وعلى ن�سبة 82.9% من اإجمايل عدد اأجهزة 

ال�سراف الآيل. 

وقد جاءت العا�سمة عمان يف املرتبة الولى حيث ا�ستحوذت على ن�سبة 61.8% من اإجمايل عدد الفروع يف اململكة، وعلى 
ن�سبة 65.5% من اإجمايل عدد اأجهزة ال�سراف الآيل. يليها حمافظة اربد والتي ا�ستحوذت على ن�سبة 9.9% من الفروع و%10.4 
من اأجهزة ال�سراف الآيل، ثم حمافظة الزرقاء التي ا�ستحوذت على ن�سبة 9.6% من الفروع و 7% من اأجهزة ال�سراف الآيل.  

هذا ويتمتع القطاع امل�سريف الأردين بالعديد من اخل�سائ�ض واملقومات اأبرزها:   

  النمو املتوا�سل يف اأحجام املوجودات والت�سهيالت الئتمانية والودائع وروؤو�ض الأموال.

  �سالمة وقوة موؤ�سرات املتانة املالية للبنوك، مبا فيها ارتفاع ن�سب كفاية راأ�ض املال، وارتفاع ن�سب ال�سيولة، وانخفا�ض ن�سب 
الديون غري العاملة مع ارتفاع ن�سبة التغطية، اإ�سافة للربحية اجليدة. 

الأردنية  البنوك  اأ�سهم  الأردنيني يف  ن�سبة م�ساهمة غري  بلغت  الأردن، حيث  للم�ستثمرين من خارج  البنوك  ارتفاع جاذبية    
60.2% يف نهاية عام 2015.

  تقدمي خدمات بنكية �ساملة ومتكاملة مبا فيها خدمات التجزئة امل�سرفية )لالأفراد(، واخلدمات امل�سرفية لل�سركات الكربى 
وال�سغرية واملتو�سطة، وخدمات اخلزينة وال�ستثمار، واخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية، واخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية. 

  توفر الأنظمة امل�ساندة للعمل امل�سريف مبا يف ذلك نظام ل�سمان ودائع من خالل موؤ�س�سة �سمان الودائع وب�سقف ي�سل اإلى 50 
 ،OPIC األف دينار لكل مودع يف كل بنك، واأنظمة ل�سمان القرو�ض من خالل ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض، وموؤ�س�سة
اأنظمة ال�ستعالم الئتماين من خالل البنك املركزي الأردين ومن خالل  اإ�سافة لربامج اأخرى ل�سمانات القرو�ض، وتوفر 
�سركة )CRIF-Jordan( لال�ستعالم الئتماين، واأنظمة لإعادة متويل الرهن العقاري من خالل ال�سركة الأردنية لإعادة 

متويل الرهن العقاري.

  توفر اأنظمة الدفع والت�سويات والتقا�ض مبا فيها نظام الت�سويات الإجمالية الفوري )RTGS-JO(، ونظام املقا�سة اللكرتونية 
لل�سيكات )ECCU(، ونظام الدفع من خالل الهاتف النقال )JoMoPay(، ونظام غرفة التقا�ض الآيل )ACH(، ونظام 

 .)IBAN( عر�ض وحت�سيل الفواتري الكرتونيًا، ونظام رقم احل�ساب البنكي الدويل

)Financial Penetration Indicators( 2. موؤ�سرات العمق املايل للقطاع امل�سريف االأردين

يلعب القطاع امل�سريف الأردين دورًا حموريًا كبريًا يف التنمية القت�سادية ال�ساملة من خالل ح�سد املدخرات وتوجيهها نحو 
امل�ساريع املنتجة اقت�ساديًا، وهو ما ي�ساهم يف ردم الفجوة بني وحدات الفائ�ض ووحدات العجز يف القت�ساد.

وميتاز القطاع امل�سريف الأردين بحجمه الكبري ن�سبيًا مقارنًة بحجم القت�ساد الأردين، حيث بلغت ن�سبة موجودات البنوك 
اإلى الناجت املحلي الإجمايل حوايل 176.4% يف عام 2014. اأما اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن فقد �سكل ما ن�سبته 
119% من الناجت املحلي الإجمايل، يف حني �سكلت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك 75.8% من الناجت املحلي الإجمايل 

يف نهاية عام 2014. 
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وجميع املوؤ�سرات ال�سابقة تعك�ض احلجم الن�سبي الكبري وبالتايل عمق القطاع امل�سريف الأردين، كما اأنها موؤ�سر وا�سح على 
دوره الكبري يف ح�سد املدخرات ويف تقدمي التمويل ملختلف قطاعات و�سرائح القت�ساد الأردين.  

�سكل رقم )2(

تطور ن�سبة موجودات وودائع وت�سهيالت البنوك العاملة يف الأردن اإلى الناجت املحلي الإجمايل  2010 - 2014
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امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية، اأعداد خمتلفة. 

3. د�ر البنوك يف االقت�ساد االأردين 

تقوم البنوك العاملة يف اململكة بلعب دور الو�ساطة »Intermediation role« يف القت�ساد وبال�سكل الذي ي�سمن ان�سياب 
الأموال من فئات الفائ�ض اإلى فئات العجز املايل. وينطوي دور الو�ساطة للبنوك على العديد من الوظائف والأن�سطة والتي حددها 

قانون البنوك رقم )28( ل�سنة 2000 يف املادة )37(، حيث تت�سمن هذه الوظائف والأن�سطة على ما يلي: 

1 - قبول الودائع مبختلف اأ�سكالها.

2 - منح الئتمان بجميع اأنواعه مبا يف ذلك متويل العمليات التجارية.

3 - تقدمي خدمات الدفع والتح�سيل.

4 - اإ�سدار اأدوات الدفع مبا يف ذلك ال�سحوبات البنكية وبطاقات الدفع والئتمان وال�سيكات ال�سياحية واإدارتها.

5 - التعامل باأدوات ال�سوق النقدي وباأدوات �سوق راأ�ض املال بيعًا و�سراًء �سواء حل�سابه اأو حل�ساب عميله. 

6 - �سراء الديون وبيعها �سواء بحق الرجوع اأو بدونه.

7 - التمويل بطريقة التاأجري.

8 - التعامل بالعمالت الأجنبية يف اأ�سواق ال�سرف الآنية والآجلة.
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9 - اإدارة اإ�سدارات الأوراق املالية اأو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.

10 - تقدمي اخلدمات الإدارية وال�ست�سارية للمحافظ ال�ستثمارية وتقدمي خدمات اأمني ال�ستثمار، وي�سمل  ذلك اإدارة الأموال 
وا�ستثمارها حل�ساب الغري.

11 - عمليات الإدارة واحلفظ الأمني لالأوراق املالية والأ�سياء الثمينة.

12 - تقدمي خدمات الوكيل اأو امل�ست�سار املايل.

13 - اأي اأن�سطة اأخرى تتعلق باأعمال البنوك يوافق عليها البنك املركزي مبوجب اأوامر خا�سة ي�سدرها لهذه الغاية.

وبالنظر اإلى الوظائف والأن�سطة التي متار�سها البنوك كما هو مبني اأعاله، ميكن مالحظة اأن الوظيفة التقليدية والأ�سا�سية 
للبنوك تت�سمن على قبول الودائع ومنح الئتمان. ويف هذا ال�سدد، فقد بلغ اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة يف الأردن 32.6 
مليار دينار يف نهاية عام 2015، فيما بلغ اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك يف الأردن 21.1 مليار دينار يف نهاية 

عام 2015. وبهذا فقد �سكلت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة ن�سبة 65% من اإجمايل الودائع لدى البنوك. 

�سكل رقم )3(

دور الو�ساطة للبنوك يف القت�ساد

وحدات العجز في 
االقتصاد

منح االئتمان

التسهيالت  إجمالي  بلغ 
من  املمنوحة  االئتمانية 
األردن  في  العاملة  البنوك 
نهاية  في  دينار  مليار   ٢١,١

عام ٢٠١٥، منها:
اخلاص  للقطاع   ٪٨٥,٨  *

املقيم. 
املركزية  للحكومة   ٪١١,٩  *

واملؤسسات العامة.
غير  اخلاص  للقطاع   ٪٢,٣  *

املقيم.

وحدات الفائض في 
االقتصاد

استقطاب املدخرات
لدى  الودائع  إجمالي  بلغ 
األردن  في  العاملة  البنوك 
نهاية  في  دينار  مليار   ٣٢,٦

عام ٢٠١٥ منها:
اخلاص  للقطاع   ٪٧٩,١  *

املقيم.
غير  اخلاص  للقطاع   ٪١١,٢  *

املقيم. 
* ٨,٣٪ للقطاع العام. 

املالية  للمؤسسات   ٪١,٤  *
غير مصرفية.

البنوك 
العاملة في 

األردن

الإن�ساءات  قطاعات  ا�ستحوذت  فقد  الأردن،  يف  البنوك  قبل  من  املمنوحة  الئتمانية  للت�سهيالت  القطاعي  التوزيع  عن  اأما 
والتجارة العامة وال�سناعة على الن�سيب الكرب وبن�سبة بلغت 52% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك يف 

الأردن، بينما �سكلت الت�سهيالت الأخرى والتي تت�سمن يف معظمها ت�سهيالت لالأفراد ن�سبة %25. 
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�سكل رقم )4(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك يف الردن على القطاعات القت�سادية يف نهاية عام 2015

خدمات النقل
1.2٪ السياحة والفناق 

واملطاعم 2.8٪

خدمات ومرافق 
عامة 15.3٪

اخلدمات املالية
2.4٪

أخرى
24.6٪

الزراعة
التعدين1.0٪

0.8٪

الصناعة
10.2٪

التجارة العامة
18.4٪

اإلنشاءات
23.2٪

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، الن�سرة الإح�سائية ال�سهرية، اأعداد خمتلفة. 

ن�سبة  على  ا�ستحوذت  الكربى  ال�سركات  اأن  فيالحظ  املقرت�سة،  اجلهة  ح�سب  الئتمانية  الت�سهيالت  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
42% تقريبًا من الت�سهيالت، فيما �سكلت الت�سهيالت العقارية وت�سهيالت الأفراد ن�سبة 21.3% و 20.5% على التوايل. يف حني 
ا�ستحوذت ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على ن�سبة 8.5% من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك يف الأردن. 

�سكل رقم )5(

توزيع الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك يف الردن ح�سب اجلهة املقرت�سة يف نهاية عام 2014

الشركات الكبرى
41.7٪

األفراد
20.5٪

احلكومة والقطاع 
العام 7.9٪

الشركات الصغيرة 
واملتوسطة 8.5٪

العقارية
21.3٪

امل�سدر: البنك املركزي الأردين، تقرير ال�ستقرار املايل، 2014،. 





ثالثاً: 

�ل�سركات �ملتو�سطة 

و�ل�سغرية يف 
�الأردن
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يهدف هذا اجلزء ل�ستعرا�ض تعريف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن، بالإ�سافة لبيان بع�ض الإح�سائيات واملوؤ�سرات 
التي تتعلق بتلك ال�سركات. 

1. تعريف ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة

اعتمدت الدرا�سة يف حتليلها للبيانات املتعلقة بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على تعريف البنك املركزي الأردين ال�سادر 
بتاريخ 2011/1/11)1(. وقد اعتمدت معايري البنك املركزي للتفرقة بني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على متغريين اأ�سا�سيني 

هما حجم املوجودات اأو املبيعات بالإ�سافة لعدد العاملني، وفيما يلي نعر�ض هذه املعايري: 

اأ( ال�صروط الواجب توفرها يف ال�صركة لعتبارها �صمن ال�صركات �صغرية احلجم:

1 -  اأن ل تكون �سركة م�ساهمة عامة اأو �سركة تاأمني اأو �سركة و�ساطة مالية.

2 -  اأن يقل اإجمايل موجوداتها عن مليون دينار اأو اأن يقل اإجمايل مبيعاتها ال�سنوية عن مليون دينار.

3 -  اأن يرتاوح عدد العاملني يف ال�سركة بني )5–20( عامل.

ب( ال�صروط الواجب توفرها يف ال�صركة لعتبارها �صمن ال�صركات متو�صطة احلجم:

1 -  اأن يرتاوح اإجمايل موجوداتها بني )1-3( مليون دينار اأو اأن يرتاوح اإجمايل مبيعاتها ال�سنوية بني )1-3( مليون دينار.

2 -  اأن يرتاوح عدد العاملني يف ال�سركة بني )21–100( عامل.

القت�سادية  امل�ساريع  لتطوير  الأردنية  واملوؤ�س�سة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى  نية  هناك  اأن  اإلى  ال�سدد  هذا  يف  وي�سار 
)JEDCO( لعتماد نف�ض هذه املعايري يف ت�سنيف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وهو ما �سي�ساهم يف توحيد تعريف هذا النوع 

من ال�سركات يف اململكة. 

2.  بع�س اإح�سائيات �موؤ�سرات ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة يف االأردن

واملوؤ�سرات  الإح�سائيات  بع�ض  على  ال�ستدلل  الأردن، ميكن  ال�سركات يف  املتوفرة حول  الر�سمية  البيانات  على  بالعتماد 
املتعلقة بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وذلك على النحو التايل:

- ال�سكل القانوين لل�سركة: تعترب املن�ساآت الفردية من اأكرث اأ�سكال ال�سركات �سيوعًا يف الأردن، حيث بلغت ن�سبتها %86.7، 
يليها �سركات الت�سامن بن�سبة بلغت 8.9%، ثم ذات امل�سوؤولية املحدودة بن�سبة 2.9%، اأما باقي اأنواع ال�سركات فلم ت�سكل �سوى 
ن�سبة 1.5% من ال�سركات يف الأردن. وعلى اعتبار اأن معظم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن غالبًا ما تتخذ �سكل ال�سركات 
الفردية اأو �سركات الت�سامن اأو امل�سوؤولية املحدودة اأو التو�سية الب�سيطة، فيمكن القول اأن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل 

ما ن�سبته 98.8% من اإجمايل عدد ال�سركات يف الأردن وذلك من حيث ال�سكل القانوين لل�سركات. 

) 1( تعميم بخ�سو�ض تعريف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم رقم )436/5/10( تاريخ 2011/1/11.
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�سكل رقم )6(

التوزيع الن�سبي لل�سركات يف الأردن ح�سب ال�سكل القانوين لل�سركة

تضامن
8.9٪

مسؤولية
محدودة

توصية2.9٪
بسيطة

0.3٪

مساهمة
عامة
0.2٪

مساهمة خاصة 0.2٪

أخرى 0.9٪

فردية
86.7٪

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام للمن�ساآت القت�سادية، 2011. 

