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رؤية الوطني

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

المعيشية.

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

رسالة الوطني
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قيم البنك

Integrity النزاهة •
نعتمد المعاملة العادلة والنزيهة في عملياتنا وتعامالتنا مع شركائنا وعمالئنا وموظفينا، من خالل 
اتباع أفضل القيم والسلوكيات والمبادئ المثلى ونتبنى مبدأ الثقة وتحمل المسؤولية في عالقاتنا 

معهم. 
 

   Impact التأثير •
نعمل لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعمالئنا ومجتمعنا من خالل المبادرات التنموية  التي تترك 

أثر« إيجابي¼ صافي¼ على العمالء والمجتمعات المحلية، ونسعى �ن نكون جزء« من الجهود التنموية 
على المستوى 

الوطني. 

  Innovation االبتكار •
نسعى دائم¼ لتطوير الخدمات المقدمة والحفاظ على أعلى مستويات الجودة وذلك لمزيد من 

اÁسهام في تقديم حلول مالية موثوقة وميسرة  لعمالئنا من خالل تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت. 

   Teamwork العمل الجماعي •
نؤمن بأن أفضل الخدمات وأعظم اÁنجازات تأتي نتيجة العمل الجماعي وبجهود فريق واحد مع 

الحرص على تنمية ومكافأة اÁبداع لدى موظفينا. 

   Transparency الشفافية •
نلتزم بقواعد الشفافية في ممارسة أعمالنا لضمان تعزيز الثقة المتبادلة مع مختلف ا�طراف وخاصة 

العمالء

   Empowerment التمكين •
نولي أهمية قصوى لفئات النساء والشباب سواء على مستوى العمالء أو رأس المال البشري، ونضع 

مسؤولية تمكينهم وتعزيز قدراتهم في مقدمة أولوياتنا.  
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التنميةأهداف
المستدامة



السيد سامح المحاريق – المدير التنفيذي  •

السيد رامي نصراوين - مساعد الرئيس التنفيذي/ قطاع العمليات  •

السيد آدم القرعان - مساعد الرئيس التنفيذي / قطاع الدعم  •

السيد أحمد الماللحة – المدير المالي  •

السيد عماد حيلوز – مدير دائرة التدقيق الداخلي  •

ا�ستاذ محمد القاضي – مدير الدائرة القانونية  •

السيدة ريما ا�دهم – مدير  دائرة الموارد البشرية  •

السيد معن طشطوش – مدير دائرة المخاطر واالمتثال  •

ا دارة التنفيذية
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قصة عميل

-٨-

انتصار جرار

تأسيس مشروع  فكرة  انتصار من  السيدة  وجدت 
في  وبيعه  المعاني  الكعك  لصناعة  منزلي 
أصبحت  التي  لعائلتها  دخل  مصدر  المنطقة 
زوجها  وفاة  بعد  لها  والوحيد  الرئيسي  المعيل 
منذ عدة سنوات. فاستطاعت من خالل مشروعها 
الوطني  البنك  من  بتمويل  أسسته  الذي  المنزلي 
وضعها  تحسين  الصغيرة  المشاريع  لتمويل 
ومساعدتهم  أبناءها  احتياجات  وتلبية  االجتماعي 
على  فحرصت  الجامعية،  دراستهم  استكمال  في 
على  وأمل  عزم  بكل  المنزلي  مشروعها  تدير  أن 
لعائلتها.  أفضل  هو  ما  تحقيق 



المؤشرات التشغيلية لعام ٢٠١٩

شبكة الفروع 

في  الخامس  الفرع  ليصبح  الشمالي  الرصيفة  فرع  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  افتتح 
محافظة الزرقاء والفرع الرابع والثالثين ضمن شبكة فروع البنك في المملكة. 

