املتنجات الختصة بتلبتنك الوطني لجمويل املشتريع الصغيرة

 متنجج وطني:
-

تمويل قرض للبدء بمشروع منزلي صغير أو لتطوير املشروع الصغيرة القائم وألصحاب املشاريع املنزلية أو املستقلة وال يشترط
بأن يكون املشروع مستقل أو مسجل - .األسر محدودة الدخل -.لغاية التعليم  -قرض لغايات العالج  -قرض تحسين املنزل-
شراء سلع معمرة -.في حال وجود التزام على العميل كإتمام ثمن سيارة أو صيانة أو ترخيص السيارة  ،او لغايات ليست مدرجه
اعاله وهي مقبولة من قبل البنك.
سقف التمويل

 1,000 – 200دينار اردني

مدة التمويل

 599 -200 -دينار أردني

 15شهر

  1,000 -600دينار أردنينسبة املصاريف اإلدارية الشهرية
عمولة السماح
موعد الدفعة
رسوم منح القرض
الغرامات

الفئة املستهدفة

 20شهر

 / %1.75شهر

عدد االيام (منذ تاريخ اصدار الشيك لتاريخ السماح )  * 360/مبلغ القرض*نسبة
الفائدة
 25من كل شهر
 1دينار عن كل قسط شهري و تحستب من تاريخ اصدار الشيك.

م
تصللل البسللبة الللى  0.003يوميللا مللن قيمللة القسللط و/أو األقسللاط املسللتحقة عللن كللل يللوم تللأخير
م
وبح للد أدن للي دين للار يومي للا ع للن ك للل ي للوم ت للأخير ع للن دف للع أي قس للط أو ج ل ء م للن قس للط ف للي موع للد
استحقاقه.
أصحاب املشاريع املنزلية والقائمة املرخصة وغير املرخصة واملصنفين كمشاريع صغيرة او متناهية
الصغر

عمر العميل /الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض

كال الجبسين

الخدمات املضافة

تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.
الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة

طرق الدفع

خدمة Efawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

1

 متنجج مشروعي:
-

تمويل قرض للبدء بمشروع منزلي صغير أو لتطوير املشروع الصغيرة القائم وألصحاب املشاريع املنزلية أو املستقلة وال يشترط بأن
يكون املشروع مستقل أو مسجل - .األسر محدودة الدخل -.لغاية التعليم  -قرض لغايات العالج  -قرض تحسين املنزل -شراء سلع
معمرة -.في حال وجود التزام على العميل كإتمام ثمن سيارة أو صيانة أو ترخيص السيارة  ،او لغايات ليست مدرجه اعاله وهي
مقبولة من قبل البنك.

املتنجج مشروعي/
تفصيله
حجم التمويل

نسبة املصاريف اإلدارية
الشهرية

مشروعي (أ)

مشروعي (ب)

1,999 -1,001
دينار أردني

2,999 -2,000
دينار أردني

م
 %1.7شهريا

فترة السداد

مشروعي (ج)

 24شهر

3,999 -3,000
دينار أردني

5,000 -4,000
دينار أردني

م
 %1.6شهريا

م
 %1.5شهريا

م
 %1.4شهريا

 30شهر

 36شهر

 36شهر

عمولة السماح

عدد االيام (منذ تاريخ اصدار الشيك لغاية تاريخ السماح )  * 360/مبلغ القرض*نسبة الفائدة

موعد الدفعة

 25من كل شهر.
العمولة املضافة على القسط الشهري لكل قسط و تحستب من تاريخ
اصدار الشيك.
 1دينار عن كل قسط شهري .

قيمة القرض

رسوم منح القرض

مشروعي (د)

 1,999-1,001دينار

 2دينار عن كل قسط شهري.

 2,000ل  5,000دينار

الغرامات

م
م
تصل البسبة الى  0.003يوميا من قيمة القسط و/أو األقساط املستحقة عن كل يوم تأخير وبحد أدني دينار يوميا عن
كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو ج ء من قسط في موعد استحقاقه.

عمر العميل /الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض

كال الجبسين

الخدمات املضافة

تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.

طرق الدفع

الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة  /أو من خالل شيكات برسم التحصيل
خدمة Efawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

2

 متنجج استثمتري
 وهللو التمويللل املألصللص ألصللحاب املشللاريع متوسللطة الخجللم ويللتم مللن خالللله تمويللل رأ املللال العامللل أو شلراءموجلودات ثابتلة ،وهلو يمللنح ملشلاريع تتمتلع بتللدفقات نقديلة قويلة ومسلتقرة ويللديرها أ لخاا ةوو كفلاءة ومهللارة
عالية ،وتكون املشاريع منتقاة وتدر بعناية كبيرة.