- حجم العمالة: �سكلت ال�سركات التي توظف عدد عمال يرتاوح من 1-4 ن�سبة 91.5% من ال�سركات يف الأردن، بينما بلغت 
ن�سبة ال�سركات التي توظف عدد 5-19 عامل ما ن�سبته 6.7% من اإجمايل عدد ال�سركات. اأما ال�سركات التي توظف عدد عمال 

20 فاأكرث فلم تتجاوز ن�سبتها %1.8.

ويف حال مت افرتا�ض اأن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة هي تلك التي توظف ما يقل عن 100 عامل، فيمكن القول اأن ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل ما ن�سبته 99.5% من اإجمايل عدد ال�سركات يف الأردن من حيث عدد العمال. 

�سكل رقم )7(

التوزيع الن�سبي لل�سركات يف الأردن ح�سب فئة العمالة

من 50 - 99 عامل
0.4٪

من 20 - 49 عامل
1.1٪

من 5 - 19 عامل
6.7٪

من 100 - 249 عامل
0.3٪

أكبر من 250 عامل
0.2٪

من 1 - 4 عامل
91.5٪

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام للمن�ساآت القت�سادية، 2011. 
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من  الكرب  الن�سبة  الداخلية  التجارة  قطاع  تعمل يف  التي  ال�سركات  �سكلت  القت�سادي:  القطاع  ال�سركات ح�سب  توزيع   -
ال�سركات يف الأردن وبن�سبة بلغت 57.5%، يليها ال�سركات التي تعمل يف قطاع اخلدمات ون�سبتها 26.2% من عدد ال�سركات، 
ثم ال�سركات العاملة يف قطاع ال�سناعة ون�سبتها 14.4% من عدد ال�سركات يف الأردن. اأما ال�سركات التي تعمل يف القطاعات 
الن�سبة  ت�سكل  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لأن  الأردن. ونظرًا  ال�سركات يف  ت�سكل �سوى 1.8% من  فلم  القت�سادية الخرى 

العظمى من ال�سركات يف الأردن، فيمكن القول ان الت�سنيف ال�سابق ينطبق اإلى حٍد كبري على ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

�سكل رقم )8(

التوزيع الن�سبي لل�سركات يف الأردن ح�سب القطاع القت�سادي

النقل
0.8٪

البناء
والتشييد

0.8٪

املالية والبنوك
0.3٪

الصناعة
14.4٪

اخلدمات
26.2٪

التجارة الداخلية
57.5٪

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام للمن�ساآت القت�سادية، 2011. 





ر�بعاً: 

�لتمويل �مل�سريف 
لل�سركات �ل�سغرية 
و�ملتو�سطة يف 

�الأردن
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يبحث هذا اجلزء يف واقع التمويل امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن، وذلك من خالل ا�ستعرا�ض النتائج التي 
تو�سلت لها الدرا�سة والتي �سملت معظم النواحي املرتبطة بتمويل البنوك لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

1. �جود �حدات اأ� د�ائر متخ�س�سة لدى البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة 

ال�سغرية  ال�سركات  دوائر متخ�س�سة يف متويل  اأو  لديها وحدات  يوجد  بنك  اأ�سل 24  بنكًا من  اأن 14  اإلى  النتائج  اأ�سارت 
واملتو�سطة، اأي ما ن�سبته 58.3% من اإجمايل عدد البنوك التجارية والإ�سالمية يف عام 2013، وارتفع العدد لي�سل اإلى 15 بنكًا 
اأو دوائر متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014 والتي ت�سكل ن�سبة 62.5% من عدد  لديها وحدات 

البنوك. 

�سكل رقم )9(

 وجود وحدة اأو دائرة لدى البنك متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

14

10

15

9

2013 2014

عدد البنوك

0

2

4

6

8

10

12

14

16

عدد البنوك التي لديها 
وحدات أو دوائر 

متخصصة في متويل 
الشركات الصغيرة 

واملتوسطة

عدد البنوك التي ليس 
لديها وحدات أو دوائر 
متخصصة في متويل 

الشركات الصغيرة 
واملتوسطة

وبالن�سبة لتوزيع البنوك التي لديها وحدات اأو دوائر متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014، فقد 
اأ�سارت النتائج اأنها تت�سمن 11 بنكًا جتاريًا اأردنيًا، وبنكان اإ�سالميان، وبنكان جتاريان اأجنبيان. 



32
الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن

�سكل رقم )10(

توزيع البنوك التي لديها وحدات اأو دوائر متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014

البنوك التجارية 
األردنية

11

البنوك اإلسالمية
2

البنوك التجارية 
األجنبية

2

2. �جود موظفني موؤهلني �متخ�س�سني لدى البنوك للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة 

بلغ عدد البنوك التي يوجد لديها موظفي اإقرا�ض وموظفي مبيعات متخ�س�سني لعمالء ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 17 
بنك يف عام 2013 اأو ما ن�سبته 70.8% من عدد البنوك، وهي نف�ض القيمة والن�سبة لعام 2014 اأي�سًا. اأما باقي البنوك وعددها 7 
بنوك والتي ت�سكل ن�سبة 29.2% فال يوجد لديها موظفني حمددين للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، واإمنا يتم التعامل 
مع العمالء من تلك ال�سركات من قبل موظفي البنك الذين يقومون بخدمة جميع العمالء بغ�ض النظر عن احتياجاتهم التمويلية. 

�سكل رقم )11(

وجود موظفني موؤهلني لدى البنك ومتخ�س�سني للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

17

7

17

7

2013 2014

عدد البنوك

عدد البنوك التي لديها 
موظفي إقراض 

ومبيعات مخصصني 
لعمالء الشركات 

الصغيرة واملتوسطة

عدد البنوك التي ال 
يوجد لديها موظفني 

مخصصني لعمالء 
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وبالن�سبة لتوزيع البنوك التي لديها موظفني موؤهلني ومتخ�س�سني للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014، 
فقد اأظهرت النتائج اأنها تت�سمن 11 بنكًا جتاريًا اأردنيًا، وبنكان اإ�سالميان، وبنكان جتاريان اأجنبيان. 

�سكل رقم )12(

توزيع البنوك التي لديها موظفني موؤهلني ومتخ�س�سني للتعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة عام 2014

البنوك التجارية 
األردنية

11

البنوك اإلسالمية
2

البنوك التجارية 
األجنبية

2

3. اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك لل�سركات ال�سغرية �املتو�سطة

اأ( اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك التجارية

يبني اجلدول التايل اأهم التمويالت التي تقدمها البنوك التجارية )وعددها 20 بنك جتاري( يف عامي 2013 و2014، حيث 
�سيوعًا لدى  واأكرثها  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املقدمة  التمويالت  اأنواع  اأهم  يعترب من  باأن اجلاري مدين  يظهر اجلدول 

البنوك، ويلي هذا النوع العتمادات والكفالت، ثم قرو�ض متويل راأ�ض املال العامل. 
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جدول رقم )2(

اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك التجارية

عام 2014 عام 2013

نوع التمويل املقدم
% من عدد البنوك

عدد البنوك التي 
تقدم التمويل

% من عدد البنوك
عدد البنوك التي 

تقدم التمويل

%80.0 16 %95.0 19 جاري مدين

%35.0 7 %35.0 7 قرو�ض متناق�سة

%5.0 1 %15.0 3 قرو�ض لتمويل العطاءات وامل�ساريع

%30.0 6 %35.0 7 قرو�ض متجددة اأو دوارة

%10.0 2 %30.0 6 كمبيالت خم�سومة وت�سييل �سيكات

%60.0 12 %55.0 11 اعتمادات وكفالت

%10.0 2 %10.0 2 احلوالت والبوال�ض

%30.0 6 %30.0 6 قرو�ض ق�سرية الأجل

%40.0 8 %40.0 8 قرو�ض متويل راأ�ض مال عامل

%30.0 6 %30.0 6 قرو�ض متويل املبيعات وامل�سرتيات

%40.0 8 %25.0 5
قرو�ض متو�سطة وطويلة الأجل 

لتمويل ا�سول ثابتة
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�سكل رقم )13(

اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك التجارية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2013 وعام 2014
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ب( اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية

اإ�سالمية( يف عامي 2013 و2014،  اأهم التمويالت التي تقدمها البنوك الإ�سالمية )وعددها 4 بنوك  يبني اجلدول التايل 
لغايات  امل�ستخدمة  العقارات  باملرابحة، ومتويل �سراء  والب�ساعة   املواد اخلام  وا�سترياد  باأن متويل �سراء  حيث يظهر اجلدول 
ال�سركة باملرابحة والتاأجري املنتهي بالتمليك هي من اأهم اأنواع التمويالت املقدمة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واأكرثها �سيوعًا 
الثابتة باملرابحة، ثم متويل �سراء الآلت واملكائن ال�سناعية  ال�سيارات والأ�سول  لدى البنوك الإ�سالمية، ويليهما متويل �سراء 

باملرابحة. 
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جدول رقم )3( 

اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية

عام 2014 عام 2013
نوع التمويل املقدم

% من عدد البنوك
عدد البنوك التي 

تقدم التمويل
% من عدد البنوك

عدد البنوك التي 
تقدم التمويل

%75 3 %75 3
متويل �سراء وا�سترياد املواد اخلام 

والب�ساعة  باملرابحة

%50 2 %50 2
متويل �سراء الآلت واملكائن ال�سناعية 

باملرابحة

%50 2 %75 3
متويل �سراء ال�سيارات والأ�سول 

الثابتة باملرابحة

%75 3 %75 3
متويل �سراء العقارات امل�ستخدمة 

لغايات ال�سركة باملرابحة والتاأجري 
املنتهي بالتمليك

%25 1 %25 1 متويل �سراء الآلت واملعدات بالإجارة

�سكل رقم )14(

اأهم اأنواع التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة خالل عامي 2013 و 2014
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1
متويل شراد اآلالت واملعدات باإلجارة

متويل شراء العقارات املستخدمة لغايات الشركة 
باملرابحة والتأجير املتنهي بالتمليك

متوويل شراء السيارات واألصول الثابتة باملرابحة

متويل شراء اآلالت واملكائن الصناعية باملرابحة

متويل شراء واستيراد املواد اخلام والبضاعة باملرابحة

2013 2014

عدد البنوك
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4. مدى مالئمة املنتجات املقدمة حاليًا من قبل البنوك الحتياجات ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة 

املقدمة حاليًا منهم لحتياجات  املنتجات  الأردن حول مدى مالئمة  العاملة يف  البنوك  اإجابات  ثبات وا�سح يف  كان هناك 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014 مقارنًة مع عام 2013. حيث اأ�سار 50% من البنوك اأنها تعتقد باأن املنتجات املقدمة 
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عام 2014 عام 2013

حاليًا من قبلها تالئم بدرجة مرتفعة احتياجات ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، فيما اأ�سار 41.7% من البنوك باأنهم يعتقدون اأن 
املنتجات تالئم احتياجات ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة بدرجة متو�سطة. وبالتايل ميكن القول اأن ما ن�سبته 91.7% من البنوك 
تعتقد باأن منتجاتها مالئمة )بدرجة مرتفعة ومتو�سطة( لحتياجات ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. واأظهر 8% من البنوك باأن 
املقدمة  منتجاتها  بتطوير  البنوك  تلك  قيام  ي�ستدعي  ما  وهو  �سعيفة،  بدرجة  اأو مالئمة  تعترب غري مالئمة  احلالية  منتجاتها 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.  

�سكل رقم )15(

مدى مالئمة املنتجات املقدمة حالياً من قبل البنوك لحتياجات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

مالئمة 
بدرجة متوسطة

41.7%

مالئمة 
بدرجة مرتفعة

50.0%

مالئمة 
بدرجة متوسطة

41.7%

مالئمة 
بدرجة مرتفعة

50.0%

مالئمة ولكن
بدرجة ضعيفة

4.2%
غير مالئمة

4.2%

مالئمة ولكن
بدرجة ضعيفة

4.2%
غير مالئمة

4.2%

5. تكاليف التمويل امل�سريف على ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة 

اأ( هيكل اأ�سعار الفوائد على التمويالت املقدمة من البنوك التجارية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

تراوحت اأ�سعار الفائدة التي تقا�ستها البنوك التجارية على التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من 8% اإلى 
14%، حيث كان هناك اختالف يف اأ�سعار الفائدة من بنك لآخر، ومن �سنة لأخرى، وح�سب نوع التمويل. فمثاًل يف عام 2013 تراوح 
�سعر الفائدة على اجلاري مدين من 6% اإلى 8% يف 8 بنوك، ومن 10% اإلى 12% يف 10 بنوك. اأما يف عام 2014 فرتاوحت اأ�سعار 

الفائدة على اجلاري مدين من 6% اإلى 8% يف 14 بنك، بينما تراوحت من 8% اإلى 10% يف بنكني فقط.

ال�سغرية  لل�سركات  التجارية  البنوك  من  املقدمة  التمويالت  على  الفوائد  اأ�سعار  هيكل  وال�سكل )17(  ال�سكل )16(  ويبني 
واملتو�سطة وذلك يف عام 2013 وعام 2014 على التوايل. 
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�سكل رقم )16(

هيكل اأ�سعار الفوائد على التمويالت املقدمة من البنوك التجارية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2013
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�سكل رقم )17(

هيكل اأ�سعار الفوائد على التمويالت املقدمة من البنوك التجارية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014
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ب( هيكل معدل الربح اأو العائد على التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

تراوح معدل الربح اأو العائد الذي تقا�سته البنوك الإ�سالمية على التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من %5 
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اإلى 12%، حيث كان هناك اختالف يف معدل الربح اأو العائد من بنك لآخر، ومن �سنة لأخرى، وح�سب نوع التمويل. ويبني ال�سكل 
)18( وال�سكل )19(هيكل معدل الربح اأو العائد على التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

وذلك يف عام 2013 وعام 2014 على التوايل. 

�سكل رقم )18(

معدل الربح اأو العائد على التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2013
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�سكل رقم )19(

معدل الربح اأو العائد على التمويالت املقدمة من البنوك الإ�سالمية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2014
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6. ن�سبة طلبات قر��س ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة املرفو�سة من البنوك 

قام 11 بنك من البنوك العاملة يف اململكة برف�ض ن�سبة اأقل من 10% من طلبات القرتا�ض املقدمة من ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف عام 2013 و2014، بينما قام 8 بنوك يف عام 2013 و7 بنوك يف عام 2014 برف�ض ن�سبة ترتاوح من 10-25% من 
طلبات القرتا�ض. اأما البنوك التي رف�ست ن�سبة ترتاوح من 26% اإلى 40% من طلبات اقرتا�ض ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة فقد 

بلغ عددها بنكني يف عام 2013 وثالثة بنوك يف عام 2014. 

