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املقدمة
كان تأسيس البنك بموجب مبادرة أطلقها صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز لتبني
نموذج بنوك الفقراء واستثمار التجربة الواسعة التي عمل على تطويرها وإثبات جدارتها البروفيسور محمد
يونس مؤسس بنك جرامين في بنجالديش ،وكانت استجابة صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبد هللا لهذه
املبادرة وتبنيها على املستوى األردني تعلن انطالق أول البنوك املتخصصة وفق ذلك النموذج في منطقة
الشرق األوسط ،فأثمرت الجهود املشتركة في إنضاج مشروع البنك الوطني الذي تحقق من خالل الشراكة
بين برنامج الخليج العربي للتنمية (األجفند) وصندوق امللك عبد هللا الثاني للتنمية ومستثمرين من القطاع
الخاص.
ومع أن القانون املؤقت أطلق اسم "البنك" على الوطني فإن الوطني ال يتبع لتعليمات وضوابط
البنك املركزي ،حيث أنه ال يفرض عليه توفير الحد األدنى من رأس املال املفروض على البنوك التجارية،
وفي نفس الوقت فإنه من غير املسموح له قبول الودائع من املتعاملين .و يبلغ رأس مال البنك املصرح به
عشرة ماليين دينار اردني (  )10,000,000أما رأس املال املدفوع فهو أربعة ماليين وثمانية و خمسون الف
دينار اردني ( .)4,058,000
ُ
في السابع والعشرين من شهر مارس لعام  2006وتحت رعاية جاللة امللكة رانيا العبد هللا املعظمة
وسمو األمير طالل بن عبد العزيز ،كان حفل االفتتاح الرسمي للوطني حيث تم صرف أول دفعة من
القروض وبالتزامن مع افتتاح ثالثة فروع في الكرك والزرقاء والوحدات ،وانتهج سياسة توسع متواصلة
ركزت على االنتشار في املحافظات ،وكانت استراتيجية الشراكات مع العديد من املنظمات الفاعلة مكنت
البنك من تغطية جميع أنحاء اململكة من خالل برامج إقراض نوعية تعتمد على مبدأ الشراكات ،وأتى تركيز
البنك ليكون منصبا على فئات اجتماعية لم تكن مشمولة بالخدمات املصرفية التقليدية ،وتعاني فعليا من
عدم توفر فرص الوصول إلى التمويل الالزم لتأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل ،أو لتطوير مشاريع
قائمة ،عدا عن افتقار كثير من املستفيدين للخبرة الالزمة لتطوير املشاريع الصغيرة لتعزيز قدرتها على
االستمرار وتحقيق النمو.
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التمويل األصغر ودوره في التنمية املستدامة
يمثل الفقر ظاهرة اقتصادية واجتماعية مالزمة للعديد من االقتصاديات واملجتمعات ،التي لم
تستطع التخلص منها على الرغم من قدمها والتطورات الكبيرة التي عرفتها اإلنسانية في شتى مناحي الحياة،
هذا ويواجه الفقراء والشركات الصغيرة في املناطق الريفية و الفقيرة السيما في الدول اإلسالمية العديد من
الحواجز املعيقة للقدرة على الحصول على الخدمات املالية ،ومنها :البعد عن الخدمات املالية ،وعدم القدرة
َ
على تقديم وثائق رسمية عند اللزوم ،والتكلفة الباهظة جدا واالفتقار إلى الضمانات املصرفية
التقليدية...الخ،
وفي ظل هذه الظروف وفي ظل ما يتميز به عالم الفقر الواسع واملتنوع يمكن للتمويل األصغر في
ظل أطر املالية اإلسالمية توفير الفرص الجديدة ملاليين الفقراء في املناطق الريفية و الغير ريفية للخالص من
براثن الفقر ،من خالل اعتماد السياسات الصحيحة املراعية للكفاءة االقتصادية  ،وتشجيع االستثمارات
املساندة على الصعيد املحلي والوطني والعالمي ،إذ أن أهمية التمويل األصغر في التخفيف من حدة الفقر
ً
في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تعني ضرورة بقائه أولوية عالية بالنسبة للحكومات والجهات املانحة
ً
خاصة في الدول اإلسالمية ،وكذا بالنسبة لألسر الريفية أيضا ،ففي البلدان التي عملت فيها مؤسسات
َ
ً
االئتمانات الصغيرة وائتمانات التجزئة منذ مدة طويلة ،استطاعت أن تحقق اندماجا كبيرا لهذا القطاع
ً
ً
ً
واتجاها ملحوظا نحو تقديم خدمات أكثر تكامال ،حيث تستبدل منتجات القرض الواحد وخدمات املصارف
الزراعية لالئتمان فقط بخيارات املدخرات واالرتباط بشركات متخصصة للتمويل والتأجير ورأسمال
ً
املضاربة  ...الخ ،إضافة إلى منظمات كفؤة ومناسبة كاملنظمات غير الحكومية وجماعات العون الذاتي كي
ّ
تيسر توسعها في املناطق الفقيرة.
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رؤيتنا
أن نكون الخيار األول واألفضل لعمالء التمويل األصغر في اململكة األردنية الهاشمية

