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رؤية الوطني

 العمل كمؤسسة تنموية تسعى لتوظيف طاقاتها وإمكانياتها بصورة متوازنة لخدمة المجتمعات المحلية في األردن 
من خالل تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مجال التمويل األصغر، وااللتزام بالعمل على التطوير المستمر للوصول 
التمويل األصغر من  الحاليين والمحتملين لخدمات  المالي يوضع في خدمة المستفيدين  إلى نموذج متكامل للشمول 
الضرورية  المالية  وغير  المالية  بالخدمات  وتزويدهم  التأسيس،  وتحت  القائمة  للدخل  المدرة  الصغيرة  المشاريع  أصحاب 
لالرتقاء بأعمالهم واستغالل الفرص المتاحة لهم، وتوفير الخدمات المالية للفئات المستثناة تقليديا من خدمات البنوك 

التجارية بصورة تؤدي إلى تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

 
على  تعتمد  والمحتملين  القائمين  للعمالء  والمتزايدة  المختلفة  االحتياجات  مع  تتواءم  متنوعة  مالية  خدمات  •تقديم 

التواصل البناء معهم والمراجعة المستمرة لمتطلباتهم.
•توظيف التقنيات الحديثة في التحسين المستمر للمنتجات المالية المقدمة للعمالء من حيث كفاءة الخدمة وتكلفتها.

•التركيز على العائد االجتماعي لجميع األنشطة والمبادرات المنفذة من قبل مختلف اإلدارات.
•تطوير الخدمات غير المالية المساندة ألعمال المقترضين لرفع كفاءة أدائها من الناحية المالية والفنية.

•االستمرار في تحقيق نتائج مالية متميزة والعمل المستمر على اإلدارة الحصيفة للتكاليف اإلدارية المتعلقة بعمليات 
البنك.

•االستثمار في رأس المال البشري من خالل تقديم فرص التدريب واالرتقاء الوظيفي المتميزة.
•التعاون بفعالية مع المنظمات التنموية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

رؤية ورسالة البنك

المستدام لظروفهم  التحسين  تجاه  المثلى لعمالئه  الحلول  لتوفير  المالي  الشمول  الوطني مؤسسة توظف  أن يصبح 
المعيشية.

رسالة الوطني

أهداف الوطني
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 قصة نجاح

عدي الطعاني  
لم يحالفه الحظ بالعثور على فرصة عمل مناسبة لدى تخرجه من الجامعة، 
ولم يكن السفر للبحث عن فرصة عمل الحل المناسب، ونتيجة لعدم قدرته 
عودته  بعد  الطعاني  عدي  قرر  العمل،  عن  بحثًا  سافر  عندما  التأقلم  على 
سوق  لدخول  فرصته  فيها  وجد  التي  الفكرة  الخاص،  مشروعه  تأسيس 

العمل وتوفير فرص عمل ألقرانه ممن يعانون من البطالة. 
أسس عدي مخبـزه الصغير بإمكانياته المحدودة، ولسعيه لتطوير وتحسين 
المشروع لجأ للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة واستطاع من خالل 
الخدمات المالية المقدمة من البنك تطوير مشروعه ليصبح مخبز ومطعم 

"أيام زمان".
أذواق  إلرضاء  المنتجات  مختلف  وإضافة  المشروع  بتطوير  عدي  ويستمر   
أبناء  من  الشباب  من  المزيد  توظيف  من  مكنه  الذي  األمر  زبائنه  وطلبات 

منطقته ومجتمعه. 

٥



المؤشرات التشغيلية

ارصدة  وصلت  حيث   ،٢٠١٨ عام  نهاية  مع  عميًال   ٨٤,٤٩٩ القائمين  العمالء  عدد  بلغ 
قروضهم الى نحو ٤٠ مليون دينار أردني، وكان متوسط رصيد القرض القائم ٦٠٠ دينارًا 
اردنيًا. ويقوم على تقديم الخدمات االقراضية للعمالء ٢١٤ ضابط اقراض موزعين على 

٣٣ فرع في جميع انحاء المملكة.