حيث  من  �سوقية  ح�س�ض  اأكرب  على  ت�ستحوذ  الطلبات  من   %10 من  اأقل  رف�ست  التي  البنوك  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
الإقرا�ض لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وهو ما يجعل ن�سبة الرف�ض الكلية جلميع البنوك يف الأردن حول حدود %10. 

ويف ذات ال�سدد، وتاأكيدًا على النتائج التي مت التو�سل لها، فقد اأ�سار تقرير ال�ستقرار املايل لعام 2014 وال�سادر عن البنك 
جدد  عمالء  )طلبات  ت�سهيالت  على  للح�سول  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  من  املقدمة  الطلبات  عدد  اأن  الأردين  املركزي 
بالإ�سافة لطلبات زيادة ت�سهيالت قائمة( بلغ حوايل 10.6 األف طلب يف عام 2014 وبقيمة اإجمالية بلغت 1278 مليون دينار، 
وقد مت رف�ض ما ن�سبته 10% من اأعداد الطلبات املقدمة، وبقيمة اإجمالية 177 مليون دينار اأو ما ن�سبته 13.9% من اإجمايل قيمة 
الطلبات املقدمة. كما بني ذات التقرير اأن البنوك التجارية حظيت بالن�سبة الأكرب من طلبات الت�سهيالت املقدمة من ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، حيث بلغت الن�سبة حوايل 75% من اإجمايل الطلبات املقدمة من هذه ال�سركات، اأما الطلبات املقدمة اإلى 

البنوك الإ�سالمية فقد بلغت ن�سبتها حوايل 20% من اإجمايل الطلبات، واأقل ن�سبة �سجلتها البنوك الأجنبية بحوايل %5. 

�سكل رقم )20(

ن�سبة طلبات قرو�ض ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املرفو�سة من قبل البنوك اإلى اإجمايل عدد الطلبات املقدمة من تلك 
ال�سركات خالل عامي 2013 و 2014
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7. اأهم اأ�سباب رف�س البنوك لطلبات التمويل املقدمة من ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة 

بالعتماد على اإجابات البنوك حول اأهم اأ�سباب رف�ض طلبات التمويل املقدمة من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، فقد اأظهرت 
النتائج توافقًا كبريًا بني البنوك على اأ�سباب الرف�ض، كما كان هناك جتان�ض يف اأ�سباب الرف�ض خالل عام 2014 مقارنًة مع عام 

 .2013

وميكن تلخي�ض اأهم اأ�سباب رف�ض البنوك لطلبات التمويل املقدمة من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مبا يلي: 

الإدارية  الإمكانات  و�سعف  التاأ�سي�ض،  بحداثة  ال�سركات  هذه  تتميز  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  لل�سركات  اخلربة  نق�ض   -  1
والت�سويقية املتوفرة لديها، وعدم وجود درا�سات جدوى للم�ساريع املطلوب متويلها، اأو �سعف جدوى تلك امل�ساريع. 

2 - �سعف ال�سمانات املتوفرة لدى ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وخا�سة ال�سمانات العينية، وعدم كفايتها مقارنة مع م�ستوى 
املخاطر املرتبطة بتلك ال�سركات، ويف ظل �سعف م�سادر ال�سداد. 

3 - �سعف املالءة املالية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وخا�سة من حيث املديونية املرتفعة لتلك ال�سركات لدى البنوك الأخرى، 
وارتفاع عبء الدين مقارنة مع قدرة تلك ال�سركات على ال�سداد وخا�سة يف حال كان التمويل املطلوب كبري ن�سبيًا، وال�سجل 
املالية  وال�سمعة  ال�سركة مثل وجود �سيكات معادة،  للعميل مبا يف ذلك وجود م�ساكل مالية وق�سايا  على  ال�سلبي  الئتماين 

والتجارية  غري املالئمة. 

بيانات مالية ومعلومات  توفر  واملتو�سطة، وذلك من حيث عدم  ال�سغرية  ال�سركات  املالية عن  واملعلومات  البيانات  4 - �سعف 
جتارية كافية عن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، ف�ساًل عن اأن البيانات املالية قد تعك�ض اأداء غري جيد لتلك ال�سركات خالل 

ال�سنوات  ال�سابقة وخا�سة يف حال وجود خ�سائر، اأو قد تكون التدفقات النقدية املتوقعة غري كافية ل�سداد اللتزامات.

ويف هذا ال�سدد، فقد اأظهرت نتائج التعداد العام للمن�ساآت القت�سادية يف الأردن لعام 2011 باأن ال�سركات التي ت�ستخدم 
�سجالت حما�سبية نظامية ت�سكل ما ن�سبته 7.8% فقط من اإجمايل عدد ال�سركات يف الأردن، اأما ال�سركات التي ل ت�ستخدم 

�سجالت حما�سبية نظامية فقد �سكلت ن�سبة مرتفعة بلغت %92.2. 

�سكل رقم )21(

ا�ستخدام ال�سركات يف الأردن ل�سجالت حما�سبية نظامية

ال يستخدم سجالت 
محاسبية نظامية 

92.2%

يستخدم سجالت 
محاسبية نظامية 

7.8%

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام للمن�ساآت القت�سادية، 2011. 
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اخلدمات  و�صروط  خل�صائ�ص  معرفتهم  عدم  يف  ينعك�ص  ما  وهو  واملتو�صطة،  ال�صغرية  لل�صركات  امل�صريف  الوعي  نق�ص   -  5
واملنتجات امل�سرفية، وعدم معرفتهم للمنتجات الأكرث مالئمة لحتياجاتهم، وهذا يوؤدي جلعل نوع  الت�سهيل  املطلوب غري 
التمويل  من  الهدف  تو�سيح  على  القدرة  لعدم  اإ�سافة  ال�سركات.  لتلك  التمويلية  لالحتياجات  اأو  الت�سغيلية  للدورة  منا�سب 

املطلوب، وبالتايل عدم و�سوح الغاية من الت�سهيالت املطلوبة.

6 - نق�ض البيانات واملعلومات والإح�سائيات املتوفرة عن �سوق ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الأردن. 

وتتفق النتائج التي مت التو�سل اإليها اإلى حٍد كبري مع النتائج التي اأوردها تقرير ال�ستقرار املايل لعام 2014 ال�سادر عن البنك 
املركزي الأردين والذي اأفاد باأن اأبرز اأ�سباب رف�ض البنوك ملنح الت�سهيالت لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة تتلخ�ض فيما يلي: 

1 - وجود �سيكات مرفو�سة لعدم كفاية الر�سيد واإدراج العميل على قائمة ال�سيكات املرجتعة.

2 - عدم التوافق مع �صروط ال�صيا�صة الئتمانية للبنك من حيث الدخل وجهة العمل ومدة اخلدمة وعمر العميل.

3 - ارتفاع التزامات العميل وعدم اللتزام بال�سداد و�سعف املالءة املالية.

4 - وجود متاأخرات على العميل لدى اجلهاز امل�سريف.

5 - الفرتة بني القر�ض القائم واملطلوب اأقل من �سنة اأو فرتة متويل طويلة الأجل. 

6 - طبيعة عمل ذات دوران عايل. 

8. احلجم الن�سبي ملحفظة القر��س اأ� التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة 

بينت نتائج ال�ستبيان باأن ن�سبة حمفظة القرو�ض اأو التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة اإلى اإجمايل حمفظة 
القرو�ض اأو التمويالت لدى البنوك العاملة يف الأردن كانت على النحو التايل: 

من �سفر% اإلى 13% لدى 14 بنكًا يف عام 2013، و 16 بنكًا يف عام 2014، والتي ت�سكل ما ن�سبته 58% و 67% من عدد البنوك   
يف عامي 2013 و2014 على التوايل. 

اأكرث من 13% ولغاية 25% وذلك لدى 4 بنوك يف عام 2013، و3 بنوك يف عام 2014.   

  اأكرث من 25% وذلك لدى 4 بنوك يف عام 2013، و3 بنوك يف عام 2014. 
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�سكل رقم )22(

احلجم الن�سبي ملحفظة القرو�ض اأو التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة اإلى اإجمايل حمفظة القرو�ض اأو 
التمويالت لدى البنوك يف الأردن خالل عامي 2013 و2014
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ويالحظ مما �سبق اأن ت�سهيالت ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل ن�سبة ل تتجاوز 13% يف معظم البنوك العاملة يف الأردن، 
اأما البنوك التي جتاوز حجم املحفظة فيها 13% فقد كان عددها حمدود ن�سبيًا )من ربع-ثلث عدد البنوك(. 

ال�سركات  لقطاع  املمنوحة  الت�سهيالت  ن�سبة  باأن  بني   2014 لعام  املايل  ال�ستقرار  تقرير  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر  هذا 
ن�سبة  الأردن، مقارنًة مع  العاملة يف  البنوك  املمنوحة من  الئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  بلغت 8.5% من  واملتو�سطة  ال�سغرية 

8.2% يف عام 2013.  

9. اإمكانيات زيادة التمويل املمنوح لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة 

اأظهرت النتائج وجود اإمكانية كبرية لدى البنوك لزيادة حجم حمفظة القرو�ض او التمويالت املمنوحة لل�سركات ال�سغرية 
املتو�صطة وذلك يف حال توفرت فيهم ال�صروط واخل�صائ�ص التي تتنا�صب مع ال�صيا�صات الئتمانية للبنوك. حيث اأ�صار 11 بنكًا من 
البنوك العاملة يف الأردن باأن هناك اإمكانية لزيادة حجم حمفظة التمويل املمنوح لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة بن�سبة ترتاوح من 
26-50% من حجم املحفظة احلايل، فيما عرب 4 بنوك يف عام 2013 و 6 بنوك يف عام 2014 عن اإمكانية زيادة حمفظة التمويل 
املمنوح لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة بن�سبة قد ت�سل اإلى 25%. وقد بني 8 بنوك يف عام 2013 و 6 بنوك يف عام 2014 باأنه ل 
يوجد لديهم حد اأعلى ثابت حلجم حمفظة التمويل املمنوح لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة، واإمنا يعتمد حجم املحفظة على اأهلية 

العمالء من ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة. 
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�سكل رقم )23(

اإمكانيات زيادة حجم حمفظة القرو�ض اأو التمويالت املمنوحة من البنوك لل�سركات ال�سغرية املتو�سطة 

خالل عامي 2013 و2014
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وتعترب هذه النتيجة مب�سرة وواعدة لأنها تعك�ض وجود اإمكانيات كبرية لدى البنوك لزيادة حجم التمويل املمنوح لل�سركات 
ال�صغرية واملتو�صطة، اإل اأنها تتطلب بذل العديد من اجلهود الهادفة لزيادة اأهلية تلك ال�صركات وا�صتيفائها لل�صروط واخل�صائ�ص 

التي ت�سهل و�سولها للتمويل امل�سريف. 

10. اأهم اأنواع ال�سمانات التي تطلبها البنوك من ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة 

اأظهرت النتائج توافقًا كبريًا بني البنوك العاملة يف الأردن من حيث الأهمية الن�سبية لل�سمانات التي تطلبها البنوك لتمويل 
تراوحت  والتي  ال�سمانات  اأنواع  اأهم  لتكون  الأولى  املرتبة  يف  النقدية  ال�سمانات  جاءت  حيث  واملتو�سطة.  ال�سغرية  ال�سركات 
ن�سبية  وباأهمية  الثانية  املرتبة  يف  والعقارات  الأرا�سي  وحلت  و2014،   2013 عامي  خالل   %94 اإلى   %93 من  الن�سبية  اأهميتها 
تراوحت من 80% اإلى 84%، فيما جاءت الأوراق املالية، وحتديدًا )الأ�سهم(، يف املرتبة الثالثة وباأهمية ن�سبية تراوحت من %49 
اإلى 55%، وحلت ال�سمانات املتعلقة بوجود كفيل اأو اأكرث يف املرتبة الرابعة وبن�سبة اأهمية تقارب 44%، فيما جاءت الآلت واملعدات 

التي تقدم ك�سمان للبنك يف املرتبة اخلام�سة وباأهمية ن�سبية ترتاوح من 37% اإلى %38.

ومن النتائج امللفتة للنظر هنا هو التح�سن امللحوظ يف الأهمية الن�سبية لربامج ال�سمان املقدمة من �سركات �سمان القرو�ض 
ال�سمانات من 11.6% يف عام  الن�سبية لهذه  الأهمية  ارتفعت  OPIC، حيث  القرو�ض وموؤ�س�سة  الأردنية ل�سمان  ال�سركة  مثل 
2013 اإلى 15.9% يف عام 2014، وهو ما ي�سري اإلى ارتفاع جتاوب البنوك مع برامج �سمان القرو�ض، ويعك�ض بالتايل اأهمية اإيجاد 
برامج مماثلة وزيادة نطاق وعدد تلك الربامج. ويف ذات ال�سدد فاإن تدين مرتبة برامج ال�سمان املقدمة من �سركات �سمان 
العديد من  التي �سبق ذكرها، قد يعك�ض وجود  الأخرى  ال�سمانات  اأنواع  ال�ساد�سة مقارنًة مع  املرتبة  والتي جاءت يف  القرو�ض 
نقاط ال�صعف يف الربامج املوجودة حاليًا، والتي قد يكون من اأبرزها ارتفاع العمولت التي تتقا�صاها �صركات وموؤ�ص�صات �صمان 
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القرو�ص من البنوك، ووجود العديد من ال�صروط واخل�صائ�ص التي ل تتنا�صب مع واقع واأو�صاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، 
اإ�سافة لرتكز برامج ال�سمان يف قطاعات حمددة اأو مناطق جغرافية معينة، وهو الأمر الذي �سيتم مناق�سته يف اجلزء التايل.