رسالتنا
"العمللل كمؤسسللة تنمويللة تسللفى لتوظيللف طاقاتهللا وإمكانياتهللا بصللورة متوازنللة لخدمللة املجتمعللات املحليللة فللي
األردن من خلالل تطبيلق أفضلل املمارسلات املتبعلة فلي مجلال التمويلل األصلغر ،وااللتلزام بالعملل عللى التطلوير
املسل للتمر للوصل للول إلل للى نمل للوذج متكامل للل للشل للمول املل للالي يوضل للع فل للي خدمل للة املسل للتفيدين الحل للاليين واملحتملل للين
لخدمات التمويل األصلغر ملن أالحامل املشلاريع الصلغيرة امللدرة لللدخل القائملة وتحلت التأسليس ،وتزويلدهم
بالخللدمات املاليللة وغيللر املاليللة الضللرورية لالرتقللاء بأعمللالهم واسللتغالل الفللرص املتاحللة لهللم ،وتللوفير الخللدمات
املالي ل للة للفئ ل للات املسل للت ناة تقلي ل للديا م ل للن خ ل للدمات البن ل للوك التجاري ل للة بص ل للورة ت ل للؤدي إل ل للى تمكي ل للنهم اجتماعي ل للا
واقتصاديا" .

أهدافنا
 تقديم خدمات مالية متنوعة تتالءم مع االحتياجات املختلفة واملتزايدة للعمالء القائمين واملحتملين
تعتمد على التواصل البناء معهم واملراجعة املستمرة ملتطلباتهم.
 توظيف التقنيات الحديثة في التحسين املستمر للمنتجات املالية املقدمة للعمالء من حيث كفاءة
الخدمة وتكلفتها.
 التركيز على العائد االجتماعي لجميع األنشطة واملبادرات املنفذة من قبل مختلف اإلدارات.
 تطوير الخدمات غير املالية املساندة ألعمال املقترضين لرفع كفاءة أدائها من الناحية املالية والفنية.
 االستمرار في تحقيق نتائج مالية متميزة والعمل املستمر على اإلدارة الحصيفة للتكاليف اإلدارية
املتعلقة بعمليات البنك.
 االستثمار في رأس املال البشري من خالل تقديم فرص التدريب واالرتقاء الوظيفي املتميزة.
 التعاون بفعالية مع املنظمات التنموية ومنظمات املجتمع املدني على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.
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قيمنا
 املسؤولية" Accountability" -:
ال للوطني ملت للزم باالس للتخدام الحك لليم والفع للال ملص للادر األم للوال املت للوفرة م للن خ للالل مس للاهمة الش للركاء ،أولئ للك
املساهمون الذين ما كان الدافع وراء تأسيسهم ومساهمتهم في هذا البنك إال التزامهم بتسلهيل تلوفر األملوال
ً
لفئللة اللراغبين بإقامللة مشللاريع ممللن للليس لهللم قابليللة للوصللول إلللى البنللوك التجاريللة .عللالوة علللى كللل هللذا فللان
البنك الوطني كمؤسسة ملتزم تجاه عمالئه ومقترضيه.

 االلتزام "Commitment"-:
يلت للزم البن للك بتق للديم أفض للل الخ للدمات املالي للة وغي للر املالي للة لعمالئ لله وذل للك بالتكلف للة املناس للبة وض للمن أفض للل
شروط الخدمة املمكنة ،كما ويلتزم باتباع أفضل املمارسات املالية واإلداريلة التلي ملن شلأأها أن تحلاف عللى
نسب االستدامة املالية والتشغيلية

 الشفافية Transparency
يقوم الوطني بإتاحة جميع املعلومات الالزمة حول عملياته وذلك للجهات املختصة والشلركاء ،ويقلوم باتخلاذ
أية قرارات إدارية أو مالية وفق أسس واضحة ومعلنة.

 الشراكة"Collaboration" -:
كاف للة نجاح للات البن للك ال للوطني يج للب أن تس للتند إل للى عالقات لله التش للاركية م للع عمالئ لله ،الع للائالت واملجتمع للات
املحليللة لهللؤالء العمللالء ،الشللركاء املحليللين واإلقليمللين والعللامليين .ومللن خللالل هللذه العالقللات التشللاركية فللإن
"ال للوطني" يعم للل كعض للو فاع للل ف للي ش للبكات ومنظم للات اإلقل لراض امليك للروي إن ك للان عل للى املس للتوى املحل للي أو
اإلقليمي أو العالمي.