محفظة القروض الفعالة لعام ٢٠١٨

الشكل ١: رسم بياني يوضح نمو محفظة القروض القائمة في آخر خمس سنوات

توزيع محفظة القروض القائمة حسب المحافظ

٩٠,٠٠٠
٨٠,٠٠

٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

محفظة القروض بالمليون دينارعدد العمالء الفعالين عدد القروض الفعالة

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤

٨٤،٤٩٩

٧٤٩٥٣

٦٦٤٥٧

٥٢٢١٣

٤٩١٨٢

٢٤،١٦٠٢٨،٧١٥

٣١،٤٥١٣٥،٢٠٨

٤٠،٠٠٨

عدد القروض الفعالة

عمانالبلقاءالزرقاءالكركاربدمادباالمفرقجرشعجلونمعانالطفيلةالعقبة

محفظة القروض الفعالة (باأللف)عدد العمالء الفعالين 

٥٠,٠٠٠
٤٥,٠٠٠
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توزيع محفظة القروض القائمة حسب المنتج (دينار اردني)

توزيع محفظة القروض القائمة حسب جنس المقترض

توزيع محفظة القروض القائمة حسب المنطقة (ريفي، حضري)

 وطني
 ١٦,٧٩٣,٩٥٠ 

مشروعي
  ٩,٩٠٢,٠٨٧ 

تشاركي
 ٨,٥٩٧,٤٠١  

استثماري
  ٣,٩٦٩,٢٧٥ 

تعليمي
  ٧٢٤,٠٩٣ 

صديق البيئة
  ٢١,٤٣٢ 

المؤشرات االجتماعية

ريفي

حضري

انثى
٪٧٧

ذكر
 ٪٢٣
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قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون االول لعام ٢٠١٨

الموجودات

الموجودات المتداولة

نقد ونقد معادل

قروض ممنوحة – الجزء الجاري

أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

قروض ممنوحة

استثمار في شركة زميلة

الممتلكات والمعدات

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

بنك دائن

أرصدة دائنة أخرى

قروض دائنة – الجزء المستحق والجاري

مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

قروض دائنة

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال المكتتب به والمدفوع  ٤,٠٥٨,٠٠٠ 

سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم

احتياطي إجباري

فائض محتفظ به

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠١٨

دينار
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 قصة نجاح

ماجدة سلطان
وجدت ماجدة سلطان من احترافها للتطريز والخياطة سبيلها في تأسيس 
مشروع منزلي يساند دخل العائلة ويلبي احتياجاتها، فاستطاعت من خالل 
البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة توفير  الحصول على تمويل من 
خدمات  على  الحصول  في  تتردد  ولم  المشروع  لمباشرة  األساسية  العدة 
مالية اخرى عندما توجهت لتنمية وتطوير الماكينات واألدوات التي لزمتها 

عندما ازداد الطلب على مطرزاتها. 
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الخدمات الغير مالية
قدم البنك عدد من الخدمات والدعم المتعلقة بالشمول المالي وادارة المشاريع بالتعاون مع عدد من شركاء البنك 
من خالل برامجهم التدريبية والتوعوية المقدمة في مختلف محافظات المملكة، وقد شملت هذه البرامج عمالء 
البنك والمستفيدين من برامج الشركاء من أبناء المجتمع المحلي والالجئين السوريين، حيث غطت هذه البرامج عدد 

من المواضيع يذكر منها:

من اهم النتائج التي حققها البنك من خالل مشاركته في هذه البرامج:

تدريب اكثر من ٣٠٠ منتفع عن تأسيس وادارة المشاريع 
تدريب اكثر من ٣٠٠ منتفع عن كيفية كتابة خطة المشروع

تدريب اكثر من ٤٠٠ منتفع عن ألية استخدام المحافظ االلكترونية
تدريب اكثر من ٣٠ عميل على القدرات واالدارة المالية

تدريب عدد من طالب الجامعات والمدارس على مهارات التواصل و تحديات الريادة في االعمال  
توعية عدد من طالب الجامعات والمدارس على فرص وبرامج التمويل المتاحة لتأسيس المشاريع 
تدريب اكثر من ٣٠ منتفعه سورية داخل المخيمات على ادارة المشاريع  و تقيم خطط مشاريعهم

نشر الوعي عن شركات التمويل االصغر داخل محافظة اربد الكثر من ٢٠٠ شخص

 برامج
 التمويل
المتاحة

 تأسيس وادارة
المشاريع

 مهارات
التواصل

التسويقريادة االعمال

 الدفع االلكتروني
 من خالل المحافظ

االلكترونية

التثقيف
المالي 

 القدرات واالدارة
المالية

١٠



االفصاح والشفافية

استنادًا لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية الصادرة عن البنك المركزي االردني، فقد تم 
تأسيس وحدة ادارة ومعالجة شكاوى العمالء.