سقف التمويل

 5,001دينار  50,000-دينار

نسبة املصاريف
اإلدارية الشهرية

 %11سنويا للعميل الجديد أو املعاد.

مدة التمويل

الحد األعلى لفترة السداد  48شهر (للعميل الجديد واملعاد)

عمولة السماح

عدد االيام (منذ تاريخ اصدار الشيك لتاريخ السماح )  * 360/مبلغ القرض*نسبة الفائدة

موعد الدفعة

 25من كل شهر ( ويمكن ترتيب آلية السداد شهري ،سنوي،حسب طبيعة املشروع وبعد دراسة املشروع)

العموالت

 %1ملرة واحدة ( للعميل الجديد )  %0.5 ،ملرة واحدة ( للعميل املعاد ) تقتطع ملرة واحدة.

رسوم تقديم الطلب

 40دينار ( للعميل الجديد )  ،و 30دينار ( للعميل املعاد ).

رسوم منح القرض

 5دنانير عن كل قسط شهري وتحستب من تاريخ اصدار الشيك.

الغرامات

م
م
تصل البسبة الى  0.003يوميا من قيمة القسط و/أو األقساط املستحقة عن كل يوم تأخير وبحد أدني دينلار يوميلا علن
كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو ج ء من قسط في موعد استحقاقه.

القطاعات املستهدفة

القطاع التجاري ،والصناعي ،والخدمي ،واالنتاجي ،واملركبات املستألدمة ألغراض العمل

عمر املشروع

أكبر من()4أشهر

عمر العميل /الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض

كال الجبسين

الخدمات املضافة

تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.
الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة  /أو من خالل شيكات برسم التحصيل

طرق الدفع

خدمة eFawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

3

 متنجج تشتركي

-

منتج مصمم بشكل مرن ليقوم بامل اوجة بين ميزات للقروض الفردية والجماعية مع منح الخصوصية املتوفرة في
م
منهجية اإلقراض الفردي علما بأن املجموعة مكونة من خصين يتقاسمان مبلغ القرض ويصرف بشيك واحد
مشترك للطرفين والعميلين متكافلين متضامنين في السداد
مدة التمويل

 2,000 –300دينار اردني
 699 - 300 -دينار أردني

سقف التمويل

 1,000 - 700 -دينار أردني

 2,000 – 1,001 -دينار أردني

 15شهر
 20شهر
 24شهر

نسبة املصاريف اإلدارية
الشهرية

 / %1.75شهريا

عمولة السماح

عدد االيام (منذ تاريخ اصدار الشيك لتاريخ السماح )  * 360/مبلغ القرض*نسبة الفائدة

موعد الدفعة

 25من كل شهر

رسوم منح القرض

 1دينار عن كل قسط شهري و تحتسب من تاريخ اصدار الشيك.

الغرامات

م
تصللل البسللبة الللى  0.003يوميللا مللن قيمللة القسللط و/أو األقسللاط املسللتحقة عللن كللل يللوم تللأخير وبحللد أدنللي دينللار
م
يوميا عن كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو ج ء من قسط في موعد استحقاقه.

عمر العميل /الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض

كال الجبسين

الخدمات املضافة

تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.
الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة

طرق الدفع

خدمة Efawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

4

 متنجج تعليمي :
 منتج القرض التعليمي يوفر الخدمات املالية التي تتناسب مع احتياجات الطلبة الجامعيين وظروفهم ،وبحيثيتمكن الطلبة من تمويل دراستهم الجامعية بصورة تتناسب مع مصادر الدخل املوجودة في األسرة .
 3,000 –200دينار اردني
سقف التمويل

فترات سداد التمويل

 599 -200 -دينار أردني

 15شهر

 1,000 - 600 -دينار أردني

 20شهر

 1,999 – 1,001 -دينار أردني

 24شهر

 3,000 – 2,000 -دينار أردني

 24شهر

 بالبسبة للجامعات التي وقعت مذكرات تفاهم مع البنك الوطني لترتيبات إبراء ةمة الطلبة واستكمال عملية
التألرج:

نسبة املصاريف
اإلدارية

سعر األسا (لجميع الطلبة الذين ال يحققون معدالت جيد جدا وممتاز)

 %18سنويا

الطلبة الذين يحققون معدل جيد جدا (ب ، +ب  ،ب  )-أو معدل %90-80

 %16سنويا

الطلبة الذين يحققون معدل ممتاز ( أ ،أ  )-أو معدل  %90فما فوق

 %14سنويا

في حالة كان الطالب يسهم في أعمال تطوعية مع مؤسسات مرموقة (صندوق
امللك عبد الثاني للتنمية ،هيئة شباب كلنا األردن ،منظمات األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية ،دور األيتام واملسنين املعروفة )...وةلك خالل فترة ستة
أشهر سابقة للتقديم على القرض.