 اإلبداع واالبتكار" Innovation" -:
يجه للد "ال للوطني" ف للي ابتك للار أن للواع م للن الض للمانات والبل لرامج واملنتج للات املمي للزة والت للي تعك للس أفض للل املف للاهيم
واألفكار املتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة من خالل تقديم خدمات مالية مستدامة.
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 املمارسات الفضلى" Best Practices" -:
يلت للزم ال للوطني بتق للديم الخ للدمات املالي للة والق للروض لعمالئ لله وف للق أفض للل املمارس للات العاملي للة ه للذا املج للال،
ومبادئه في هذا تتمحور حول الشفافية واالستقامة.

 التركيز على املرأة والشباب ”“Focusing on Women and Youth
ي للدرك "ال للوطني" أن العم للل التنم للوي يتطل للب تركيل لزا عل للى بع للا الفئ للات االجتماعي للة لتمكينه للا م للن املش للاركة
االقتصللادية واالجتماعيللة الفعالللة ،ولللذلك فإنلله يركللز علللى قطللاعي امللرأة والشللبامل ليللتمكن االقتصللاد الللوطني
من جني ثمار تعزيز مستوى إنتاجيتهم ومشاركتهم.
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منتجاتنا
 منتج الوطني
 يستهدف املنتج أاحامل األعمال امليكروية التي عادة ما تدار من املنزل و تصنف ضمن األعمال
التي ال تحتاج الى ترخيص أو اجراءات معقدة لتأسيسها ،كما أن املنتج يتناسب مع املبادرين من
الشبامل الذين يتخيرون تأسيس عملهم الخاص والدخول مباشرة في سوق العمل.
 يمنح املنتج للمشروعات القائمة التي تحتاج الى تطوير وكذلك لتأسيس مشاريع جديدة وبسقف
تمويل يصل لغاية  1,000دينار أردني يسدد على فترة تصل الى  20شهرا.

 منتج مشروعي
 جرى تصميم املنتج ليتناسب مع احتياجات أاحامل األعمال امليكروية والصغيرة ،سواء لتأسيس
املشروع أو العمل على تطوير مشروع قائم ،ويمكن أن يكون املشروع مرخصا أو غير مرخص ،على
الرغم من توجه البنك لتشجيع أاحامل املشاريع على تراخيصها وتطبيق املبادئ االدارية
واملحاسبية السليمة في مشروعاتهم ،ولهذه الغاية فان البنك يقدم الدعم الالزم خالل وحدة
الخدمات الغير مالية التي تعتني هذه الفئة من أاحامل املشاريع ،كما ويعطي األولوية في التمويل
للمشاريع التي من شأأها توفير فرص عمل ألهالي املجتمعات املحلية.
 يصل سقف التمويل ملنتج مشروعي لغاية  5,000دينار يسدد على فترة تصل الى  36شهرا.

 منتج استثماري
 أحد الحلول التي تقدم ألاحامل املشاريع الصغيرة ورواد األعمال في مختلف املجاالت ،ويوفر املنتج
تمويال يعتمد على دراسة املشروع وإمكانياته وآفاق توسعه من خالل دراسات يجريها كادر مؤهل
من موظفي االئتمان في البنك ،وبحيث يجري التركيز على القيمة املضافة للمشروع وقدرته على
توفير الوظائف في املجتمعات املحلية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتصف بقدرتها على تعزيز
القيمة املضافة لالقتصاد املحلي في املحافظات.
 يسفى البنك الوطني الى توفير التمويل لغايات اقتناء األصول اإلنتاجية أو االستثمارية بصورة كلية
أو جزئية ،و تدعيم رأس املال العامل في املشاريع املختلفة.
 يوفر البنك القروض ملنتج استثماري بسقف يصل الى  50,000دينار يسدد على فترة تصل الى 48
شهرا.
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 منتج تعليمي
 لتوفير خدمات مالية تتناسب مع احتياجات الطلبة الجامعيين وظروفهم ،وبحيث يتمكن الطلبة
من تمويل دراستهم الجامعية بصورة تتناسب مع مصادر الدخل املوجودة في األسرة ،كما وتم
تصميم املنتج بحيث يشجع الطلبة على التفوق األكاديمي واملساهمة االجتماعية ،مع األخذ في
االعتبار مجموعة من العوامل األخرى التي تتعلق باألوضاع األسرية للطلبة ،وذلك من خالل حزمة
من الخصومات تحتسب بناء على األداء األكاديمي مع مراعاة الطلبة الذين ينخرطون في العمل
التطوعي ،والطلبة املعاقين ،والطلبة الذين لديهم أشقاء على مقاعد الدراسة الجامعية.
 يصل سقف التمويل ملنتج التعليمي لغاية  2,500دينار ولفترة سداد تصل الى  24شهرا.