القروض الفعالة لعام ٢٠١٩
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الشكل ١: رسم بياني يوضح نمو محفظة القروض القائمة في آخر خمس سنوات
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الشكل ٢: رسم بياني توزيع محفظة القروض القائمة حسب المحافظة
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نحو   الى  قروضهم  ارصدة  وصلت  حيث   ،٢٠١٩ عام  نهاية  مع  عميًال   ٩١,١٦٠ القائمين  العمالء  عدد  بلغ 
على  ويقوم  اردنيًا.  ديناراً   ٦١٥ القائم  القرض  رصيد  متوسط  وكان  أردني،  دينار  مليون   ٤٣,٨٢٤,٨٤١
أنحاء  جميع  في  فرع   ٣٤ على  موزعين  إئتمان  ضابط   ٢٣٣ للعمالء  االقراضية  الخدمات  تقديم 

المملكة.



القروض الموزعة لعام ٢٠١٩

الشكل ٥: رسم بياني يوضح النمو في مبالغ القروض الموزعة في آخر خمس سنوات
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محفظة القروض الموزعة خالل السنة

عدد العمالء الفعالينعدد القروض الفعالةمحفظة القروض الفعالة

الشكل ٦: رسم بياني توزيع محفظة القروض القائمة حسب المحافظة
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الشكل ٧: توزيع محفظة القروض القائمة حسب جنس المقترض

ذكر ١٩,٩٩٥ 

٪٧٣

٪٢٧
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بقيمة  قرض  ألف   ٥٦,٢٣٢ بتوزيع  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  قام   ،٢٠١٩ عام  في 
انحاء  جميع  في  والمنتشرون  والثالثون  ا¹ربع  فروعه  خالل  من  دينار   ٥١,٠٩١,٧٨٩ الى  وصلت  اجمالية 
حين  في   ٢٠١٩ في   ٪٤ الموزعة  القروض  محفظة  في  النمو  نسبة  بلغت  حيث  المملكة، 

كان معدل النمو في أعداد العمالء ٤٪.



قصة عميل
مؤيد ابو عبود

-١١-

بعد أن نجح السيد مؤيد بتأسيس مركز تجهيز والئم المناسبات، لجأ 
للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة للحصول على خدمات مالية 
لتجهيز  متكاملة  مؤسسة  ليصبح  مشروعه  تطوير  من  تمكنه 
من  العديد  تقديم  من  المشروع  هذا  خالل  من  فتمكن  المناسبات. 
من  مجموعة  وتوظيف  المجال  هذا  في  منطقته  �هالي  الخدمات 
الشباب العاطلين عن العمل. ويطمح السيد مؤيد Áضافة المزيد من 

الخدمات التي من شأنها أن تخدم مجتمعه المحلي. 



الخدمات غير  المالية

•  تدريب أكثر من ٦٠٠ منتفع عن تأسيس وإدارة المشاريع 

•  تدريب أكثر من ٧٠٠ منتفع عن كيفية كتابة خطة المشروع.

•  تدريب أكثر من ٢٠٠٠ منتفع عن ألية استخدام المحافظ اÁلكترونية

•  تدريب أكثر من ٣٠٠ عميل على القدرات واÁدارة المالية

•  تدريب عدد من طالب الجامعات والمدارس على مهارات التواصل و تحديات 

الريادة في ا�عمال.  

•  توعية عدد من طالب الجامعات والمدارس وحديثي التخرج على فرص 

وبرامج التمويل المتاحة لتأسيس المشاريع. 

•  تدريب إكثر من ٣٠٠ منتفعه سورية داخل المخيمات على إدارة المشاريع  و 

تقيم خطة المشروع.  

يلتزم البنك لوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في دوره بتثقيف وتوعية المجتمع المحلي 

بالمفاهيم المالية وأساليب إدارة المال وا�عمال، من خالل تقديم برامج وخدمات في مجال التثقيف 

المالي وإدارة المشاريع بالتعاون مع عدد من الشركاء. شملت هذه البرامج عقد ورشات تدريبية 

وتوعوية في مختلف محافظات المملكة، استهدفت عمالء البنك

والمستفيدين من برامج الشركاء من أبناء المجتمع المحلي والالجئين السوريين، حيث غطت 

هذه البرامج عدد من المواضيع يذكر منها:

•  ورشات توعوية في برامج التمويل المقدمة من خالل البنك الوطني لتمويل 

المشاريع الصغيرة.  