�سكل رقم )24(

الأهمية الن�سبية لأنواع ال�سمانات املطلوبة من ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة يف عام 2013 وعام 2014
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11. مدى مالئمة برامج �سمان القر��س �اقع ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة

اأ. برامج �سمان القرو�ض املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض

عند ا�ستطالع اآراء البنوك حول مدى مالئمة برامج �سمان القرو�ض املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض مع واقع 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومدى ا�سهامها يف زيادة التمويل املمنوح لتلك ال�سركات، بني ما ن�سبته 79.2% من البنوك يف عام 
2013 باأن برامج ال�سمان املقدمة من ال�سركة تتنا�سب مع واقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وت�ساهم يف زيادة التمويل لها، فيما 

اأ�سار 12.5% اإلى اأن تلك الربامج ل تتنا�سب مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

اأما يف عام 2014 فانخف�ست ن�سبة البنوك التي تعتقد مبالئمة الربامج ودورها يف زيادة التمويل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
لت�سل اإلى 54.2%، فيما ارتفعت ن�سبة البنوك التي بينت عدم مالئمة تلك الربامج لت�سل اإلى %29.2. 
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عام 2014 عام 2013

�سكل رقم )25(

مدى مالئمة برامج �سمان القرو�ض املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض 
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اأما فيما يتعلق باأ�سباب عدم مالئمة برامج �سمان القرو�ض املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض مع واقع ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، فقد اأ�سارت البنوك اإلى اأن اأهم تلك الأ�سباب تت�سمن ما يلي: 

1  - انخفا�ض قيمة احلد الأعلى لل�سقف امل�سموح به للعميل الواحد من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

2 - انخفا�ض قيمة احلد الأعلى لقيمة ال�سقف املمنوح لكل بنك.

3 - انخفا�ض ن�سبة التغطية لل�سمانات بحيث ل تتجاوز 70% من قيمة الت�سهيالت.

4 - ارتفاع العمولت التي تتقا�ساها ال�سركة من البنوك، وهو ما يوؤدي اإلى تخفي�ض عوائد القرا�ض. 

5 -  �سعف مالئمة الربامج املقدمة من ال�سركة مع املتغريات واملعطيات ال�سائدة يف ال�سوق.

6 - تعقد ال�صروط و�صعوبة الإجراءات وارتفاع حجم املتطلبات يف برامج �صمان القرو�ص.

7 - عدم وجود �سمان لبع�ض اأنواع الت�سهيالت مثل ال�سقوف الدوارة واملتجددة.

اآليات برامج ال�سمان مع بع�ض البنوك، وعدم ان�سجام تلك الربامج مع املتطلبات ال�سرعية بالن�سبة للبنوك  8 - عدم مالئمة 
الإ�سالمية.

ويف �سوء العوامل ال�سالفة الذكر، ي�سبح من ال�سروري العمل على زيادة مالئمة برامج �سمان القرو�ض املقدمة من ال�سركة 
الأردنية ل�سمان القرو�ض، وذلك بتطوير تلك الربامج لتتوافق مع متطلبات البنوك من خالل ما يلي:
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1 - زيادة ال�سقوف املحددة للعمالء وللبنوك.

2 - رفع ن�سب تغطية ال�سمانات. 

3 - اإعادة النظر يف الر�سوم والعمولت التي تتقا�ساها ال�سركة على �سمان القرو�ض، والعمل على تخفي�سها اإلى اأقل حد ممكن 
وذلك لتخفي�ض تكاليف القرتا�ض على ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

4 - تطوير برامج �سمان تتنا�سب اأكرث مع ال�سيا�سات الئتمانية للبنوك.

5 - تطوير برامج �سمان خا�سة بالبنوك الإ�سالمية. 

6 - ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات.

وي�سار يف هذا ال�سدد اإلى اأنه وفقًا لتقرير ال�ستقرار املايل لعام 2014 ال�سادر عن البنك املركزي الأردين، فقد مت العمل 
اإعادة هيكلة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض وتطوير اإجراءات عملها ونطاق تعاملها لكي تتمكن من توفري ال�سمانات الالزمة 

لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. 

ومن اأبرز التطورات التي �سهدها مو�سوع برامج ال�سمان املقدمة من ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض خالل الربع الأول من 
عام 2016 هو تاأ�سي�ض �سندوق لدعم ال�سركات ال�سغرية النا�سئة )Startups( حتت مظلة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض 
بقيمة تبلغ 35 مليون دينار اأردين، والتي مت متويلها من خالل قرو�ض بدون فائدة من احلكومة الردنية ومن البنوك التجارية 
العاملة يف الأردن، بالإ�سافة لقرو�ض مي�سرة من موؤ�س�سات اإقليمية ودولية. ويهدف ال�سندوق لتوفري ال�سمانات الالزمة للقرو�ض 

التي حت�سل عليها ال�سركات النا�سئة، وبن�سبة تغطية ت�سل اإلى 85%، وبر�سوم �سمان تبلغ %1. 

كما مت اإطالق برنامج كفالة متويل امل�ساريع ال�سغرية النا�سئة والذي ُيدار من قبل ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض بهدف 
حتفيز البنوك الإ�سالمية على منح التمويل طويل ومتو�سط الأجل ومبا يتالءم مع متطلبات امل�ساريع ال�سغرية ذات القيمة امل�سافة 
العالية، وبتمويل اأويل يبلغ 10 ماليني دينار كقرو�ض ح�سنة مقدمة من البنك املركزي الأردين ومن البنوك ال�سالمية يف الأردن. 

)OPIC( ب. برنامج �سمان القرو�ض املقدم من موؤ�س�سة ال�ستثمار اخلا�ض ملا وراء البحار

باآراء البنوك حول مدى مالئمة برنامج �سمان القرو�ض املقدم من موؤ�س�سة ال�ستثمار اخلا�ض ملا  النتائج املتعلقة  اأظهرت 
وراء البحار )Overseas Private Investment Corporation: OPIC( مع واقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومدى 
ا�سهام الربنامج يف زيادة التمويل املمنوح لتلك ال�سركات، باأن ما ن�سبته 79.2% من البنوك يف عام 2013 تعتقد باأن برنامج 
ال�سمان يتنا�سب مع واقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وي�ساهم يف زيادة التمويل لها، فيما اأ�سار 8.3% اإلى اأن ذلك الربنامج ل 
يتنا�سب مع واقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. اأما يف عام 2014 فانخف�ست ن�سبة البنوك التي تعتقد مبالئمة الربنامج ودوره 
يف زيادة التمويل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لت�سل اإلى 54.2%، مقابل ارتفاع ن�سبة البنوك التي بينت عدم مالئمة الربنامج 

لت�سل اإلى %29.2. 
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عام 2014 عام 2013

�سكل رقم )26(

مدى مالئمة برامج �سمان القرو�ض من موؤ�س�سة )OPIC( مع واقع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

ال
29.2%

نعم
54.2%

دون إجابة
16.7%
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12.5%
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8.3%

وقد اأ�سارت البنوك اإلى اأن اأهم اأ�سباب انخفا�ض مالئمة برنامج ال�سمان املقدم من )OPIC( تتعلق باآليات تقدمي الطلب 
من حيث �صعوبة تلبية املتطلبات وال�صروط التي يفر�صها الربنامج، وعدم تغطية ال�صمان لكامل الت�صهيالت، وارتفاع العمولت 

امل�ستوفاة وهو ما يخف�ض من عائد البنوك، وانخفا�ض �سقف ال�سمان داخل عمان.

12. اأهم العوائق التي تواجه البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، مع وجود  البنوك يف متويل  التي تواجه  العوائق  باأن هناك العديد من  بينت نتائج الدرا�سة 
توافق كبري بني البنوك العاملة يف الأردن من حيث الأهمية الن�سبية لتلك العوائق وخالل العامني 2013 و2014. 

وقد ت�سدر هذه العوائق عدم توفر قوائم مالية اأ�سولية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وباأهمية ن�سبية تراوحت من 81% اإلى 
84% خالل الأعوام 2013 و2014. 

فيما ارتفعت اأهمية العائق املتعلق بانخفا�ض الوعي امل�سريف لدى اأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لي�سبح يف املرتبة 
الثانية لعام 2014 وباأهمية ن�سبية بلغت 71%، مقارنة مع حلوله يف املرتبة الرابعة عام 2013 وباأهمية ن�سبية %55. 

وتراجعت الهمية الن�سبية لعائق �سعف ال�سمانات املتوفرة لدى ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لي�سبح يف املرتبة الثالثة عام 
2013 وباأهمية بلغت 65%، وذلك بعد اأن كان يحتل املرتبة الثانية يف عام 2013 وباأهمية ن�سبية %70.

وتراجعت اأهمية العائق املتعلق بارتفاع معدل دوران ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة )الدخول واخلروج من ال�سوق( لي�سبح يف 
املرتبة الرابعة عام 2014 ومب�ستوى اأهمية 58%، مقارنًة مبرتبته الثالثة يف العام ال�سابق. وجاء العائق املتعلق بانخفا�ض متو�سط 
قيمة القر�ض وارتفاع عدد القرو�ض وهو ما يزيد من الأعباء والتكاليف على البنوك يف املرتبة اخلام�سة وباأهمية بلغت 54% يف 

العامني 2013 و2014، يليه العائق املتعلق بانخفا�ض العائد مقارنة مع حجم املخاطرة وباأهمية ن�سبية بلغت %45.



الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن
49

هذا وقد اأ�سارت البنوك ملجموعة من العوائق الأخرى والتي حتتل اأهمية ن�سبية متدنية ل تتجاوز 5%، والتي تت�سمن على ما 
يلي: 

1 - عدم توفر درا�سة جدوى وخطط عمل لدى ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

2 - �صعف خربة ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الن�صاط التجاري الذي متار�صه.

3 - �سعف قدرة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على اإثبات م�سادر ال�سداد. 

4 - عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات ائتمانية كافية عن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.  

وي�سار يف هذا ال�سدد اإلى اأنه مت اإطالق اأول �سركة للمعلومات الئتمانية يف الأردن بتاريخ 2015/12/15، والتي �ستعمل على 
بناء قاعدة بيانات لتقليل خماطر الئتمان لدى البنوك، وهو ما �سيلعب دورًا كبريًا يف التخفيف من حدة العوائق التي تواجهها 

البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وبالتايل ت�سهيل عمليات التمويل لتلك ال�سركات. 

�سكل رقم )27(

الأهمية الن�سبية للعوائق التي واجهت البنوك يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف عام 2013 وعام 2014
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انخفاض العائد باملقارنة مع حجم اخملاطرة

انخفاض متوسط قيمة القرض وارتفاع عدد القروض مما 
يزيد من األعباء والتكاليف على البنك

انخفاض الوعي املصرفي لدى اصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة.

ارتفاع معدل دوران الشركات الصغيرة واملتوسطة
(الدخول واخلروج للسوق).

ضعف الضمانات املتوفرة لدى الشركات الصغيرة
واملتوسطة

عدم توفر قوائم مالية أصولية لدى الشركات 
الصغيرة واملتوسطة

13. اأهم املبادرات املتخذة من البنك املركزي االأردين لت�سجيع متويل ال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة

يف اإطار حر�ض البنك املركزي على دعم ال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم ومتكينها من احل�سول على التمويل الالزم 
ملمار�سة اأعمالها وبال�سكل الذي يحفز النمو القت�سادي يف اململكة، قام البنك املركزي الأردين باتخاذ جمموعة من الإجراءات 

واملبادرات واأبرزها ما يلي:

1 - قام البنك املركزي الأردين باإ�سدار تعميم للبنوك املرخ�سة بخ�سو�ض دعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة رقم )458/10( 
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تاريخ 2011/1/12، ي�سجع فيه البنوك على متويل تلك ال�سركات من خالل حترير ما ن�سبته 100% من الأر�سدة القائمة 
للت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة املمنوحة بالدينار لتمويل ال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم من مبلغ الحتياطي النقدي 

الإلزامي بالدينار والتي تتوفر فيها �صروط حمددة. 

2 - اأ�سدر البنك املركزي الأردين بتاريخ 2012/3/27 تعميمه رقم )3516/2/10( للبنوك املرخ�سة والذي ن�ض على ا�ستثناء 
اجلزء من الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة املكفول من قبل موؤ�س�سة ال�ستثمار اخلا�ض ملا وراء 
البحار )OPIC( من احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة، ومن خم�س�ض تدين الت�سهيالت الئتمانية حتت املراقبة، ومن 
خم�س�ض تدين الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة لل�سنة الأولى فقط من ت�سنيفها كت�سهيالت غري عاملة وبحيث يقوم البنك 
باحت�ساب هذا املخ�س�ض على اجلزء املكفول اعتبارًا من ال�سنة الثانية بن�سبة 25% للو�سول اإلى 100% يف ال�سنة اخلام�سة.

كما قرر البنك املركزي يف نف�ض التعميم ترجيح الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واملكفولة من 
قبل )OPIC( بوزن خماطر بن�سبة )�سفر%( لغايات احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ض املال، على اأن يتم اإخ�ساع الكفالة لن�سبة 

خ�سم مقدارها 8% يف حال اختالف عملة الكفالة عن العملة املمنوح بها الت�سهيالت.

لقطاع  متويل  بح�سد  واقليمية  دولية  متويل  وموؤ�س�سات  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  املركزي  البنك  قام   -  3
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وباأ�سعار فائدة مناف�سة ولآجال منا�سبة، وكذلك �سمانات للقرو�ض املمنوحة وذلك على النحو 

التايل: 

اأ - قرو�ض البنك الدويل: مت احل�سول على قر�ض من البنك الدويل مببلغ 70 مليون دولر اأمريكي، حيث مت توزيع هذا املبلغ على 
البنوك التي مت توقيع اتفاقيات معها والتي بلغ عددها اثنا ع�سر بنكًا )منها بنكان اإ�سالميان( لتقوم باإعادة اإقرا�سه لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة باأ�سعار فائدة مناف�سة ولآجال متو�سطة وطويلة، وقد مت ا�ستغالل كامل مبلغ القر�ض البالغ 70 مليون 
دولر من قبل البنوك امل�ساركة يف متويل ال�سركات متناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، وا�ستفاد من هذا القر�ض اأكرث من 
9000 م�سروع متناهي ال�سغر و�سغري ومتو�سط منهم حوايل 67% م�ساريع خارج العا�سمة عمان، وبلغت ن�سبة امل�ساريع املمولة 
من ح�سيلة القر�ض اململوكة من الن�ساء وال�سباب حوايل 87% و54% على التوايل، كما �ساهمت التمويالت التي مت منحها من 

البنوك �سمن هذا امل�سروع بخلق اأكرث من 2200 فر�سة عمل.

ويف �سوء جناح القر�ض الأول مت التوقيع على اتفاقية للح�سول على قر�ض اإ�سايف من البنك الدويل بقيمة 50 مليون دولر، 
حيث مت ا�ستكمال الإجراءات الالزمة ل�ستغالل هذا القر�ض من حيث فتح احل�سابات وتوقيع التفاقيات مع البنوك، و�سي�ستفيد 
من هذا القر�ض 9 بنوك، مع وجود اإمكانية لإقرا�ض جزء من القر�ض ل�سركات التمويل الأ�سغر، وقد مت بتاريخ 2016/2/7 

حتويل معظم مبلغ القر�ض للبنوك امل�ستفيدة.