 منتج تحسين منزل
 يسفى املنتج الخاص بالبيئة و الطاقة لتقديم مجموعة من الحلول التمويلية التي تمكن املقترضين
من إجراء الصيانة الالزمة في منازلهم ،و خاصة املرتبطة بتوفير الطاقة املستهلكة أو تحسين
الظروف الصحية للمنزل.
 يصل سقف التمويل لغاية  2,500دينار و لفترة سداد تصل الى  24شهرا.

 منتج تشاركي
 لتمكين النساء في املناطق النائية و البعيدة من العمل على إنشاء مشاريع بحيث يتم تقاسم أدوار
االنتاج و التوزيع بما يتناسب مع ظروف كل امرأة أتى املنتج لتمكين املقترضين من خيار العمل
التشاركي و من مقترضين بخد اقص ى.
 يصل سقف التمويل لغاية  1,500دينار و لفترة سداد تصل الى  20شهرا،

املنتجات الجديدة
 منتج صديق البيئة
 قام الوطني بتطوير منتج قرض صديق البيئة الذي يتيح للعمالء من خالل طرق التمويل التقليدية
شراء اجهزة منزلية موفرة للطاقة ،سخانات املاء الشمسية  ،وانظمة توليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية والتي ستنعكس ايجابا على مقدار استهالك الكهرباء لكل عائلة اضافة الى توفير اجهزة
حديثة ال تحتاج للصيانة وبسعر منافس.
 يصل سقف التمويل لغاية  3,000دينار ولفترة سداد تصل الى  20شهرا.
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مميزات منتجات الوطني
 للعميل حرية االختيار بين طرق التمويل املختلفة التي يطرحها البنك :األولى هي من خالل التمويل
باملرابحة اإلسالمية والطريقة األخرى هي الطريقة التقليدية
 يستطيع العميل تسديد مبلغ التمويل على فترات تتراوح من شهر واحد إلى  36شهر باالعتماد على قدرته
على سداد األقساط.
 سهولة اإلجراءات والضمانات البسيطة التي تقدم من أاحامل األعمال ،كما يمكن الحصول على املنتج
في أقل من  24ساعة في حالة اكتمال الوثائق املطلوبة ،حيث أن الضابط يقوم باستخدام أجهزة
الحاسومل اللوحية لتعبئة نموذج طلب القرض خالل زيارته االولى للعميل و تصوير جميع املستندات
املطلوبة من العميل لتحويلها بصورة فورية للحصول على املوافقة االئتمانية الالزمة عن طريق أجهزة
الحاسومل اللوحية و تتم عادة املوافقة على القرض خالل الزيارة االولى مما يزيد من سهولة و سرعة
الحصول على القرض.
 يقدم الوطني بجانب خدمات التمويل التغطية التأمينية لعمالئه لتغطية مرض السرطان من خالل
برنامج امان ليدي (لتغطية سرطان الثدي ) لإلناث وبرنامج امان بلس(لتغطية مرض السرطان)
للذكور للمقترضين ملبالغ تقل عن ثالثة األالف دينار وبسقف تغطية يصل إلى  30,000دينار ،وحاالت
دخول املستشفى فقط وخدمة الطوارئ ( للحاالت الطارئة) ملختلف األسبامل وذلك للعمالء املقترضين
بمبالغ تزيد عن ثالثة األالف دينار ،وبسقف تغطية يصل إلى  20,000دينار سنويا.
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املؤسسون واملساهمون:
 .1صندوق امللك عبدهللا للتنمية.
منظمة اردنية غير حكومية و غير ربحية تأسست سنة  2001تسفى الى تحقيق التنمية في مختلف
محافظات اململكة و مناطقها ولتسهم بدعم الجهود التنموية االجتماعية و التعليمية بإقامة مشروعات
وطنية تنموية تهدف الى توزيع مكاسب التنمية املستدامة عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص و
مؤسسات املجتمع املدني بما يحسن مستوى معيشة املواطن.
 .2برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلنمائية األجفند).
منظمة اقليمية تنموية مانحة تدير اعمالها من مدينة الرياض باململكة العربية السعودية التي تتخذها
االدارة التنفيذية مقر ،انش ئ اجفند عام  1980بمبادرة من صاحب السمو امللكي االمير طالل بن
عبدالعزيز وبدعم و تأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة االمارات العربية املتحدة ،مملكة
البحرين ،اململكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،دولة قطر ،ودولة الكويت).
 .3الشركة األردنية إلحياء التراث.
تأسست الشركة في عام  2010من قبل صندوق امللك عبدهللا الثاني للتنمية انطالقا من الرؤية امللكية
السامية في تطوير القطاع السياحي في االردن ،حيث ان الشركة تولت مهمة بناء الخبرات الثقافية
الفريدة للسياح والصحفيين والعمالء من الشركات واملواطنين االردنيين  ،وقد تحقق ذلك من خالل
انشاء مشاريع تجارية تنموية لتوفير فرص عمل وتوظيف االفراد العسكريين املتقاعدين ودعم املجتمع
املحلي واملشاريع التجارية االخرى في مناطق جيومل الفقر.
 .4السيد فادي غندور.
مؤسس شركة أرامكس الرائدة في مجال حلول النقل و الشحن وأحد الرواد في مجال املبادرة
االجتماعية على مستوى املنطقة العربية و خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشبامل اقتصاديا و اجتماعيا.
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امللخص التنفيذي
 منح "الوطني" 49,130قرضا خالل سنة  2016بمبالغ إجمالية تجاوزت  39مليون دينار أردني ،ويبلغ
بذلك عدد القروض املمنوحة منذ تأسيس البنك 333,117قرضا ،بمبالغ إجمالية تزيد عن  240مليون
دينار أردني.
 بنهاية السنة املالية  2016بلغت أعداد العمالء القائمين  66,457عميال (بنسبة نمو  %6.3مقارنة مع
السنة املالية  )2015بينما بلغت محفظة القروض اإلجمالية  31.4مليون دينار (بنسبة نمو %10مقارنة
مع السنة املالية .)2015
 حاف