•  ورشات تدريبية في تأسيس وإدارة المشاريع. 

•  ورشات تدريبية في الدفع اÁلكتروني من خالل المحافظ اÁلكترونية. 

•  ورشات تدريبية في القدرات واÁدارة المالية.

•  ورشات تدريبية في مهارات التواصل. 

•  ورشات تدريبية في التسويق.

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

-١٢-



ا فصاح والشفافية

استناد« لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية الصادرة عن البنك المركزي االردني، قام 

البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بتأسيس وحدة "إدارة ومعالجة شكاوى العمالء".

•  االتصال بالرقم المخصص لوحدة شكاوى العمالء ٠٧٩٨٧٧٧٧٣٣ أو على الهاتف المجاني 

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

(complaints@nmb.com.jo) لكتروني الخاص بوحدة التعامل مع شكاوى العمالءÁالبريد ا  •

•  صندوق بريد: ٢٤١٦  عمان ١١٩٤١ االردن

•  الفاكس: ٠٦٥٣٥٨١١٨

(www.nmb.com.jo) لكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالبنكÁالموقع ا  •

•  الحضور الشخصي لمبنى اÁدارة العامة على عنوان (عمان – الجبيهة – شارع ياجوز – مقابل 

سيفوي الجبيهة – بناية رقم ٢٠ – الطابق ا�ول)

•  قام البنك بتوفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:

تم استالم ٣٥٧ شكوى

(تمثل ٦٣% من مجموع 

الشكاوى)

سلوك التعامل المهني

تم استالم ٧٩ شكوى 

(تمثل ١٤ ٪ من مجموع الشكاوى)

بيئة العمل

تم استالم ما يقارب ١٢٨ شكوى 

(تمثل ٢٣ ٪ من مجموع الشكاوى)

أخرى

٥٦٤ شكوى

المجموع

•  وفيما يلي تفاصيل تصنيفات وطبيعة الشكاوى  لعام ٢٠١٩:

-١٣-



أبرز االنجازات لعام ٢٠١٩

مشاركة البنك بمبادرة جاللة الملك عبداÈ الثاني المعظم لدعم الغارمات

تلبية للمبادرة السامية لصاحب الجاللة الملك عبد اÛ ابن الحسين المعظم، قرر مجلس إدارة 
للحساب  أردني  دينار  ألف  بمائة وخمسين  التبرع  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك 
الخاص لدعم الغارمات في القضايا التنفيذية القائمة في المحاكم، ووفق ا�صول المحددة من 

قبل صندوق الزكاة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع. 
هذه  في  للمساهمة  الوطنية  الفعاليات  جميع  لدعوة  الفرصة  هذه  الوطني  البنك  وانتهز 
سداد  في  تعثرن  ممن  الغارمات  من  كبيرة  أعداد«  تشمل  التي  السديدة  الملكية  المبادرة 
البنك على أن تجربته في  إرادتهن، وأكد  المالية لظروف خارجة عن  التزاماتهن  أو  قروضهن 
تمويل أكثر من ٤٥٠ ألف قرض منذ مباشرته أعماله مطلع سنة ٢٠٠٦، وبنسبة سداد تجاوزت ٩٩٪ 
تمويًال  المحافظات  مختلف  في  العمل  فرص  من  اÜالف  عشرات  بحانب  القروض  هذه  ووفرت 
وتحسين  صغيرة  انتاجية  مشاريع  تأسيس  من  المستفيدين  لتمكين  بعناية  مدروس¼ 
ظروفهم المعيشية، بما يدلل على نجاح نموذج التمويل ا�صغر في المملكة، علم¼ بأن البنك 
يطبق سياسة داخلية من شأنها عدم اÁثقال على كاهل عمالئه ويوفر مجموعة من الخدمات 
التعاون  من  بكثير  اÁنسانية  الحاالت  في  وينظر  كما  الوفاة،  الحاالت  تغطي  التي  التأمينية 

وااليجابية. 
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توقيع اتفاقية تعاون مع 
شركة أموالكم.