ب - قرو�ض ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي: مت احل�سول على قر�ض ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
والجتماعي مببلغ )50( مليون دولر و�سل على دفعتني مبلغ كل منهما )25( مليون دولر مت توزيعها على البنوك امل�ستفيدة 
بنهاية عامي 2014 و2015، لتقوم بدورها بتمويل امل�ساريع متناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة. وقد بلغت ن�سبة ا�ستغالل 
البنوك من الدفعة الأولى يف متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة حوايل 90% حتى نهاية عام 2015، وا�ستفاد من هذا القر�ض 
البنوك �سمن هذا  من  منحها  التي مت  التمويالت  �ساهمت  كما  ومتو�سط،  و�سغري  ال�سغر  متناهي  م�سروع  اأكرث من 2230 
امل�سروع بخلق اأكرث من 350 فر�سة عمل. كما مت التوقيع على اتفاقيتني جديدتني مع نف�ض ال�سندوق ولنف�ض الغاية مببلغ 30 
مليون دينار كويتي )ما يعادل 100 مليون دولر اأمريكي( للقر�ض الأول و)50( مليون دولر للقر�ض الثاين، ومن املتوقع اأن 

ت�سل املبالغ خالل العام احلايل 2016.
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ج - قام البنك املركزي بتقدمي الت�سهيالت والدعم الالزم لتي�سري ا�ستفادة البنوك من متويل خا�ض من بنك الإعمار الأوروبي 
مببلغ 120 مليون دولر لنف�ض الغاية بالإ�سافة اإلى تقدمي م�ساعدات فنية و�سمانات قرو�ض، علمًا اأن بنك الإعمار الأوروبي 

قام بتوقيع اإتفاقيتني مع بنكني مببلغ 40 مليون دولر.

موجه  متويل  الربنامج  هذا  يقدم  والزراعة:  املتجددة  والطاقة  وال�سياحة  ال�سناعة  لقطاعات  املوجه  الداخلي  الربنامج   - د 
ب�سعر فائدة مناف�ض  ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة)  وال�سياحة والطاقة املتجددة والزراعة (مبا فيها  لقطاعات ال�سناعة 
يقل مبقدار 2% عن �سعر اإعادة اخل�سم،  ولآجال تتواءم مع الحتياجات التمويلية للعمالء حيث تبلغ خم�ض �سنوات لقطاعات 
ال�سناعة وال�سياحة والزراعة وتكنولوجيا املعلومات وع�سر �سنوات لقطاع الطاقة املتجددة، ، وب�سقف ي�سل اإلى 5% من حمفظة 
القرو�ض القائمة لدى كل بنك عامل، وبالتايل ي�سل اجمايل املبلغ املتاح لهذه القطاعات حوايل 900 مليون دينار. وقد قرر 
البنك املركزي يف �سهر حزيران 2015 �سمول البنوك الإ�سالمية لال�ستفادة من هذا الربنامج من خالل توقيع اتفاقية وكالة 

ا�ستثمار مقيدة بني البنك املركزي والبنوك الإ�سالمية الراغبة بال�ستفادة من الربنامج. 





خام�ساً:

�آليات زيادة 
�لتمويل �مل�سريف 
لل�سركات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة
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بالعتماد على نتائج ا�ستطالع اآراء البنوك، وا�ستنادًا اإلى النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، ميكن تلخي�ض اأهم الآليات 
والو�سائل التي قد ت�ساعد على زيادة التمويل املمنوح لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على النحو التايل:

  

1. التو�سيات املتعلقة بالبنوك العاملة يف االأردن 

ل بد اأن تكون نظرة البنوك لل�سركات املتو�سطة وال�سغرية م�ستندة على اأهمية تلك ال�سركات يف القت�ساد الوطني، وعلى 
م�ساهمتها الكبرية يف التنمية والت�سغيل، اإ�سافة لالإمكانيات الكبرية الكامنة يف هذا القطاع والتي قد ينجم عنها تعامالت بنكية 
وا�سعة حتمل يف طواياها مزايا كبرية للبنوك من حيث التنويع، وتو�سيع احل�س�ض ال�سوقية، والربحية. وهذا يتطلب بالطبع قيام 

البنوك بجملة من الأمور اأبرزها ما يلي: 

1 - ا�ستحداث دوائر اأو وحدات متخ�س�سة يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك يف البنوك التي ل يوجد لديها بعد مثل 
اأو الوحدات مبوظفي اإقرا�ض متخ�س�سني يف التعامل مع ال�سركات ال�سغرية  اأو الوحدات، ورفد تلك الدوائر  هذه الدوائر 

واملتو�سطة.

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، من خالل ال�ستمرار يف عقد الدورات  التعامل مع  البنوك يف  2 - رفع وتعزيز قدرات موظفي 
ال�سركات  مع  امل�سريف  التعامل  جمال  يف  قدراتهم  لتطوير  والهادفة  البنوك  ملوظفي  املتخ�س�سة  العمل  وور�ض  والربامج 

ال�سغرية واملتو�سطة. 

3 - زيادة وتعزيز اخلدمات واملنتجات واحللول امل�سرفية املبتكرة واملوجهة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، مثل التاأجري، وراأ�ض 
املال املغامر، و�سناديق التمويل املتنوعة. 

4 - تخ�سي�ض �سيا�سات ائتمانية مرنة لتمويل تلك ال�سركات، وت�سميم برامج ومنتجات م�سرفية تنا�سب تلك ال�سركات خا�سة 
يف ظل تركز التمويل املقدم لتلك ال�سركات يف عدد حمدود من الأنواع.

و�سولهم  اإمكانية  على  توؤثر  والتي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  منها  تعاين  التي  والتحديات  للعوائق  ناجعة  حلول  توفري   -  5
للتمويل البنكي.  

التمويل  على  تدعم ح�سولهم  التي  املنا�سبة  ال�سمانات  توفري  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قدرة  انخفا�ض  - يف ظل   6
امل�سريف، ي�سبح توفري برامج �سمان منا�سبة اأحد اأهم العوامل التي ت�ساهم يف توفري وزيادة التمويل املوجه لتلك ال�سركات.

2. التو�سيات املتعلقة بال�سركات ال�سغرية �املتو�سطة �اجلهات االأخرى ذات العالقة

اإن و�سول ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة للتمويل يتطلب بذل العديد من اجلهود املتعلقة بزيادة تاأهيل تلك ال�سركات، وتوفري 
املتعلقة  والو�سائل  الآليات  اأهم  تلخي�ض  ال�سركات. ومن هنا، ميكن  تلك  بتمويل  املتعلقة  املخاطر  وتقليل  لها،  املواتية  الظروف 

بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واجلهات الأخرى التي قد ت�ساعد على زيادة التمويل املمنوح لها على النحو التايل:

1 - تطوير املهارات املالية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وتطوير قدراتهم على اإعداد درا�سات جدوى اقت�سادية، واإعداد بيانات 
مالية جيدة ميكن العتماد عليها لغايات درا�سة اأو�ساعهم املالية.

2 - توفري هيئة حكومية متخ�س�سة يف اإعداد البيانات املالية ال�سنوية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مقابل ر�سوم رمزية ب�سيطة، 
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وبحيث تكون تلك البيانات معتمدة من قبل جمعية املحا�سبني القانونيني، مع �سرورة اإلزام تلك ال�سركات باحل�سول على هذه 
البيانات �سنويًا. 

3 - زيادة الوعي امل�سريف لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل عقد دورات متخ�س�سة ت�ساهم يف تعريفهم باأنواع التمويل 
املنا�سب لهم، واآليات التعامل مع البنوك.

4 - توفري امل�ساعدات الفنية ال�ساملة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومبا ي�ساهم يف رفع قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والإنتاجية 
والت�سويقية، بالإ�سافة لتوفري التدريب املهني والفني للعاملني يف تلك ال�سركات.

5 - تطوير الت�سريعات والقوانني الناظمة التي ت�ساهم يف تنمية ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ويف زيادة حجم التمويل املمنوح 
لها، اإ�سافة لتوفري اإطار موؤ�س�سي وت�سريعي لإدارة وتنظيم قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

6 - ال�سعي لإيجاد �سجل مركزي ر�سمي لالأ�سول املنقولة )مثل الآلت واملكائن( ومبا ي�ساعد ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على 
ا�ستخدام تلك الأ�سول ك�سمان للح�سول على التمويل امل�سريف مقابل رهن تلك الأ�سول ل�سالح البنك. 

7 - توفري قاعدة بيانات وافية عن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة لتكون مدخاًل مهمًا يف بناء القرارات التي تخ�ض تلك ال�سركات، 
وتكون عونًا يف اإعداد الدرا�سات والأبحاث التي تتناول تلك ال�سركات.

8 - زيادة التعاون مع اجلهات املحلية والدولية الداعمة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مثل ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض 
اأو كفالت للت�سهيالت املمنوحة لتلك ال�سركات، مع العمل على زيادة موائمة تلك  OPIC لتوفري برامج �سمان  وموؤ�س�سة 
الربامج من خالل زيادة ال�سقوف ون�سب التغطية التي تت�سمن عليها برامج ال�سمان، وو�سع معايري منح وا�سحة وتتنا�سب مع 

طبيعة تلك ال�سركات، اإ�سافة لتوفري برامج �سمان تتوافق مع طبيعة عمل البنوك الإ�سالمية.

9 - التعاون مع اجلهات املحلية والدولية الداعمة لتوفري متويل باأ�سعار منا�سبة وتخفي�ض كلفة القرتا�ض على ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة، ذلك من خالل ما يلي:

  توفري منح اأو اأموال بتكاليف خمف�سة للبنوك ليتم ا�ستخدامها يف متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وبتكاليف منخف�سة. 

املركزي  البنك  من  م�ستقلة  تعليمات  وجود  مثل  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املمنوحة  للت�سهيالت  ت�سجيعية  مزايا  توفري    
الأردين لت�سنيف الت�سهيالت املمنوحة لهذه ال�سركات بحيث تقلل اأو تعفي البنوك من بناء خم�س�سات مقابل تلك الت�سهيالت، 

واإعفاء البنوك من ا�ستيفاء طوابع عليها، اأو توفري مزايا �سريبية لالأرباح الناجمة عن تلك الت�سهيالت.

  حترير جزء من الحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك وتوجيهه لتمويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، مع �سرورة متكني البنوك 
التجارية والإ�سالمية من ال�ستفادة من عملية حترير الحتياطي النقدي.











e. Developing legislations and laws that would help develop SMEs and increase their funding, in 
addition to providing an institutional and legislative framework to run and organize the SMEs’ 
sector.

f. Creating an official central register for moveable assets, such as machinery and equipment, to 
help SMEs mortgage them as a collateral to access funding. 

g. Providing a sufficient SMEs’ database as an important entry point to making decisions on those 
enterprises, and to help in conducting studies and researches on the sector.

h. Increasing cooperation with local and international institutions that support SMEs such as JLGC 
and OPIC to provide guarantee   or collateral programs to credit facilities granted to SMEs. The 
programs should be constantly developed and reviewed to increase their ceilings and coverage 
percentages, and to draw explicit criteria for grants that are appropriate to the nature of those 
businesses. Further, collateral and guarantee programs compatible with Islamic banks should 
be provided as well.

i. Cooperation with supporting local and international institutions to provide funding at suitable 
rates and to reduce borrowing costs for SMEs, through:

- Providing banks with grants or low-cost loans to be used in funding SMEs at low costs.

- Providing advantages to encourage facilities granted to SMEs, such as independent instructions 
by the CBJ to classify granted facilities so that banks are totally or partially exempted from 
accumulating provisions against those facilities, and exempting banks from stamp fees on them, 
or providing tax benefits for profits emanating from those facilities.

- Liberating part of the mandatory cash reserves to be directed to SMEs, in addition to enabling 
Islamic banks to benefit of the process of liberating the mandatory cash reserves.
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Based on the outcomes of the questionnaire on banks’ opinions, and the findings of this study, the 
following are the key mechanisms and means that might help increase financing for SMEs:

1- Recommendations for banks operating in Jordan
Banks’ view of SMEs should stem from the key role that those enterprises play in economy and 

their great contribution to development and employment. It should also depend on the great potential 
of this sector that might result in wide-scale bank transactions of great benefit to banks in terms of 
diversification, expansion of market shares and profitability. Naturally, this requires banks to take a 
number of steps, such as,

a. Creation of units or departments specialized in SMEs’ financing in banks that do not have yet 
such units or departments. The units/ departments should be supplied with lending employees 
specialized in dealing with SMEs.

b. Raising and strengthening the capacities of bank employees to deal with SMEs, by continuing 
to organize specialized courses, programs and workshops in dealing with SMEs.

c. Increasing and strengthening innovative banking services, products and solutions directed to 
SMEs, such as leasing, venture capital and the different financing funds.

d. Providing flexible credit policies to fund those businesses, and designing banking programs and 
products that fit the needs of SMEs, especially as provided funding focuses on limited choices.

e. Providing efficient solutions for the obstacles and challenges that SMEs face that affect their 
access to bank funding.

f. In light of the low potential of SMEs to provide proper collaterals to access bank funding, 
providing proper loan guarantee programs for SMEs would contribute to increasing their 
funding.

2- Recommendations for SMEs and other concerned parties:
SMEs’ access to finance requires more efforts to qualify those businesses, provide suitable 

environment for them to thrive and reduce risks relevant to their financing. Hence, the following are 
the key means and instruments for SMEs and other concerned parties to help having more access to 
finance:

a. Developing SMEs’ financial skills and increasing their ability to prepare feasibility studies and 
good financial statements that banks can depend on in reviewing their financial conditions.

b. Establishing a governmental body specialized in preparing annual financial statements to SMEs 
against nominal small fees, provided that the statements are endorsed by the Jordan Association 
of Certified Public Accountants and that SMEs are obliged to have such statements annually.

c. Increasing SMEs’ banking awareness by organizing specialized courses that enlighten them as 
regards the proper types of funding for them and mechanisms of dealing with banks.

d. Providing comprehensive technical assistance to SMEs in a way that raises their administrative, 
productive and marketing capacities and skills, in addition to providing vocational and technical 
training to SMEs’ employees.

55





Fifth: 

mechanisms of 

increasing bank 

financing for

 SMEs





assistance and loan guarantees. EBRD signed two agreements with two banks with an amount 
of USD 40million.