"الوطني على جودة متميزة ملحفظته اإلقراضية ،حيث بلغت نسبة املحفظة في خطر .541%

بنهاية سنة .2016
 شهدت أصول "الوطني" نموا بمقدار  %21لتصل إلى  38.6مليون دينار أردني ،مقارنة بنحو  31.9مليون
دينار أردني.
 وصلت قيمة صافي حقوق امللكية بنهاية السنة املالية  2016الى  20,200مليون دينار اردني.
 بلغ عدد موظفي "الوطني"  381موظفا بنهاية سنة  ،2016منهم  311موظفا يعملون ميدانيا ،بينما كان
عدد موظفي اإلدارة العامة والوظائف املساندة  64موظفا".
 وصلت نسبة االستدامة التشغيلية للبنك  %149بنهاية السنة املالية  2016وحقق البنك عائدا على
األصول بنحو %10.4وعلى حقوق امللكية بواقع .%19.9
 تمكن "الوطني" من الحصول على مبلغ  3.5مليون دينار كقروض تجارية لتوظيفها في عملياته
اإلقراضية ،وبما يعكس ثقة املصارف األردنية في أداء البنك من الناحيتين املالية واإلدارية ،وبذلك
وصلت مجموع األموال التي اقترضها البنك منذ تأسيسه  20.8مليون دينار ،في حين بلغت التزامات
البنك األخرى ملختلف الجهات املحلية والدولية القائمة بنهاية سنة  2016حوالي  16.2مليون دينار
أردني.
 تمكن البنك من شمول جميع عمالئه بخدمات التأمين الصحي وذلك بالتعاون مع شركة الشرق العربي
للتأمين ،وذلك ضمن برنامجي أمان ملرض السرطان ،والتأمين الصحي داخل املستشفيات.
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املؤشرات التشغيلية
 الفروع العاملة حسب املحافظة
املحافظة

الفروع

عدد الفروع

الوحدات ،ماركا ،جبل الحسين ،الجبيهة ،الهاشمي ،مرج الحمام،

العاصمة

7

البلقاء

3

السلط ،البقعة ،دير عال

الكرك

3

الكرك ،مؤتة ،األغوار الجنوبية

الزرقاء

3

الزرقاء ،الرصيفة ،الهاشمية

اربد

5

اربد ،الرمثا ،غرمل اربد ،الحصن ،بني كنانة

املفرق

2

املفرق ،الصالحية

مأدبا

1

مأدبا

الطفيلة

1

الطفيلة

جرش

1

جرش

عجلون

1

عجلون

معان

2

معان ،وادي موس ى

صويلح

كما و يطبق البنك ساسة الشراكة االستراتيجية في مجال االئتمان و منها شراكاته مع جمعية امللكة رانيا و
التي تخدم املنتسبين العسكريين و أسرهم على مستوى جميع املحافظات و مناطق اململكة.
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 القروض املوزعة لعام 2016
منح  49,130قرضا بقيمة إجمالية وصلت إلى  39,279,061دينارا أردنيا ،بمتوسط شهري يزيد عن 4,094
قرضا ،وهو ما يعكس قدرة البنك على التوسع في خدمة عمالئه ،و تلبية متطلباتهم املختلفة ،و كفاءة تنفيذ
ومتابعة العمليات على مختلف املستويات سواء من خالل الفروع أو الدوائر املختصة باالئتمان والعمليات
باإلدارة العامة.
القروض املوزعة
عدد القروض
2006