يحصل الطالب على خصم
اضافي ببسبة  %1من
األسعار املبينة أعاله

في حال كان لدى الطالب اعاقة من ضمن التصبيفات التالية (االصم،
الضرير ،االعاقة الكاملة في القدمين التي ال تمكنه من استألدامها في الحركة)

يحصل الطالب على خصم
اضافي ببسبة  %2من
األسعار املبينة أعاله

في حال كان لدى الطالب شقيق أو شقيقة أو أكثر في التعليم الجامعي

يحصل الطالب على خصم
اضافي ببسبة  %1من
األسعار املبينة أعاله

 بالبسبة للجامعات دون وجود ترتيبات للتفاهم حول إبراء ةمة الطلبة وتألريجهم:
سعر األسا (لجميع الطلبة الذين ال يحققون معدالت جيد جدا
وممتاز)

السعر حسب شريحة املنتج (وطني،
مشروعي أ ،مشروعي ب)

الطلبة الذين يحققون معدل جيد جدا (ب ، +ب  ،ب  )-أو معدل
%90-80

نسبة األسا أعاله مطروحا منها
()%2

الطلبة الذين يحققون معدل ممتاز ( أ ،أ  )-أو معدل  %90فما فوق

نسبة األسا أعاله مطروحا منها
()%4

5

في حالة كان الطالب يسهم في أعمال تطوعية مع مؤسسات
مرموقة (صندوق امللك عبد الثاني للتنمية ،هيئة شباب كلنا
األردن ،منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،دور األيتام
واملسنين املعروفة )...وةلك خالل فترة ستة أشهر سابقة للتقديم
على القرض

يحصل الطالب على خصم اضافي
ببسبة  %1من األسعار املبينة أعاله

في حال كان لدى الطالب اعاقة من ضمن التصبيفات التالية
(االصم ،الضرير ،االعاقة الكاملة في القدمين التي ال تمكنه من
استألدامها في الحركة)

يحصل الطالب على خصم اضافي
ببسبة  %2من األسعار املبينة أعاله

في حال كان لدى الطالب شقيق أو شقيقة أو أكثر في التعليم
الجامعي

يحصل الطالب على خصم اضافي
ببسبة  %1من األسعار املبينة أعاله

م
علما بأن الخصومات هي تراكمية ،فيمكن للطالب أن يجمع أكثر من خصم .

نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية

سقف التمويل

ملخص نسبة
املصاريف االدارية  1,000-200دينار
الشهرية دون  1,999-1,001دينار
وجود أي
 3,000-2,000دينار
خصومات

 %1.75شهريا
 %1.7شهريا
 %1.6شهريا

عمولة السماح

عدد االيام (منذ تاريخ اصدار الشيك لتاريخ السماح )  * 360/مبلغ القرض*نسبة الفائدة

موعد الدفعة

 25من كل شهر
قيمة القرض

رسوم منح القرض  1,999-200دينار
 2,000ل  3,000دينار
الغرامات

العمولة املضافة على القسط الشهري لكل قسط و تحستب من تاريخ اصدار الشيك.
 1دينار عن كل قسط شهري .
 2دينار عن كل قسط شهري.

م
م
تصل البسبة الى  0.003يوميا من قيمة القسلط و/أو األقسلاط املسلتحقة علن كلل يلوم تلأخير وبحلد أدنلي دينلار يوميلا علن
كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو ج ء من قسط في موعد استحقاقه.

عمر العميل/
الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض

كال الجبسين

الخدمات املضافة تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.
الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة
طرق الدفع

خدمة Efawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

6

 متنجج " قرض صديق البيئة" :
 من املنتجات املالية التي تساهم ايجابا برفع وتحسين مستوى حياة العميل ،منتج (القرض صديق البيئة)،حيث يقوم البنك بتمويل العمالء لشراء أجه ة منزلية موفرة للطاقة( ،سخانات املاء الشمسية ،وانظمة توليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية).
مدة التمويل

 2,999 –200دينار اردني
 599-200 -دينار أردني

 15شهر

 1,000 – 600 -دينار أردني

سقف الجمويل

 20شهر

 1,999 -1,001 -دينار أردني

 24شهر

  2,999- 2,000دينار أردنينسبة املصاريف اإلدارية
الشهرية

 / % 0.5شهر

عمولة السماح

ال يوجد عمولة سماح .