The internal program targeting the sectors of industry, tourism, renewable energy and agriculture. 
This program provides funding for those sectors, including SMEs working in them, at a competitive 
interest rate that is less than the discount rate by 2%. The terms are appropriate to the clients’ funding 
needs, as they are five years for the sectors of industry, tourism, agriculture and IT, and 10 years 
for the renewable energy sector. The ceiling reaches 5% of the outstanding loan portfolio of each 
working bank. Consequently, the total amount available for these sectors touches on the verge of JD 
900million. The CBJ decided in June 2015 to include Islamic banks to benefit of this program by 
signing a restricted investment agency agreement between the central bank on the one hand and the 
Islamic banks desiring to benefit of this program on the other. 
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in Jordanian dinar to fund eligible SMEs that meet the required conditions from the mandatory 
cash reserves. 

b. The CBJ issued on 27 March 2012 circular # 10 / 2 / 3516 for licensed banks. The circular 
provided for excluding the portion of credit facilities given to SMEs, guaranteed by OPIC, from 
the reserve for general banking risks, and from the provisions for impairment in under control 
facilities and non-performing credit facilities, only in the first year of their classification as non- 
performing facilities. This is on condition that the bank calculates this guaranteed portion as 
of the second year at a percentage of 25% until it reaches 100% in the fifth year. The CBJ also 
decided in the same circular to weigh credit facilities given to SMEs under guarantees from 
OPIC as a risk weight of 0% for calculating the capital adequacy ratio. The guarantee would 
be subject to a discount of 8% in case the currency in which the guarantee is issued is different 
from the currency in which facilities are given.

c. The CBJ, in cooperation with the Ministry of Planning and International Cooperation and 
international and regional funding institutions, mobilized funding for SMEs at competitive 
interest rates and for suitable terms of settlement and with collaterals for granted loans as 
follows:

1. World Bank loans: the WB gave CBJ a loan of USD 70million that was distributed on 12 
banks (two of them are Islamic banks) that signed agreements to re-lend the money to SMEs 
at competitive interest rates and for mid and long term settlement. The whole value of the loan 
was used by participating banks to fund micro, small and medium size enterprises (MSMEs). 
More than 9000 businesses benefited of this loan, 67% of them are outside the capital Amman. 
The percentage of funded projects that are owned by women and youth amounted to 87% and 
54% respectively. Funding granted by banks within this initiative helped to create more than 
2200 jobs.

2. In light of the first loan’s success, an additional loan agreement was signed with the WB with 
an amount of USD 50million. All necessary procedures, such as opening accounts and signing 
agreements with banks, were completed to use this loan. Nine banks are set to benefit of this 
loan, with the possibility of lending part of the loan to microfinance corporations. Most of the 
loan’s value was transferred to beneficiary banks on 7 Feb 2016.

3. Loans of the Arab Fund for Economic and Social Development (Arab Fund):  The CBJ received 
a USD 50milllion loan from the Arab Fund on two equal payments, USD 50 million each. The 
amount was distributed on beneficiary banks by the end of 2014 and 2015 to fund MSMEs. The 
percentage of banks’ usage of the first payment in funding MSMEs reached 90% until the end 
of 2015. More than 2230 MSMEs benefitted of this loan. Funding of those enterprises created 
more than 350 job opportunities. Two new agreements were signed with the Arab Fund for 
the same purpose with a value of KD30million (USD 100million) for the first loan and USD 
50million for the second loan. Proceeds are due to be transferred in the present year 2016.

4. The CBJ provided the necessary facilities and support to facilitate banks’ benefiting from a 
special funding from European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) that 
amounted to USD 120million for the same purpose. The European bank also provided technical 
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importance amounted to 45%.

Banks pointed out to another package of obstacles of low importance that does not exceed 5%. The 
package includes:

1. The absence of feasibility studies and working plans at the SMEs.

2. The weak SMEs’ experience in the business they practice.

3. The weak SMEs’ ability to prove the sources of debt settlement.

4. The lack of a database and sufficient credit data on SMEs.

It is noteworthy that the first credit bureau was launched in Jordan on 15 Dec 2015. The company 
would create a database apt to reduce credit risks that banks bear, the matter that would play a key role 
in mitigating the obstacles facing banks in financing SMEs, and consequently facilitating the latter’s 
access to funding.

 

Figure (27)

The relative importance of obstacles facing banks in financing SMEs in 2013, 2014
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13- The most important initiatives taken by CBJ to encourage financing SMEs
In the context of CBJ’s keenness on supporting SMEs and empowering them to access necessary 

finance to perform their business in a way that stimulates economic growth in the kingdom, the 
central bank undertook a number of procedures and initiatives. Here are the most important of them:

a. The CBJ issued on 12 january 2011 circular # 10 / 458 for licensed banks. The circular urged 
banks to finance SMEs by liberating 100% of existing balances of direct credit facilities given 
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Figure (26)

The appropriateness of OPIC loan guarantee programs to SMEs’ conditions
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Banks pointed out that the most important reasons for the low appropriateness of OPIC guarantee 
programs are relevant to the mechanisms of submitting the application. It is difficult to meet the 
program’s requirements and conditions; the collateral does not cover the whole facilities; the high 
rates of commission charged which reduce the banks’ returns; and the low guarantee ceiling inside 
Amman.

12- The most important obstacles facing banks in SMEs’ financing
The study demonstrated that a number of obstacles faces banks in financing SMEs, along with a 

high agreement among banks as regards the relative weight of those obstacles in both years of study, 
2013 and 2014.

On top of those obstacles is the absence of regular financial statements of SMEs, which had a 
relative importance ranging between 81% and 84% in 2013 and 2014.

The importance of the SME owners’ low banking awareness as an obstacle increased to rank 
second in 2014, with a relative importance of 71%, up from the fourth rank in 2013 with a relative 
importance of 55%.

The relative importance of the weak collaterals available to SMEs declined to the third rank in 2014, 
with a relative importance of 65%, down from the second rank in 2013 with a relative importance of 
70%.

The importance of SMEs’ high turnover ratio (going in and out of business) decreased to rank 
fourth in 2014, with a 58% importance, compared with the third rank the year before.

The obstacle of the low average value of loan and the high number of loans, which increases 
burdens and expenses on banks, ranked fifth with an importance that reached 54% in the years 2013 
and 2014, followed by the obstacle of the low returns compared with the risks taken; the relative 
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5. Developing guarantee programs specifically for Islamic banks.

6. Facilitating and simplification of procedures.

According to the Financial Stability Report of 2014, the JLGC went through a restructuring 
process with its work procedures and scope of work developed to provide the necessary guarantees 
for financing SMEs.

The most notable development that the JLGC’s programs witnessed in the first quarter of 2016 is 
the creation of fund to support startups. The JD 35million fund, working under the umbrella of JLGC, 
was established with zero interest loans given by the Jordanian government and commercial banks 
working in Jordan, in addition to concessionary loans from regional and international institutions. The 
fund aims at providing the necessary guarantees to loans given to startups, at a coverage percentage 
amounting to 85%, and with 1% guarantee fees.

The JLGC- operated program of Kafala to guarantee funding of small startups was launched to 
incentivize Islamic banks to provide long and medium term funding that fits the requirements of 
high added value SMEs. The Kafala program was primarily funded with JD 10million as good loans 
provided by the CBJ and Islamic banks in Jordan.

B. OPIC’s loan guarantee program

As regards banks’ opinions on the appropriateness of OPIC’s loan guarantee program to the real 
conditions of SMEs and its role in increasing SMEs’ access to finance, results showed that 79.2% 
of banks in 2013 believed that the guarantee program is appropriate to the conditions of SMEs and 
it increases their access to finance. 8.3% pointed out that the program is not appropriate to the real 
conditions of SMEs. In 2014, the percentage of banks who think the program is appropriate and has 
a role in increasing finance to SMEs decreased to reach 54.2%, while the percentage of banks who 
think the program is inappropriate increased to reach 29.2%.
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Figure (25)

Appropriateness of loan guarantee programs of JLGC to the situation of SMEs
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As regards reasons to think JLGC’s loan guarantee programs are inappropriate to the real situation 
of SMEs, banks pointed out to the following reasons:

a. The low value of the maximum ceiling permitted to each client of SMEs;

b. The low value of the ceiling given to each bank;

c. The low guarantee coverage that does not exceed 70% of the value of facilities given;

d. The high commission rates that JLGC charges on banks, which leads to a decrease in the lending 
returns;

e. JLGC’s programs are weakly compatible to changes in the market conditions;

f. Complicated conditions, the complicated procedures and the excessive requirements of the loan 
guarantee programs;

g. The lack of collaterals for some kinds of facilities like revolving and renewable ceilings; and,

h. Mechanisms of loan guarantee programs are not appropriate to some banks. The programs are 
not in harmony with the Sharia requirements of Islamic banks.

In light of the above factors, it is necessary to seek to increase the appropriateness of JLGC’s 
programs by developing them to agree with the banks’ requirements by the following:

1. Increasing the ceilings for clients and banks.

2. Increasing the percentage of guarantees’ coverage.

3. Reviewing the fees and commissions the corporation charges on loan guarantees, they should be 
decreased to the lowest possible so that the borrowing costs are reduced for SMEs.

4. Developing guarantee programs that are compatible with banks’ credit policies.
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Figure (24)

The relative importance of collaterals required from SMEs in 2013 and 2014
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11- How appropriate are loan guarantee programs to the real conditions of SMEs
A. Loan guarantee programs offered by JLGC

When surveying banks’ opinions about the appropriateness of loan guarantee programs given by 
JLGC to the conditions of SMEs and their contribution to increase funding given to those enterprises, 
we received the following answers. About 79.2% of banks said in 2013 that loan guarantee programs 
are suitable to the real situation of SMEs and they contribute to increase their access to funding, while 
12.5% said that those programs are not suitable for SMEs.

In 2014, the percentage of banks which think positively of loan guarantee programs’ appropriateness 
and role in accessing funding decreased noticeably to reach 54.2%, while the percentage of banks 
who said those programs are inappropriate increased to 29.2%.
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Figure (23)

Potential of increasing the volume of bank loans/ funding portfolio given to SMEs in 2013, 2014
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These results are promising as they reflect big potentials for banks to increase their funding of 
SMEs. However, this requires exerting tremendous efforts to increase SMEs’ eligibility by fulfilling 
the conditions that facilitate their access to bank financing.

10- The most important collaterals banks require from SMEs
Results illustrated big agreement among banks operating in Jordan as regards the relative 

importance they pin on collaterals required to fund SMEs. Cash collaterals came first among the most 
important collaterals whose relative importance ranged between 93% and 94% in 2013 and 2014. 
Lands and real estates ranked second with a relative importance ranging between 80% and 84%. 
Securities, shares in particular, came third with a relative importance ranging between 49% and 55%. 
Collaterals relevant to having a guarantor or more came fourth with a relative importance approaching 
44%. Equipment and machinery given as collaterals came fifth with a relative importance ranging 
between 37% and 38%. Some of the striking findings in this respect is the noticeable improvement 
in the relative importance given to guarantee programs of corporations like JLGC and OPIC. The 
relative importance of those two corporations’ guarantees increased from 11.6% in 2013 to 15.9% in 
2014. This indicates the increase in banks’ response to loan guarantee programs and consequently the 
importance of creating similar programs and increasing the range and number of those programs. In 
this respect, the low rank that loan guarantee programs occupied, the 6th place compared with other 
mentioned collaterals, might be a reflection of the weaknesses in those programs. The most important 
weaknesses are the high commission rates they charge from banks and the presence of numerous 
conditions and qualities that do not suit the real situation of SMEs. Further, guarantee programs focus 
on specific sectors and geographical areas.
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Figure (22)

The relative volume of loan/ funding portfolio given to SMEs to the total loan/ funding portfolio at 
banks in Jordan in 2013 and 2014 
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In light of the above, the percentage of SMEs’ facilities does not exceed 13% in most banks 
operating in Jordan. Banks where the portfolio volume exceeded 13% were relatively limited, from 
one fourth to one third of banks.

It is worth noting that the Financial Stability Report of 2014 found out that the percentage of 
facilities given to SMEs reached 8.5% of total credit facilities given by banks working in Jordan, 
compared with 8.2% in 2013.

9- Potential of increasing financing given to SMEs
Findings have shown than there is a big potential for banks to increase the volume of loan or 

financing portfolio given to SMEs in case they fulfill the conditions and the profile needed by banks. 
Eleven banks operating in Jordan pointed out the possibility of increasing the volume of financing 
portfolio given to SMEs at a percentage ranging between 26% and 50% of the present portfolio 
volume. Four banks in 2013, and 6 banks in 2014 expressed the potential to increase financing 
portfolio to SMEs at a percentage that might reach 25%.  Eight banks in 2013 and 6 banks in 2014 
said they do not have a fixed maximum limit for the volume of financing portfolio given to SMEs, as 
this depends on the SMEs’ eligibility as clients.
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5- Insufficient bank awareness of SMEs, reflected in their lack of knowledge of the characteristics 
and conditions of bank services and products, and their ignorance of the products that are most 
suitable for their needs. This makes the type of requested credit unsuitable for the operational 
cycle or the funding needs of those companies. Further, they are not capable to explain the 
goal of applying to the required funding, and consequently the ambiguous goal of the required 
facilities.

6- Insufficient data, information and statistics available on the SMEs’ market in Jordan.

Findings of this report are greatly in accord with the findings of the CBJ’s Financial Stability Report 
of 2014. The latter report pointed out that the most important reasons behind banks’ rejection to give 
facilities to SMEs are:

a. The presence of returned checks for insufficient funds and listing the client on the returned 
checks’ list.

b. The client does not meet the conditions of the bank’s credit policy in terms of income, place of 
work, length of service and age.

c. The client’s obligations are high, weak commitment to settling debts and the weak financial 
solvency.

d. The client has payment arrears at banks.

e. The period between the existing and requested loan is less than a year, or the funding is long 
term.

f. The nature of work has a high turnover ratio. 

8- The relative volume of loans or funding portfolio given to SMEs
The questionnaire findings demonstrated that the ratio of the loan or funding portfolio given to 

SMEs to the total loans or funding portfolio at the banks operating in Jordan was as follows:

- From 0% to 13%, at 14 banks in 2013, and 16 banks in 2014. This constitutes the percentage of 
58% and 67% of total banks in 2013 and 2014 respectively.

- More than 13% until 25% at 4 banks in 2013 and 3 banks in 2014.

- More than 25% at 4 banks in 2013 and 3 banks in 2014.
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7- The most important reasons for banks’ rejection of financing applications submitted 
by SMEs

Based on banks’ answers on the reasons behind their rejection of SMEs’ loan applications, findings 
showed that there is a big agreement between banks as regards the reasons for rejection. There is also 
consistency between rejection reasons in 2014 and 2013.

Here are the most important reasons of rejecting SMEs’ loan applications:

1- SMEs’ weak experience in business as they are newly created. They have weak administrative 
and marketing capacities, and they lack feasibility studies for the projects needing funding, or 
the projects themselves have weak feasibility. 