هذا وقام البنك بتوفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:

المجاني  الهاتف  على  او   ٠٧٩٨٧٧٧٧٣٣ العمالء  شكاوى  لوحدة  المخصص  بالرقم  *االتصال 
٠٨٠٠٢٢٢٧٧ ، بحيث يتم تسجيل المكالمات من خالل نظام تسجيل خاص ولفترات االحتفاظ القانونية.

*تعبئة النموذج الخاص ووضعه في صندوق الشكاوى المتواجد داخل فروع البنك الوطني لتمويل 
المشاريع الصغيرة

*البريد االلكتروني الخاص بوحدة التعامل مع شكاوى العمالء
( complaints@nmb.com.jo ) 

*صندوق بريد: ٢٤١٦  عمان ١١٩٤١ االردن
*الفاكس: ٠٦٥٣٥٨١١٨

( www.nmb.com.jo) الموقع االلكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك*
*الحضور الشخصي لمبنى االدارة العامة على عنوان  –عمان – الجبيهة – شارع ياجوز  

 مقابل سيفوي الجبيهة – بناية رقم ٢٠ – الطابق األول

وفيما يلي تفاصيل تصنيفات وطبيعة الشكاوى لعام ٢٠١٨:

سلوك التعامل المهني             بيئة العمل                                   اخرى                              المجموع

تم استالم ٢٥٢ شكوى ( تمثل 
٦٦٪ من مجموع الشكاوى)

شكوى           ٨٦ استالم  تم 
( تمثل ٢٢ ٪ من مجموع 
بخصوص  الشكاوى)  
على  الرد  في  التأخير 

معامالت

تم استالم ما يقارب ٤٧ 
شكوى ( تمثل ١٢ ٪ من 

مجموع الشكاوى) 

٣٨٥ شكوى
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ابرز االنجازات لعام ٢٠١٨

توقيع اتفاقية مع 
شركة زين ا�ردن 

لالستفادة من 
خدمات المحفظة 

المالية االلكترونية 
(زين كاش)

 توقيع اتفاقية
 تطوير المنتجات بما

 يخص التأمين االصغر
 مع الوكالة
السويسرية

 عقد ورشات توعوية
 للشباب بالتعاون

 مع هيئة شباب كلنا
 االردن عن قطاع
التمويل االصغر

 إدراج شركة البنك
 الوطني لتمويل

 المشاريع الصغيرة
 تحت مظلة البنك
المركزي ا�ردني

 اطالق تطبيق البنك
 الوطني لتمويل

 المشاريع الصغيرة
 الخاص على

الهواتف الذكية

 تفعيل خدمة الدفع
 االلكتروني من خالل

إي فواتيركم

 توقيع اتفاقية
 خدمة االستعالم

 االئتماني مع كريف
 ا�ردن

تكريم الوطني كشريك 
لمشروع "دليلكم: خدمات 

اµحالة والتدريب لعيش 
مستدام" الممول من قبل 
المفوضية السامية ل¶مم 

المتحدة لشؤون الالجئين 
(UNHCR)
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حمل التطبيق اºن

اطالق تطبيق
 البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 

على الهواتف الذكية
البنك  للعمالء قام  المضافة  القيمة  الخدمات ذات  المالي وتوفير  الشمول  لغايات تحقيق اهداف 
بتطوير تطبيق خاص به على الهواتف الذكية والذي سيمكن العمالء من االطالع على كافة بيانات 
القروض الخاصة بهم، اضافة الى العديد من الخدمات األخرى يذكر منها؛ تسديد الدفعات الشهرية 

وتقديم طلب قرض مبدئي وتحديد مواقع فروع البنك وغيرها من الخدمات.
ولتسهيل عملية سداد الدفعات باستخدام تطبيق البنك؛ وقع البنك و شركة أمنية إتفاقية تعاون 
إلكترونيًا  األقساط  ودفع  التمويل  على  الحصول  من  البنك  عمالء  تمكين  الى  تهدف  مشترك 
باستخدام تطبيق البنك مباشرة وعبر تطبيق "محفظتي" الخاص بـ"أمنية" مما يوفر الوقت والجهد 