9,738

نسبة النمو %

نسبة النمو %

املبالغ املمنوحة
7,197,889

2007

13,209

36%

9,734,075

35%

2008

21,669

64%

15,662,617

61%

2009

23,471

8%

13,987,945

-11%

2010

24,772

6%

16,392,941

17%

2011

30,628

24%

20,199,059

23%

2012

31,932

4%

21,889,407

8%

2013

37,143

16%

26,852,156

23%

2014

44,275

19%

32,025,536

19%

2015

47,150

6.5%

36,847,454

15%

2016

49,130

6.3%

39,279,061

11%

نمو أعداد ومبالغ القروض املوزعة
60,000
49,130
47,150

عدد القروض
املبالغ املمنوحة
(باأللف)

50,000
44,275
37,143
31,932

40,000

39,279
36,847
32,026
26,852
21,889
20,199
15,663
16,393
13,988

30,628
24,772
21,669 23,471

9,734

30,000
13,209
9,738
7,198

20,000
10,000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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 القروض املوزعة حسب املنتج االئتماني
توزيعات عام 2016

املنتج

عدد القروض

النسبة%

قيمة القروض

النسبة%

وطني

34,705

%71

23,069,328

%59

مشروعي

4,439

%9

7,102,159

%18

استثماري

213

%0

2,696,549

%7

تشاركي

6,262

%13

4,560,776

%12

اخرى

3,426

%7

1,808,458

%5

صديق البيئة

85

%0

41,791

%0

االجمالي

49,130

39,279,061

عدد القروض املوزعة حسب املنتج
وطني

مشروعي

استثماري

تشاركي

اخرى ( تحسين منزل  ،تعليمي ،صديق بيئة ) ،،

18%

7%
4%

59%
12%

يتضح من توزيع محفظة القروض حسب املنتج أن منتج "وطني" والذي تتراوح قيمته من  200ولغاية
 1,000دينار أردني يستحوذ على ما نسبته  %71من أعداد القروض املوزعة و  %59على مستوى املبالغ،
ويستهدف منتج "وطني" أاحامل املشاريع املنزلية ،وخاصة من السيدات الراغبات في تأمين مصدر دخل
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مستدام لهن وألسرهن ،سواء كان مصدرا أساسيا أو مساندا ،كما ويتوجه املنتج للغايات غير االنتاجية
املرتبطة بتحسين مستويات املعيشة الخاصة باألسر املستفيدة من القروض ،بينما يمثل منتج "مشروعي"
الذي يستهدف تطوير املشاريع القائمة لتمكين أاحا ها من زيادة انتاجيتهم وتلبية متطلبات التوسع ما
نسبته  %9من أعداد القروض املمنوحة و  %18على مستوى املبالغ.
وحيث أن البنك يسفى لتطبيق مفهوم االشتمال املالي لتلبية مختلف االحتياجات التمويلية للمستفيدين
الذين ال يتمكنون كليا أو جزئيا من الوصول إلى الخدمات املصرفية التقليدية ،ولتمكين املستفيدين من
توظيف القروض التي يتحصلون عليها في تحسين ظروفهم املعيشية مثل االستثمار في التعليم أو تحسين
املنزل بما يجعلهم يحصلون على بيئة معيشية وشروط احية أفضل ،فإن حصة املنتجات املتخصصة
للتعليم والبيئة والغايات الشبيهة بلغت ما نسبته  %7من أعداد القروض املمنوحة و  %4من مبالغ
القروض.
 القروض املوزعة حسب املحافظة
املحافظة

املبالغ املوزعة

النسبة%

القروض املوزعة

النسبة%

العاصمة

8,923,292

23%

11,013

22%

البلقاء

5,755,705

15%

7,282

15%

الزرقاء

5,146,364

12%

7,137

15%

الكرك

5,384,036

14%

6,009

12%

اربد

5,295,049

13%

6,643

14%

مادبا

1,839,104

5%

2,324

5%

املفرق

1,958,815

5%

2,609

5%

جرش

801,249

2%

1157

2%

عجلون

1,082,105

3%

1273

3%

معان

1,446,279

4%

1653

3%

الطفيلة

772,721

2%

1034

2%

العقبة

874,343

2%

996

2%

املجموع

39,279,061
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 العمالء القائمين
تبلغ أعداد العمالء القائمين  66,457عميال بنهاية عام  ،2016وصلت أرصدة قروضهم إلى نحو 31.45
مليون دينار أردني ،وكان متوسط رصيد القرض القائم  535دينارا أردنيا ،ويقوم على تقديم الخدمات
اإلقراضية للعمالء  197ضابط إقراض موزعين على فروع البنك املختلفة.
 العمالء القائمين ومبالغ قروضهم بنهاية سنة  2016حسب املحافظة

العاصمة
البلقاء
الزرقاء
الكرك
اربد
مأدبا
املفرق
جرش
عجلون
معان
الطفيلة
العقبة
املجموع