2- Weak collaterals available for SMEs, especially the physical collaterals. They are insufficient 
compared with the risk levels associated with those businesses, and taking into consideration 
the weak sources of settlement.

3- The weak financial solvency of SMEs, especially in terms of the high debts that concerned 
enterprises owe for other banks, and the high burden of debt compared with the SMEs’ ability 
to repay debts. This is especially true if the required funding is relatively high, and the credit 
history of the client is negative, including the presence of financial problems and lawsuits against 
the business such as returned checks, and the improper financial and commercial reputation.

4- The weak financial data and information of SMEs, as there are insufficient financial and 
commercial data on SMEs, in addition to the fact that financial statements might reflect the 
negative performance of those businesses in the past years, especially if there are losses, or if 
the forecasted cash flows are not enough to settle the obligations.

In this concern, the results of the general census of economic enterprises in Jordan in 2011, 
showed that the companies that have regular accounting books constitutes 7.8% only of the 
total number of companies in Jordan. Companies that do not use regular accounting books 
constitute a high percentage of 92.2%.

Figure (21)

Companies’ usage of regular accounting books
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Source: Department of Statistics, General Census of Economic enterprises, 2011
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6- The percentage of rejected SMEs’ bank loan applications
Eleven banks of those operating in Jordan rejected less than 10% of loan applications submitted by 

SMEs in 2013 and 2014, while eight banks in 2013 and 7 banks in 2014 rejected between 10 - 25% 
of loan applications. Banks that rejected 26% to 40% of SMEs’ loan applications were two banks in 
2013 and three banks in 2014.

It is noteworthy that banks that rejected less than 10% of applications have the biggest market 
shares in terms of lending to SMEs. This makes the overall percentage of rejection by all banks in 
Jordan about 10%. 

In the same context, the Financial Stability Report of 2014, issued by the CBJ confirmed the 
findings of this report. The CBJ report said the number of SMEs’ applications to get facilities 
(requests of new clients in addition to the requests to increase existing facilities) reached about 
10.6 thousand applications in 2014 with a total value of 1278 million JDs. Banks rejected 10% of 
submitted applications, with a total value of JOD 177m or 13.9% of total submitted applications. The 
same report showed that commercial banks had the biggest percentage of SMEs’ applications, which 
reached 75% of total submitted applications. As regards requests submitted to Islamic banks, the 
applications amounted to 20% of total applications. Foreign banks registered the lowest percentage, 
which was 5% approximately. 

Figure (20)

The rate of SMEs’ loan applications rejected by banks to the total SMEs’ 

applications in 2013 and 2014
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B-  Structure of profit average or return on funds that Islamic banks provide to SMEs

Profit average or return that Islamic banks charge on funds they grant to SMEs ranged between 5% 
and 12%, as there were differences in the profit or return average from one bank to another, from one 
year to another and according to the type of funding. Figure (18) and figure (19) show the structure of 
profit or return average on funds that Islamic banks provide to SMEs in 2013 and 2014 respectively.

Figure (18)

Profit or return average on funds Islamic banks provide to SMEs in 2013
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Figure (19)

Profit or return average on funds Islamic banks provide to SMEs in 2014
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Figure (16)

Interest rates’ structure on funds that banks granted to SMEs in 2013
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Figure (17)

Interest rates’ structure on funds that banks granted to SMEs in 2014
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their products are to a medium degree appropriate for the needs of SMEs. Therefore, it can be said 
that 91.7% of banks believe that their products are appropriate to a high or medium degree for the 
SMEs’ needs. It also showed that 8% of banks think their current products are unsuitable or slightly 
suitable, the matter that requires those banks to develop their products intended for SMEs. 

Figure (15)

To what extent the products provided by banks are suitable for SMEs’ needs
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5- The costs of bank financing on SMEs
A- Interest rates’ structure on funds that banks provide to SMEs. Interest rates charged by 

commercial banks on financing given to SMEs ranged between 8% and 14%. There were 
differences in interest rates from one bank to another and from one year to another, and 
according to the type of funding. For example, in 2013 interest rates on the overdraft ranged 
between 6% and 8% in 8 banks and between 10% and 12% in 10 banks. In 2014, interest rates 
on the overdraft ranged between 6% and 8% in 14 banks, while they ranged between 8% and 
10% in two banks only. Figure (16) and figure (17) demonstrate interest rates structure on funds 
provided by commercial banks in 2013 and 2014 respectively.
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Table (3)

The most important types of funding provided by Islamic banks

Type of funding

2013 2014

# of banks provid-
ing funding

% of total # of 
banks

# of banks provid-
ing funding

% of total # of 
banks

Funding of purchasing & import-
ing raw materials and goods by 
Murabaha

3 75% 3 75%

Funding the purchase of indus-
trial machinery and equipment 
by Murabaha

2 50% 2 50%

Funding the purchase of vehicles 
& fixed assets by Murabaha 3 75% 2 50%

Funding purchases of real estate 
used for company,s objectives by 
Murabaha and leasing ending in 
ownership

3 75% 3 75%

Funding purchases of machinery 
and equipment by Ijarah 1 25% 1 25%

Figure (14)

The most important types of financing provided by Islamic banks to SMEs in 2013 and 2014
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4- The appropriateness of current bank products to the needs of SMEs
Clear steadiness was noticed in the banks’ answers as to the appropriateness of their products to the 

needs of SMEs in 2014 compared with 2013. Half of the banks, 50% of them,  believes that products 
they currently provide are highly appropriate to the needs of SMEs, while 41.7% of banks believe that 
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Figure (13)

The most important types of financing provided by commercial banks to SMEs in 2013 and 2014
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B- The most important types of financing provided by Islamic banks

The table below shows the most important types of financing provided by four Islamic banks in 
2013 and 2014. Funding the purchase and import of raw materials and goods through Murabaha and 
funding the purchase of real estate used for the company’s purposes through Murabaha and leasing 
ending with ownership are the most important and common types of funding given to SMEs. These 
are followed by funding the purchase of vehicles and fixed assets by Murabaha, then funding the 
purchase of manufacturing machines and equipment by Murabaha.
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Table (2)

The most important types of funding provided by commercial banks

Type of funding

2013 2014

# of banks provid-
ing funding

% of total # of 
banks

# of banks provid-
ing funding

% of total # of 
banks

Overdraft 19 95.0% 16 80.0%

Decreasing interest loans 7 35.0% 7 35.0%

Loans to fund tenders & projects 3 15.0% 1 5.0%

Revolving loans 7 35.0% 6 30.0%

Discounted bills and liquidated 
checks 6 30.0% 2 10.0%

DCs and LGs 11 55.0% 12 60.0%

Transfers and policies 2 10.0% 2 10.0%

Short- term loans 6 30.0% 6 30.0%

working capital financing loan 8 40.0% 8 40.0%

Funding sales and purchases 
loans 6 30.0% 6 30.0%

Medium and long term loans to 
fund fixed assets 5 25.0% 8 40.0%
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As regards the distribution of banks that have qualified and specialized employees in dealing with 
SMEs in 2014, findings indicated that they include 11 Jordanian commercial banks, two Islamic 
banks and two foreign commercial banks.

Figure (12)

The distribution of banks that have qualified and specialized employees to deal with SMEs in 2014
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3- The most important types of financing that banks provide for SMEs
A- The most important types of financing provided by commercial banks

The following table illustrates the most important types of financing provided by 20 commercial 
banks in 2013 and 2014. Overdraft is the most important and common type of financing given to 
SMEs, followed by documentary credits and guarantees, then working capital financing loans.
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Figure (10)

Distribution of banks having units or departments specialized in SMEs’ financing in 2014
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2- Having qualified and specialized employees in dealing with SMEs
The number of banks that have lending employees and sales employees specialized in SMEs’ 

clients reached 17 banks in 2013, or 70.8% of the total number of banks. This is the same figure and 
percentage found in 2014 also. The remaining seven banks, constituting 29.2% of total banks, do not 
have specific employees to deal with SMEs; rather, SMEs Clients are served by employees who cater 
for all clients, regardless of their funding needs.

Figure (11) 
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This section discusses the situation of bank funding of SMEs in Jordan, by having an overview of 
the findings of the study that covered most aspects of banks’ funding of this kind of enterprises.

1- The existence of bank units or departments specialized in SMEs’ financing
Findings indicated that 14 out of 24 banks have units or departments specialized in SMEs’ financing. 

This is 58.3% of total commercial and Islamic banks in 2013. The number increased in 2014 to reach 
15 banks, which is 62.5% of total banks.

Figure (9)

The existence of a bank unit or department specialized in SMEs, financing
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As regards the distribution of banks having units or departments specialized in financing SMEs in 
2014, the study found out it includes 11 Jordanian commercial bank, 2 Islamic banks and 2 foreign 
commercial banks. 
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Fourth: 

Bank financing for 

SMEs in Jordan





- Distribution of companies according to the economic sector: Companies working in internal 
trade sector have the biggest share of companies in Jordan, as they make up to 57.5% of companies, 
followed by companies in the services sector, 26.2%, and manufacturing companies, 14.4%.

Companies working in other economic sectors only constituted 1.8% of companies in Jordan. 
As SMEs constitute the biggest share of companies in Jordan, we can say that the previous 
classification greatly applies to SMEs. 

Figure (8)

Relative distribution of companies in Jordan according to economic sector
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Figure (6) 

Relative distribution of companies in Jordan according to their type of incorporation
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- Volume of labour:  Companies employing one to four people constituted 91.5% of companies, 
while the percentage of companies employing 5 to 19 workers reached 6.7% of total companies. 
On the other hand, companies employing 20 people and more did not exceed 1.8%.

In case we suppose that SMEs are those companies that employ less than 100 people, it is safe to 
say that SMEs represents 99.5% of total companies in Jordan in terms of the number of labour.

Figure (7)

Relative distribution of companies in Jordan according to the labour category
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This section aims at reviewing the definition of SMEs in Jordan as well as at reviewing some 
statistics and indicators relevant to those businesses.

1- Definition of SMEs
The study relied on CBJ’s definition of SMEs, issued on 11 Jan 2011,(1) in analyzing data of 

small and medium size enterprises. CBJ’s criteria to differentiate between small and medium size 
enterprises depended on two major variables: the volume of assets or sales and the number of 
employees. Hereunder is a briefing of those criteria: 

a - Conditions to be fulfilled for a business to be considered a small size enterprise:

i. It should not be a public shareholding company, or an insurance or financial intermediation 
company;

ii. Its total assets should not be less than one million JDs, or its total annual sales should not be 
less than one million JDs.

iii. The number of workers in the company should range between 5 and 20 workers. 

b - Conditions to be fulfilled for a business to be considered a medium size enterprise:

i. Its total assets should range between one and three million JDs, or its total annual sales should 
range between one and three million JDs.

i. The number of workers in the company should range between 21 and 100 workers. 

It is noteworthy that the Ministry of Industry and Trade and the Jordanian Enterprise Development 
Corporation (JEDCO) intend to endorse the same criteria in classifying SMEs. This would help to 
unify the definition of this type of businesses in the kingdom.

2- Some statistics and indicators of SMEs in Jordan
According to available official data on businesses in Jordan, we can reach some conclusions as 

regards some statistics and indicators of SMEs. These are as follows:

- The type of incorporation: individual businesses are the most common types of businesses. They 
constitute 86.7% of businesses, followed by partenerships, with a share of 8.9%, then limited 
liability companies with 2.9%. The remaining companies only constituted 1.5% of businesses in 
Jordan. Most SMEs in Jordan take the form of individual, partuership, limited liability or limited 
partnership companies, therefore, it can be said that SMEs represents 98.8% of total number of 
companies in Jordan, in terms of their type of incorporation. 
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Figure (4)

Distribution of credit facilities granted by banks according to economic sectors as at the end of 2015
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As regards credit facilities according to borrowers, corporate entities received almost 42% of 
facilities, while real estate facilities and retail facilities had 21.3% and 20.5% respectively. SMEs’ 
share was 8.5% of total credit facilities granted by banks in Jordan.

Figure (5)

Distribution of credit facilities granted by banks according to borrowers by the end of 2014

corporate entities

41.7٪
retail

20.5٪

government and
public sector

7.9٪ 

SMEs

8.5٪

real estate

21.3٪

Source: CBJ, Financial Stability Report, 2014.
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11- Running and safeguarding securities and valuable things;

12- Providing the services of agents or financial consultant ; and,

13- Any other activities relevant to banking that the central bank approves of by virtue of special 
orders issued for this purpose.

In light of the above-listed activities that banks perform, the conventional task of banks is to accept 
deposits and granting credit. In this regard, total deposits at banks in Jordan reached JOD 32.6b by the 
end of 2015, while the total credit facilities given by banks in Jordan reached JOD 21.1b by the end 
of 2015. Therefore, credit facilities granted by banks constituted 65% of total bank deposits.

Figure (3)

Banks’ intermediation role in economy
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In terms of sectorial distribution of credit facilities given by banks in Jordan, constructions, general 
trade and manufacturing accounted for the biggest chunk with a percentage of 52% of total credit 
facilities. Other facilities, mainly facilities given to individuals, accounted for 25%.
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Figure (2)

The development of the percentage of assets, 

deposits and credit facilities of banks oprating in Jordan to GDP (2010 - 2014)
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3- Banks’ role in Jordanian economy
Banks operating in Jordan play an intermediation role in economy in a way that guarantees the 

flow of money from the surplus units to deficit units. The intermediation role has a number of tasks 
and activities defined in Article 37 of the Banks’ Law # 28 of the year 2000. Those tasks include:

1- Accepting all forms of deposits;

2- Giving all types of credit, including funding commercial transactions;

3- Providing services of payments and collection;

4- Issuing payment instruments, including bank withdrawals, payment and credit cards and traveler’s 
checks, and managing the same;

5- Dealing with money market’s instruments and capital market’s instruments, whether for their 
account or for their clients’ accounts; 

6- Buying debts and selling the same with or without recourse;

7- Funding through leasing;

8- Foreign currency transactions in the forward and spot markets; 

9- Issuing securities or pledging to cover, distribute and deal with, them;

10- Providing administrative and consultative services to investment portfolios, and providing the 
services of investment trustee. This includes managing the money and investing it for a third party;
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Figure (1) hereinabove indicates that three governorates, Amman, Irbid and Zarqa, seized 81.3% 
of the total number of banks’ branches, and 82.9% of the total ATMs in the kingdom.

The capital Amman came first in this respect, as it possessed 61.8% of the total number of branches 
in the kingdom, and 65.5% of the total ATMs, followed by Irbid governorate, which had 9.9% of 
branches and 10.4% of ATMs. Zarqa governorate came third with 9.6% of branches and 7% of ATMs.