والكلف على العمالء والبنك على حد سواء.
إن الخدمات المقدمة من خالل الهواتف المتنقلة تشكل خطوة أساسية تجاه الشمول المالي بما 
وذلك  االنتاجية  االقتصادية  األنشطة  في  االندماج  تحقيق  من  العمالء  من  متزايدة  أعدادًا  يمكن 

بتكلفة منخفضة نسبيًا وهو ما يشكل مستقبل الخدمات المالية في العالم.
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إدراج شركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة
 تحت مظلة البنك المركزي ا�ردني

منح البنك المركزي األردني ترخيًصا لشركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك بموجب 
نظام شركات التمويل األصغر رقم ٥ لسنة ٢٠١٥.      

الثالثاء  اليوم  عنها  الصادر  للبيان  وفًقا  الصغيرة،  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  شركة  وحصلت 
الموافق ٢٦ حزيران ٢٠١٨، على الترخيص بعد أن حققت كافة متطلبات وتعليمات النظام الذي يهدف 

لالرتقاء بممارسات الشركات العاملة في مجال التمويل األصغر في األردن.
تحقيق  في  أساسيًا  عامًال  يعد  والذي  المسؤول  المالي  الشمول  لتحقيق  خطوة  الترخيص  يعتبر  
أهداف التنمية المستدامة على جميع األصعدة لما تتصف به العملية التنموية من تداخل وتشابك.

االستدامة  إلى  الوصول  على  والقدرة  المالي  األداء  في  ينحصر  ال  البنك  حققه  الذي  النجاح  هذا 
التشغيلية والمالية وشبكة الفروع القائمة، ولكن قبل ذلك في قدرة البنك على أن يكون شريكًا في 
رحلة عمالئه لتطوير مشروعاتهم ليصبحوا الى أصحاب أعمال يوفرون فرص العمل في مجتمعاتهم 
الفردية  العمل  فرص  خلق  إلى  تتطلع  البداية  في  األصغر  التمويل  طموحات  كانت  بينما  المحلية 

المدرة للدخل. 
ويتطلع البنك في السنوات المقبلة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصاالت والمعلومات، 
ليوفر للعمالء حلوًال تحيد عاملي الزمن والمكان المادي لتقديم الخدمة، وتختصر على العمالء الكثير 

من الوقت والجهد والتكلفة للحصول على الخدمات المالية.

تفعيل خدمة e-fawateercom للدفع االلكتروني

البنك  عمالء  لجميع  مالية  خدمات  اعلى  تحقيق  و  للعمالء  القروض  اقساط  دفع  اجراءات  لتسهيل 
الوطني قام البنك بتفعيل بوابة الدفع االلكتروني لعمالئنا باستخدام بوابة الدفع االلكتروني ”اي 
فواتيركم “ و التي تتيح ألي من العمالء الكرام الدفع من خالل اي من البنوك التجارية داخل االردن او 
محالت  مثل  االلكترونية  الدفعات  الستقبال  مرخصة  جهة  اي  او  االلكترونية  المحافظ  باستخدام 

الصرافة و غيرها 

عقد البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا االردن/صندوق الملك 
عبدهللا الثاني للتنمية عدة جلسات تعريفية بنوافذ اإلقراض والتمويل عامة وخدمات البنك الوطني 
لتمويل المشاريع الصغيرة المالية وغير المالية خاصة في كافة محافظات المملكة، والتي تهدف 
الى تعزيز المشاركة االقتصادية لدى الشباب من خالل برنامج "شبابنا منتج" الذي يهدف لرفع قابلية 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  ثقافة  وتشجيع  نشر  خالل  من  االردني  الشباب  لدى  التشغيل 

والتشغيل الذاتي والريادة.