العمالء القائمين

النسبة %

13,957
9,551
10,012
7,753
8,859
3,420
3,959
1,758
1,910
2,176
1,679
1,423
66,457

21%
14%
15%
12%
13%
5%
6%
3%
3%
3%
2%
3%
100%

مبالغ القروض
القائمة
6,928,000
4,531,848
4,270,191
4,515,646
3,945,927
1,515,390
1,771,226
659,423
857,799
1,073,923
673,025
708,811
31,451,209

النسبة %
22%
14%
14%
14%
13%
5%
6%
2%
3%
3%
2%
2%
100%

العمالء القائمين حسب المحافظة
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
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 محفظة القروض القائمة
تمثل محفظة القروض القائمة النسبة ما يزيد عن  %90من إجمالي أصول "الوطني" ،وشهدت املحفظة
القائمة تطورا ملموسا خالل السنة السابقة لتواصل نموها بما يعزز من الحصة السوقية للبنك.
محفظة القروض القائمة
5,434,840
7,972,839
11,555,444
10,004,445
11,283,365
13,500,094
15,143,986
19,003,391
24,160,37
28,715,433
31,451,209

السنة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

نسبة النمو
46%
58%
13%
4%
28%
6%
19%
32%
19%
10%

محفظة القروض القائمة
35,000,000

31,451,211
28,715,433

30,000,000
25,000,000

24,160,037

20,000,000

19,003,391
محفظة
القروض
القائمة

15,143,986
11,555,444
13,500,094
11,283,365
7,972,839 10,004,445
5,434,840

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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 معايير اجتماعية
النسبة

املعيار
%80
%50
%67

نسبة املقترضات
نسبة املقترضين الشبامل
نسبة املقترضين من املناطق الريفية

 الكادر الوظيفي
بلغ عدد موظفي البنك  381موظفا بنهاية سنة  ،2016ويذكر أن سياسة البنك تركز على توظيف الشبامل
األردني من الخريجين الجدد والذين ال يمتلكون خبرات سابقة في مجال التمويل األصغر ،وباست ناء وظيفتي
املدير العام واملدير املالي ،فإن جميع الوظائف األخرى كانت ملوظفين يعملون في قطاع التمويل األصغر للمرة
األولى لدى التحاقهم في البنك ،ويعتبر التركيز على التدريب والتطوير املستمر أحد أولويات البنك ،وذلك
لتوفير كوادر تستطيع أن تقدم أداء متميزا في مجال التمويل األصغر بشكل خاص ،والعمل التنموي بشكل
عام ،ويبلغ متوسط أعمار موظفي البنك  29عاما ،ويتوزعون حسب الجدول التالي :
املؤشر

2016

عدد املوظفين اإلجمالي

381

عدد موظفي اإلقراض

197

نسبة موظفي اإلقراض ألجمالي عدد املوظفين

%52

عدد املوظفات (اإلناث)

155

عدد مشرفي االئتمان

24

عدد الوظائف املساندة في الفروع (خدمة العمالء ،أمناء

19

الصناديق ،املشرفين ،مدراء الفروع)

90

عدد موظفي اإلدارة العامة

70
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املؤشرات املالية
قائمة املركز املالي كما في  31كانون األول 2016
2016

2015

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
قروض ممنوحة – الجزء الجاري
أرصدة مدينة أخرى
دفعات على حسامل شراء ممتلكات ومعدات

2,121,814
24,694,493
927,420
_

1,718,826
22,877,927
929,231
250,000

مجموع املوجودات املتداولة

27,743,727

25,775,984

املوجودات غير املتداولة
قروض ممنوحة
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومعدات
مجموع املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات

6,350,577
7,500
4,453,475
10,811,552
38,555,279

5,206,974
7,500
928,365
6,142,839
31,918,823

حسابات متقابلة

2,347,242

494,693

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
بنك دائن
أرصدة دائنة أخرى
قروض دائنة – الجزء املستحق والجاري
مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
قروض دائنة
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال املصرح به
رأس املال املكتتب به واملدفوع  4,058,000سهم بقيمة
اسمية دينار واحد للسهم
احتياطي إجباري

20

1,678
2,040,385
6,483,826
8,525,889

475
1,541,475
4,510,873
6,052,823

9,797,269
18,323,158

9,299,851
15,352,674

10,000,000

10,000,000

4,058,000

4,058,000

1,014,500

1,014,500
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فائا محتف به
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

15,159,621
20,232,121
38,555,279

11,493,649
16,566,149
31,918,823

حسابات متقابلة

2,347,242

494,693

قائمة اإليرادات واملصاريف للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
اإليرادات
إيرادات الفوائد
مصروف الفوائد
صافي إيراد الفوائد
صافي إيراد العموالت
صافي إيراد الفوائد والعموالت
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات

10,332,324
753,7029,578,622
_
9,578,622
1,024,499
10,603,121

8,874,489
645,8178,228,672
4,536
8,233,208
907,548
9,140,756

املصاريف
رواتب وأجور وملحقاتها
مصاريف إدارية
خسائر تدني في القروض املمنوحة
صافي مصاريف العموالت
مصاريف أخرى
مجموع املصاريف
فائض السنة