The Jordanian banking sector has the following characteristics and features:

 Constant growth in the volume of assets, credit facilities, deposits and capital.

 Financial soundness indicators, including the high level of capital adequacy ratios, the high 
liquidity ratios, and the low non-performing loans ratios along with high coverage ratio and the 
good profitability.

 Banks are increasingly attractive for foreign investors, as the percentage of non-Jordanian 
shareholders in Jordanian banks reached 60.2% by the end of 2015.

 Banks provide total and comprehensive banking services, including the retail banking (individuals), 
wholsale and SMEs banking, treasury and investment services, electronic banking services, and 
Islamic banking services.

 The existence of supporting systems for banking, including a deposit guarantee system through the 
Deposits Guarantee Corporation at a ceiling that amounts to 50 thousand JDs for each depositor 
in each bank, and loan guarantee systems through the JLGC and OPIC, in addition to other loan 
guarantee programs. There are also credit bureaus through the CBJ and CRIF-Jordan, and systems 
for mortgage refinance through the Jordan Mortgage Refinance Company.

 The existence of systems for payments, settlements and clearing including the Real Time Gross 
Settlement System- Jordan (RTGS-JO), the ECCU, payment system through cell phones (JoMoPay), 
the Automated Clearing House (ACH), the electronic system of collecting bills ,and the IBAN.

2- Financial Penetration Indicators
Jordanian banking sector plays a pivotal role in economic development through mobilizing savings 

and directing them to economically productive projects. It helps to bridge the gap between the surplus 
units and deficit units in the economy.

The banking sector is characterized by its relatively big size in comparison with Jordanian economy. 
Banks’ assets amounted to 176.4% of GDP in 2014. Total deposits at banks in Jordan reached 119% 
of GDP, while credit facilities given by banks amounted to 75.8% of GDP by the end of 2014.

All of the above indicators point out to the relatively big size of banks and consequently to its 
depth. They are also a clear indication of the sector’s key role in mobilizing savings and providing 
funding to the different segments and sectors of Jordanian economy.
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1- Structure and characteristics of Jordanian banking sector
The Jordanian banking system constitutes of the central bank of Jordan and twenty-five banks, of 

them:

 13 Jordanian commercial banks, all of them listed at Amman Stock Exchange;

 4 Islamic banks, three of them are Jordanians and one is foreign;

 8 foreign banks, 6 of them are Arab banks.

Branches of these banks amount to 770 branches by the end of 2014, spread all over the kingdom. 
The ratio of population to the number of bank branches reached 8669 people per a branch in 2014. 
The number of ATMs reached 1434 machines by the end of 2014, which means 4655 people per each 
ATM.

Figure (1)

Distribution of banks’ branches and ATMs at governorates as at the end of 2014
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Second: 

Overview of Jordanian 

banking sector



The questionnaires were distributed for two consecutive years: 2013 and 2014, to ensure the 
accuracy of data by comparing banks’ answers in 2014 with those of 2013, and reveal any changes 
in banks’ answers, analyze their causes and reaching conclusions as for any developments in banks’ 
approach to finance SMEs.

The ABJ sent 25 questionnaires to banks; one questionnaire for each bank. Returned questionnaires 
amounted to 24, which is a responding rate of 96%.

Table (1)

Distributed and returned questionnaires

Jordanian 
commercial banks Islamic banks Non-Jordanian 

commercial banks Total 

# of banks operating in Jordan 13 4 8 25

# of questionnaires sent to banks 13 4 8 25

# of returned questionnaires 13 4 7 24

Percentage of responding 100% 100% 87.5% 96.0%
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Funding SMEs enjoys increasing importance all over the world, developed and developing 
countries, especially with the increased importance of the role that SMEs play in incentivizing 
economic development.  SMEs are the most appropriate alternative to achieve the desired growth 
rates and surpass economic obstacles and structural disorders, especially in developing countries. 
Therefore, achieving economic growth is greatly linked to supporting, developing and improving 
SMEs’ performance.

On the Jordanian front, SMEs are the most widespread type of businesses in Jordan. They are 
estimated at 154.8 thousand companies out of 156.7 thousand registered companies in Jordan. They 
play a substantial role in employment as estimates say they employ 64% of labour in the private 
sector. They also have a big contribution to GDP, which reflects its great importance for economy and 
economic development in the kingdom.

On another level, SMEs face a number of challenges and obstacles that hinder their development, 
growth and increase in numbers. Obstacles are internal, relevant to the business itself, as well as 
external, relevant to the environment, which surrounds the businesses, including access to finance. 
This is the core of the study, funding.

In light of the above, the study discusses the conditions and prospects of bank financing for SMEs 
in Jordan, by focusing on achieving the following objectives:

1- Identifying the extent to which there are units, departments and employees in banks specialized in 
SMEs’ financing.

2- Identifying the most important types of funding banks offer to SMEs and their suitability to the 
needs of those businesses. Further, identifying the most important collaterals requested by banks, 
the costs of funding, in addition to analyzing how suitable the loan guarantee programs are for the 
conditions of SMEs. 

3- Finding the percentage of SMEs’ financing requests rejected by banks, and pinpointing the most 
important reasons for rejection. Furthermore, identifying the relative volume of banks’ funding 
portfolio granted to SMEs and the possibility of increasing financing to the sector.

4- Analyzing the most important obstacles facing banks when financing SMEs.

5- Revision of the most important initiatives of the Central Bank of Jordan (CBJ) to encourage 
financing SMEs.

6- Proposing a package of recommendations and means that increase bank financing for SMEs.

To achieve the goals of this study, we used a questionnaire to collect data relevant to the study. We 
designed a questionnaire relevant to commercial banks as well as another relevant for Islamic banks. 
The ABJ issued an official letter to its member banks regarding the distribution of the questionnaires. 
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First: 

Introduction



 Some 54% of respondent banks in Jordan pointed out in 2014 that loan guarantee programs given 
by the Jordan Loan Guarantee Corporation (JLGC) are suitable for the conditions of SMEs and 
help to increase the granted funding. One the other hand, 29% of banks said those programs are 
not suitable for SMEs, citing many reasons: the low ceiling of guarantees, the low percentage 
of coverage and the high commission rates, in addition to the complicated terms, the difficult 
procedures and the excessive number of requirements in those programs.

 Almost 54% of banks pointed out in 2014 that the loan guarantee program provided by Overseas 
Private Investment Corporation (OPIC) is compatible with the conditions of SMEs and helps 
to increase funding accorded to them. One the other hand, 29% of banks said this program is 
not suitable for SMEs for many reasons. The most important of those reasons is the complicated 
conditions imposed by the program, the low percentage of coverage and the high commission rates.

 Findings said a number of obstacles faces banks in funding SMEs, the most important of which is 
the lack of duly organized financial statements, the low banking-awareness, the weak collaterals 
and the high turnover ratio of SMEs (going in and out of business). 

In light of the findings, the study suggested a number of means and tools that could help increase the 
funding that banks give to SMEs. The most important of those tools are:

 For banks, it is important for all banks to provide specialized departments, units and employees 
in handling this type of businesses, as well as to strengthen innovative banking services, products 
and solutions targeting SMEs. Banks should also provide flexible credit policies to fund this sector.

 For SMEs, it is necessary to develop their financial skills and increase their banking awareness. It is 
also important to provide them with comprehensive technical assistance to raise their administrative, 
productive and marketing capacities. Laws and legislations should be amended to help SMEs grow 
and develop.

 Concerned parties should work to increase cooperation between local and international bodies that 
support SMEs to provide proper guarantees or collateral programs, and to provide low cost money 
for banks to use in funding SMEs, in addition to providing incentives for facilities given to SMEs.
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Executive Summary

Small and Medium Size Enterprises (SMEs) are the most prevalent type of businesses in Jordan 
with 98% of registered companies in the kingdom falling under this category. They have a significant 
contribution in the GDP and employment rates. However, SMEs face a number of challenges that 
might hinder their growth and increase, atop of which is access to finance.

The study aims to highlight the situation of bank financing for SMEs in Jordan, based on answers 
of 24 banks working in Jordan to a survey designed for this purpose in 2013 and 2014.

The study reached a number of findings relevant to bank financing for SMEs in Jordan.  They are 
as follows:

 There are special units or departments for SMEs’ financing in 62.5% of banks operating in Jordan.

 There are qualified personnel trained to deal with SMEs in about 71% of banks operating in Jordan.

 The most important types of funding that commercial banks give to SMEs is the overdraft, 
documentary credits, letters of guarantees, and working capital financing loans. The most important 
types of funding given by Islamic banks is funding the purchase and import of raw materials and 
goods through Murabaha, funding the purchase of real estate used for the company’s purposes by 
Murabaha and leasing ending to ownership, and funding the purchase of vehicles and immoveable 
assets by Murabaha.

 Some 92% of banks operating in Jordan believe their products are appropriate for the needs of 
SMEs. 

 Interest rates charged by commercial banks on funding given to SMEs ranged between 8% and 
14%, according to the type of funding. Interest rates of most banks and for the majority of funding 
types were mainly within the segment of 8% to 12%.

 The average of profits or returns charged by Islamic banks on SMEs funding ranged between 5% 
and 12%, depending on the type of funding given.

 The percentage of SMEs’ approved loan applications reached almost 90% of the total applications 
submitted by SMEs.

 The most important reasons for rejecting applications (10%) were relevant to the lack of experience, 
weak solvency, weak collaterals and the insufficient financial data and statements relevant to the 
business.

 The percentage of loans portfolio or funding given to SMEs did not exceed 13% of the total loan 
portfolio in 67% of banks.

 Findings indicated that 70% of banks are capable of increasing the volume of loans portfolio or 
funding given to SMEs at a percentage that does not exceed 50% of the present volume of portfolio, 
on condition that the SMEs meet the terms and conditions required by the bank’s credit policies. 

 The most important collaterals that banks require from SMEs are cash collaterals, lands and real 
estate, securities (shares), guarantors and equipment and machinery. 
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 It is my pleasure to announce the ABJ,s Survey Study on 
SMEs in Jordan: Analysis of supply-side and demand-side 
focusing on bank financing.

 The study relied on a comprehensive survey approach; 
a questionnaire was designed for commercial banks and 
another one especially designed for Islamic banks. The 
questionnaires were distributed on member banks in 2013 
and 2014. The number of distributed questionnaires reached 
to 25, with one questionnaire for each bank. The returned 
questionnaires were 24, which constitutes a response 
percentage of 96%.

 The study is divided into five main parts; the first part 
included an introduction that clarifies the objectives of the 
study, its method and sample. The second part included an 
overview of the Jordanian banking sector in terms of the 
structure, the geographical dispersion, characteristics and 
financial penetration, in addition to a review of the role banks play in Jordanian economy.  

 The third part shed light on SMEs in Jordan, in terms of its definition and the statistics and indicators 
relevant to it.

 The fourth part handled bank financing for SMEs. It discussed issues such as the existence of units, 
departments and employees specialized in dealing with SMEs. It also discussed the most important 
types of financing; costs of financing; the levels of approved and rejected lending requests along with 
the reasons for rejection; the relative volume of financing portfolio; the most important collaterals 
that banks require; and, the appropriateness of loan guarantee programs to the conditions of SMEs. 
The fourth part also reviewed the most important initiatives of the central bank to enhance financing 
of this sector, and reached a conclusion as to the most important obstacles facing banks in SMEs 
financing. 

 The fifth, and last, part reviewed the most important mechanisms and means that might help 
to increase bank financing for SMEs. It also included recommendations for banks as well as 
recommendations relevant to SMEs and other concerned parties.

 As we publish this study, we hope that it would shed more light on this vital and significant sector. 
We also hope that it would play its envisioned role in providing information on bank financing for 
SMEs so that it can help decision makers in banks and concerned stakeholders to develop policies and 
mechanisms relevant to enhancing and increasing bank financing for SMEs.

The Director General,s Prelude

 Dr. Adli Kandah
 Director General
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 Based on the ABJ,s vision and mission, and striving 
to achieve its goals and objectives in upgrading and 
advancing the banking business, and improving 
and modernizing the methods of delivering banking 
services, the  ABJ conducted this study that investigates 
the current and prospects of bank financing for SMEs 
in Jordan. The study was able to analyze the current 
situation of bank financing for SMEs, including the 
type and volume of financing, ratios of approved and 
rejected SMEs, lending requests, required collaterals 
and initiatives to support those enterprises.

 The study concluded that there is a number of means 
and tools to help increasing bank financing for SMEs. It 
recommended banks to create special departments and 
units with employees specialized in dealing with those enterprises, as well as to strengthen 
innovative banking services, products and solutions targeting SMEs. The study also 
recommended SMEs to develop their financial skills and increase their banking awareness. It 
recommended concerned parties to provide SMEs with comprehensive technical assistance to 
raise their capacities, to improve legislations and laws aiming at developing those enterprises, 
in addition to increase cooperation between local and international entities that support SMEs.

 In this respect, I extend my sincere thanks and appreciation to member banks, to their 
boards of directors, executive management and employees for their fruitful and constructive 
cooperation with the ABJ to provide data relevant to the study.

 I also extend my thanks and appreciation to the ABJ,s management and to the Studies 
Department for their efforts in preparing this study.

 Chairman of the Board of Directors, Foreword

 Musa Shihadeh
 Chairman of the Board of Directors





Our Vision
To maintain our leadership as one of the most efficient association of banks  in the region 

by providing services to member banks so as to uphold their capabilities and enable them to 
maximize their contribution towards achieving sustainable development in the Kingdome.

Our Mission
We seek to upgrade and advance the banking business by keeping the interests of member 

banks and achieving the highest levels of coordination between them and with the other 
partners. We aspire to develop the process of delivering and updating banking services as 
well as deepening the understanding of banking functions and norms besides pursuing unified 
systems and measures for this purpose. 

Our Values
  Collaboration: We work with members in a team spirit for serving the society and the 
national economy

  Development and modernism: We seek to upgrade the methods of delivering the banking 
services in accordance with the best international practices.

  Innovation and distinctiveness: We inspire innovative ideas that serve the members and 
marks their services with quality and distinctiveness.

  Integrity and transparency: Transferring of knowledge and exchanging information in 
accordance with the highest degrees of integrity and transparency

  Professionalism: We practice our work with a high professionalism, comprehensive coverage 
and full vigilance to all what happens in the Jordanian, Arab and international banking 
environment.

  Credibility: We abide by accuracy and reliability and we verify our sources of information 
with high precision.

 Continuity in training: We endeavor to elevate the academic and practical levels as well as 
keeping up with all what is new in the banking and financial areas.
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