عقد الوطني ورشات توعوية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا االردن حول قطاع التمويل 
االصغر تحت مظلة البنك المركزي ا�ردني
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وقع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و شركة المعلومات االئتمانية ( كريف االردن ) اتفاقية 
شركة  هي  كريف  ان  حيث  الوطني  للبنك  العامة  االدارة  مقر  في  االئتماني  خدمة  االستعالم 
المعلومات االئتمانية األولى  المرخصة من قبل البنك المركزي االردني في المملكة والمتخصصة 
في مجال تطوير وإدارة نظم التقارير  االئتمانية  وخدمات المعلومات التجارية والحلول االئتمانية, و 
و عن كريف مديرها  المحاريق  العام  سامح  المدير  السيد  الوطني  البنك  االتفاقية عن  بتوقيع  قام 

العام السيد احمد عامودي. 
 

توقيع اتفاقية كريف االردن

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة زين ا�ردن 

توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والوكالة السويسرية
 لبناء القدرات   

تطوير  اتفاقية  القدرات  لبناء  السويسرية  الوكالة  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  وقع 
المنتجات بما يخص التأمين االصغر في مقر الوكالة السويسرية في جنيف و قام بتوقيع االتفاقية 
أولجا  السيدة  السويسرية  الوكالة  عن  و  المحاريق  العام  سامح  المدير  السيد  الوطني  البنك  عن 

سبيكهاردث رئيس مجلس االدارة.

يتسنى  بحيث  األردن،  زين  تعاون مع شركة  اتفاقية  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  وقع 
للبنك االستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها زين عبر خدمة المحفظة المالية المتنقلة على 
الهاتف (زين كاش). حيث سيقوم البنك الوطني بتطبيق آلية جديدة في منح القروض لعمالئه، والتي 
تتمثل في فتح محفظة "زين كاش" للعميل، يتم تحويل قيمة القرض إليها، األمر الذي يعتبر إضافة 
الوقت  توفير  في  يساهم  مما  المالية،  المعامالت  تقنيات  أحدث  تطبيق  عبر  البنك  لخدمات  نوعية 
المتاحة عبر "زين  الخدمات  المتميزة من  الباقة  الفرصة لالستفادة من  البنك  والجهد ومنح عمالء 
كاش"، كخدمات السحب واإليداع وتحويل األموال ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات، مما يتماشى 
التقنيات الحديثة للتحسين المستمر للمنتجات المالية  البنك الذي يحرص على توظيف  مع أهداف 

المقدمة للعمالء من حيث كفاءة الخدمة وتكلفتها.
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زيارة مركز محمد السادس لدعم القروض 
المغرب  من  التضامنية  الصغرى 
المستقبلية  التعاون  فرص  لمناقشة 
وتبادل الخبرات في مجال قطاع التمويل 

االصغر. 

االلكتروني  الدفع  عمالء  من  عدد  تكريم 
من خالل خدمة إي فواتيركم

نشاطات اخرى

تكريم عمالء "البنك الوطني لتمويل 
بجائزة  الفائزين  الصغيرة"   المشاريع 

سيتي جروب 
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نشاطات اخرى

لجائزة  النهائية  للمرحلة  التأهل 
العربي  المالي  لالندماج  االبتكار 

AFIIP لعام ٢٠١٨

 LFS Financial زيارة مستشارين من
من  ووفد   Systems GmbH
الصندوق الوطني للتمويل األصغر 
االجتماعي  الصندوق  و  اليمني 
ادارة  لمكاتب  اليمني  للتنمية 
الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 
المالية  الخدمات  على  للتعرف 
والتكنولوجيا  المقدمة  الرقمية 
البنك  عمليات  في  المطبقة 
أعمال  على  واثرها   ، المختلفة 
الخبرة  لنقل  والعمالء  البنك 

والمعرفة الى اليمن.

لمشروع  كشريك  الوطني  تكريم 
والتدريب  اإلحالة  خدمات  "دليلكم: 
قبل  من  الممول  مستدام"  لعيش 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 
وذلك   ،(UNHCR) الالجئين  لشؤون 
أزمة  أثر  "تخفيف  برنامج  ضمن 
على  السوريين  الالجئين 

المجتمعات المضيفة"
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االدارة العامة – عمان – الجبيهة – شارع ياجوز – عمارة رقم ٢٠
العنوان البريدي: ص.ب ٢٤١٦ عمان ١١٩٤١، األردن

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٣٥٨٠٠٨

فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٣٥٨١١٨

info@nmb.com.jo  :البريد االلكتروني
www.nmb.com.jo :الموقع االلكتروني

 
 