21

3,944,336
2,932,385
2,803
7,718
49,907
6,937,149
3,665,972

3,361,464
2,220,627
306,664
_
36,078
5,924,833
3,215,923
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املبادرات و املشاريع
 وحدة تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة ( )SME`S UNIT
ايمانا من الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة لتقديم افضل الخدمات للعمالء تم تأسيس وحدة خاصة
للمشاريع الصغيرة و املتوسطة ) ، ) SMEsهدفها دراسة املشاريع الصغيرة و املتوسطة التي تطمح للتوسع
والتطور  ،حيث يقوم الفريق املتخصص بزيارة مشروع العميل وعمل دراسة كامله للمشروع لتوفير
التسهيالت الالزمة للحصول على التمويل الالزم الذي يصل لغاية  50.000دينار .
الهيكل التنظيمي لوحدة تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة

مدير دائرة ائتمان

مدير وحدة املشاريع الصغيرة و
املتوسطة
ضابط
ائتمان

ضابط
ائتمان

ضابط
ائتمان

من اهم املهام التي يقوم بها موظفين الوحدة -:
 .1تلقي طلبات القروض ملنتج استثماري من قبل الفروع ،والعمل على إجراء الزيارات امليدانية الالزمة
لتقييم املشاريع.
 .2إعداد الدراسات االئتمانية حسب النماذج املعدة لهذه الغاية وعرضها على لجان الفرع واإلدارة مع
التوصية بشروط اإلقراض املناسبة.
 .3املتابعة املستمرة للمقترضين للتأكد من استثمارهم للقروض في أعمالهم اإلنتاجية وبما يتفق مع غاية
القرض ،والوقوف على تطورات املشروع والتوصية باإلجراء املناسب سواء بإعادة اإلقراض أو اتخاذ
إجراءات التحصيل في حالة عدم التعثر أو عدم التزام صاحب املشروع بشروط العقد.

22

التقرير السنوي 2016

ملخص نشاطات البنك
 شارك البنك الوطني
املشاريع
لتمويل
الصغيرة يوم الثالثاء
 29اذار في االحتفالية
التي اقامها برنامج
االمم املتحدة اإلنمائي
بمناسبة مرور  50عاما
على انشائه تحت رعاية
وبحضور رئيس الوزراء
د.عبدهللا النسور وعلى
هامش االحتفال جرى
تكريم البنك الوطني
لتمويل املشاريع الصغيرة تقديرا لدوره في انجاح مشروع البرنامج في محافظة املفرق واإلسهامات التي
قدمها لتطوير املشروع وتسلم السيد خالد املحيسن مدير عام البنك درعا كرمه البرنامج لهذه الغاية.
 احتفل البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة بالعيد السنوي العاشر لتأسيسه في نادي " "Exitعلى
طريق املطار ،وعلى هامش االحتفال جرى تكريم عدد من موظفي وعمالء البنك املتميزين الذين كانوا
وما زالوا مستمرين مع البنك في مسيرته على مدار العشر سنوات املاضية.

23
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 شارك وفد من البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة في القمة الثامنة عشر العاملية لإلقراض املتناهي
الصغر في دولة االمارات العربية املتحدة-ابوظبي الذي يستقطب اهم الخبراء و العاملين في مجال
التمويل االصغر من شتى انحاء العالم.



كجزء من الخدمات الغير مالية التي يقدمها البنك لعمالئه خاصة وللمجتمع األردني كافة قام البنك
بتصميم وتطبيق برنامج "ابدأ شبامل" التدريبي بالتعاون مع مشروع مساندة األعمال املحلية LENS
التابع لوكالة الواليات املتحدة لتنمية العاملية  USAIDومنظمة  MEDAهدف تدريب فئة الشبامل ما
بين  17و 25سنة على املهارات الحياتية وادارة املشاريع واالدارة املالية ،بمنهج يتالءم مع الجميع بغا
النظر عن خلفياتهم التعليمية او االجتماعية وطرق القاء عصرية تتناسب مع التطور العلمي في أساليب
التدريب الحديث .وقد تم تدريب أكثر من ستين شابا وشابة من مناطق الكرك و البلقاء و عمان وذلك
في املرحلة االبتدائية للمشروع و تم عقد الدورات التدريبية في مقرات هيئة شبامل كلنا األردن
وبالتنسيق معهم ،ويهدف البنك للتطوير املشروع ليشمل جميع املحافظات.
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العنوان البريدي :ص.ب  2416عمان  ،11941األردن
هاتف00962-6-5358001 :
فاكس00962-6-5358118 :
البريد االلكترونيinfo@nmb.com.jo :
املوقع االلكترونيwww.nmb.com.jo :

–
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