 توزيع أول مجموعة 
قروض من خالل المحفظة 

االلكترونية.

تكريم عدد من العمالء 
المستفيدين من برنامج 

لينك. 

توقيع اتفاقية 
تعاون مع مؤّسسة 

إنجاز لتعزيز ثقافة 
التطوع لدى 

موظفي البنك.

 مشاركة البنك 
بمبادرة جاللة الملك 

عبدا� الثاني 
المعظم لدعم 

الغارمات.

عقد ورشات توعوية 
للشباب حول قطاع 

التمويل االصغر

توقيع اتفاقية 
تعاون مع مركز 

المرأة العربية 
للتدريب والبحوث 

"كوثر".

 افتتاح فرع
الرصيفة الشمالي

أيلولآبنيسان آذار

كانون االولتشرين الثانيتشرين أول



عقد ورشات توعوية للشباب عن قطاع التمويل االصغر 

عقد ورشات توعوية حول الثقافة المالية وأساسيات االدخار وكيفية بدء المشاريع الصغيرة

يذكر أن البنك بوصفه طرف¼ فاعًال في مجال الخدمات المالية للفئات محدودة الدخل أخذ يدرك 
مدى التحديات القائمة في سوق التمويل في اÜونة ا�خيرة، ولذلك يحرص على أداء دوره بكل 
اشراف  تحت  والدولي  اÁقليمي  المستوى  على  المتبعة  المعايير  �فضل  ووفق¼  مسؤولية 
أعمال  لممارسة  الترخيص  منحه  الذي  ا�ردني  المركزي  البنك  من  المستمرة  والرقابة  المتابعة 
الحرص  درجات  وأعلى  العميق  الفهم  يعكس  الذي  التنظيمي  اÁطار  ضمن  ا�صغر  التمويل 

على مصلحة العمالء، وال سيما من خالل تعليمات حماية المستهلك المالي. 
 

يكرس البنك لاللتزام برسالته وبفضلى الممارسات جميع إمكانيات فريق عمله الذي يناهز ٥٠٠ 
موظف يقدمون خدماتهم في ٣٣ فرع¼ في جميع محافظات المملكة، ولالستجابة قدم¼ بحلول 
عملية تتسق ضمن المبادرة الحكيمة لجاللة الملك حفظه اÛ ورعاه، سيعمل البنك على دعم 
جهود التثقيف المالي في المملكة من خالل فريق عمله المدرب والمؤهل على تقديم أفضل 
مستويات الخدمة للعمالء وتفهم احتياجاتهم وظروفهم، بما يسهم في الحيلولة دون تكرار 

ا�زمة التي تسببت في الجانب ا�كبر منها ممارسات غير مسؤولة في القطاع غير الرسمي. 

يلتزم البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وبصفته (رواد التمويل ا�صغر.... ) بدوره في 
توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع في مختلف مواقعهم بالتمويل ا�صغر ودوره في تحقيق 
وتحسين  تمكينهم  بهدف  المحلية  المجتمعات  في  المستبعدة  للفئات  المالي  الشمول 

مستوياتهم االقتصادية واالجتماعية بما ينعكس إيجابي¼ على االقتصاد المحلي...... 

الثقافة  التوعوية حول  الجلسات  الصغيرة سلسلة من  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  عقد 
منظمات  من  عدد  مع  بالشراكة  الصغيرة  المشاريع  بدء  وكيفية  االدخار  وأساسيات  المالية 

المجتمع المحلي العاملة في هذا المجال في عدد من محافظات المملكة.