موعد الدفعة

 25من كل شهر

رسوم منح القرض

 30شهر

قيمة القرض

العمولة املضافة على القسط الشهري لكل قسط و
تحستب من تاريخ اصدار الشيك.

 1,999-200دينار

 1دينار عن كل قسط شهري .

 2,000ل  2,999دينار

 2دينار عن كل قسط شهري.

الغرامات

م
تصل البسبة الى  0.003يوميا من قيمة القسط و/أو األقساط املستحقة عن كل يوم تأخير وبحد أدني دينار
م
يوميا عن كل يوم تأخير عن دفع أي قسط أو ج ء من قسط في موعد استحقاقه.

عمر العميل /الكفيل

 65 -18سنة

جبس املقترض
الخدمات املضافة

كال الجبسين
تعويض بدل العطل والضرر لفقدان دخل العميل خالل اإلقامة في املستشفي.
الدفع في الفروع التابعة للبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة

طرق الدفع

خدمة Efawateercom
الدفع من خالل البنوك التجارية ( بنك االسكان للتجارة والتمويل ،البنك األردني الكويتي)
الدفع من خالل تطبيق البنك

7

أمثلة توضيحية لكيفية احتستب الفتئدة الفعلي على متنجات القروض
قيمة القرض

املنتج

الفائدة الشهرية
الثابتة

القسط الشهري
 /دينار أردني

قرض بمبلغ  400ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.75تمتنح خالل فترة 12
شهر.

599-200

وطني (أ)

%1.75

 41.5دينار

قرض بمبلغ  800ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.75تمتنح خالل فترة 12
شهر.

1,000-600

وطني (ب)

%1.75

 81.75دينار

قرض بمبلغ  1500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.7تمتنح خالل فترة 12
شهر.

1,999-1001

مشروعي (أ)

%1.7

 151.5دينار

قرض بمبلغ  2500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat % 1.6تمتنح خالل فترة 12
شهر.

2,999-2000

مشروعي (ب)

%1.6

 250.5دينار

قرض بمبلغ  3500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.5تمتنح خالل فترة 12
شهر.

3,999-3000

مشروعي (ج)

%1.5

 346.75دينار

قرض بمبلغ  4500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.4تمتنح خالل فترة 12
شهر.

5,000-4000

مشروعي (د)

%1.4

 440دينار

قرض بمبلغ  10,000ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %0.92تمتنح خالل فترة
 12شهر.

50,000-5,001

اسثثماري

%0.92

 930.5دينار

قرض بمبلغ  800ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.7تمتنح خالل فترة 12
شهر.
قرض بمبلغ  1500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.7تمتنح خالل فترة 12
شهر.
قرض بمبلغ  2500ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat %1.6تمتنح خالل فترة 12
شهر.
قرض بمبلغ  1000ديتنتر بفتئدة شهرية  Flat % 0.5تمتنح خالل فترة
 12شهر.

1,000-200

تعليمي

%1.75

 81.75دينار

1,999-1,001

تعليمي (أ)

%1.7

 151.5دينار

3,000-2,000

تعليمي (ب)

%1.6

 250.5دينار

2999-200

صديق البيئة

%0.5

 89.5دينار

املثتل
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 أما بما يألص العموالت املستوفاة على الطلبات الخاصة بالعمالء وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك
وةلك على النحو التالي:
#

البتند /الوثيقة

قيمة العمولة  /دينار أردني

1

عمولة شيك مرتجع

 5دنتنير

2
3
4

شهادة براءة ةمة
كتاب تسوية
شيك مسحوب

 3دنانير
 5دنانير
 5دنانير

5

شهادة مديونية

 5دنانير

6
7

عمولة استنكاف ( شيك صادر)
عمولة استبدال كفيل ( بحال كان التغيير بناء على
طلب العميل )
اعادة اصدار شيك بدل تالف

 5دنانير
 5دنانير

9

ايقاف شيك مفقود واعادة اصدار شيك بديل

8

 10عمولة فقدان البطاقة الخاصة بالعمالء

 5دنانير
 10دنانير  /عمولة البنك التجاري
 5دنانير  /عمولة إعادة إصدار شيك
 1دينار
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