وتأتي هذه ا�نشطة التوعوية في ظل التزام البنك الوطني بمسؤوليته االجتماعية المتعلقة 
بالشمول المالي وا�ثر المجتمعي الهادف إلى تعزيز وصول ا�فراد إلى التمويل لتمكينهم من 

تحسين مستوى حياتهم وتحقيق الفائدة لمجتمعاتهم المحلية.
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توقيع اتفاقية تعاون مع مؤّسسة إنجاز لتعزيز ثقافة التطوع

تكريم عدد من العمالء المستفيدين من برنامج لينك
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وقع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و مؤسسة إنجاز اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز 
ثقافة التطوع في المجتمع، من خالل مشاركة مجموعة من موظفي البنك كمتطوعين ضمن 
الشبابّية  والمراكز  والكلّيات  والجامعات  المدارس  في  تنفيذها  يتم  التي  المؤسسة  برامج 
الشباب وبناء  والعملية مع جيل  العلمية  المهني بهدف مشاركة خبراتهم  الّتدريب  ومعاهد 
والريادية  والمهنية  واالجتماعّية  الشخصية  بالمهارات  وتزويدهم  المستفيدين  الطلبة  قدرات 
وتأهيلهم لسوق العمل والمساهمة في التغيير االيجابي على المجتمع. ووقع االتفاقية الرئيس 

التنفيذي للبنك سامح المحاريق والمدير التنفيذي Áنجاز التعليم مهند الجراح.

(ا�جفند)  للتنمية  العربي  الخليج  برنامج  وحدة  من  فني  بدعم  حظي  الذي  البرنامج  وأسهم 
المختصة بالتمويل ا�صغر في تخريج ١٥٣٠ عميًال في مختلف المحافظات استطاعت مشاريعهم 
على  وضعت  التي  والدعم  التقييم  المنهجية  خالل  من  وذلك  عمل،  فرصة  آالف   ٧ نحو  توفير 
أساس مساعدة المشاريع التي تقل أصولها عن ١٠٠٠ دينار من خالل التمويل التدريجي والتثقيف 
المالي على التوسع واالزدهار، وتحقيق توسع ملموس في أعمالها ونتائجها المالية باÁضافة إلى 
الجهات  لدى  التسجيل  بعملية  وانتهاء  المحلية،  مجتمعاتها  في  التشغيل  فرص  إتاحة 
المختصة. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السيد صائب الحسن في كلمته أن برنامج 
"لينك" من أهم الحلقات ضمن االستراتيجية الواسعة التي تعكس االهتمام بالشمول المالي، إذ 
التصدي  في  مباشرة  بصورة  اÁسهام  ويمكنها  والتوسع  للنمو  قابلة  مشاريع  لبناء  يهدف 
لمشكلة البطالة من خالل فرص التشغيل، وبصورة غير مباشرة من خالل التكامل مع المشاريع 
وحدة  تأسيس  إلى  أدى  البرنامج  أن  يذكر  العاملة.  القطاعات  وتعزيز  المحافظات  في  القائمة 
متخصصة في البنك الوطني للعمل على مأسسة المنجزات وزيادة أعداد المستفيدين، وإدماج 

تمكينهم تكنولوجي¼ تشغيل وتسويق مشروعاتهم ضمن البرنامج وشروطه.

ويحرص البنك على تعزيز ثقافة التطوع ويشجع موظفيه في جميع مواقعه على االنخراط في 
ا�نشطة التطوعية، في سعيه لترجمة جزء من رؤية جاللة الملك تجاه تعزيز المواطنة الفاعلة. 
البنك من  التي يعتبرها  (تطوع)  العهد  ينخرط كذلك في مبادرة سمو ولي  البنك  أن  وأضاف 

أولوياته ا�ساسية. 

المتميزين  عمالئه  من  عدد  لتكريم  احتفالية  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  أقام 
المنزلية  المشاريع  أصحاب  من  العمالء  لمساعدة  يهدف  الذي  لينك  برنامج  من  المستفيدين 
العمل  إنتاجية مستدامة تستطيع توفير فرص  إلى أصحاب مشاريع  التحول  إلى  بالغة الصغر 

�بناء المجتمعات المحلية.



"توقيع اتفاقية تعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أموالكم

توزيع أول مجموعة قروض من خالل المحفظة االلكترونية
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بمقتضى هذه االتفاقية، سيتم العمل على وضع وتنفيذ برنامج مشترك من أجل دعم الشمول 
المالي للنساء والشباب من خالل تدريب مجموعة من موظفي البنك الوطني لتمويل المشاريع 
المالي  التثقيف  والخبرات في مجال  المعارف  لنقل  تدريبية  برامج  لتنفيذ  وتأهيلهم  الصغيرة 

وإدارة المال وتقييم أثر هذه الدورات على المستفيدين.

وقع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة اتفاقية تعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب 
والبحوث "كوثر" ضمن إطار ضمان تحسين جودة الخدمات غير المالية الموجهة للنساء والشباب 
في  مساهمتهم  ودعم  قدارتهم  وتعزيز  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من 

التنمية االقتصادية.

لتسهيل  أموالكم  شركة  مع  تعاون  اتفاقية  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  وقع 
منصة  خالل  من  وذلك  البنك  قبل  من  المقدمة  المالية  للخدمات  المستفيدين  وصول  عملية 
أموالكم التي تعتبر واحدة من المشاريع الريادية التي تستهدف توفير قاعدة معلومات حول 

أفضل الحلول المتوفرة في السوق حسب احتياجات العمالء المختلفة.

أطلق البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغرة خدمة صرف القروض عبر المحفظة اÁلكترونية 
لنموذجه في رقمنة عمليات اÁقراض من صرف وسداد. ويذكر أن البنك الوطني قد  استكماالً 
Áتمام  تسهيًال    Smart Tablets  – ذكية  بألواح  االئتمان  كادر  تزويد  من خالل  عملياته  رقمنة  باشر 
نظام عمل متكامل  وتجهيز  العميل  زيارة  التمويل خالل  الحصول على  تقديم طلبات  عملية 
Áدارة عمليات اÁقراض والموافقات اÁئتمانية تم تطويره داخلي¼ ومن ثم من خالل تطوير تطبيق 
الهاتف الذكي الذي يتيح خدمات تقديم طلبات الحصول على تمويل، ومعرفة تفاصيل القروض 

والدفعات، وخدمة سداد القروض وانتهاء بإتاحة خدمة صرف القروق عبر المحافظ اÁلكترونية. 



المشاركة في برنامج تحسين إدارة النفايات الصلبة و توليد الدخل في المجتمعات المضيفة. 

المشاركة في برنامج تحسين إدارة النفايات الصلبة و توليد الدخل في المجتمعات المضيفة. 

"٢ Îمشاركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الحملة التوعوية  "نحو شباب مثقف مالي

جائزة سيتي جروب Ðصحاب المشاريع الصغرى

قام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيره بالشراكة مع برنامج االمم المتحدة االنمائي باجراء 
المجتمعات  في  الدخل  توليد  و  الصلبه  النفايات  ادارة  تحسين  لبرنامج  للمتقدمين  مقابالت 
المضيفه, لتعزيز و تفعيل مشاركة المرأة في فرز و تدوير النفايات الصلبة و إعادة استخدامها، 

حيث تم مقابلة أكثر من ٣٠٠ سيدة في ثالث بلديات من مناطق االغوار الشمالية. 

شارك البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في مشروع دليلكم المنظم من قبل مؤسسة 
نهر ا�ردن في العاصمة وعدد من المحافظات منها الزرقاء والكرك واربد، من خالل عقد لقاءات 

مع عمالء محتملين بنية تثقيفهم مالي¼ وتعريفهم بالخدمات المالية التي يقدمها البنك.

تكريم الفائز عن قطاع الريادة لحديثي التخرج مشروع مشاعات لصيانة الرديترات السيد حسن 
النظامي - عميل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة - فرع جرش.

شباب  "نحو  التوعوية  الحملة  فعاليات  في  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  شارك 
مثقف مالي¼ ٢" التي أطلقها البنك المركزي ا�ردني بالتزامن مع اليوم العربي للشمول المالي 
بالتعاون مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي من خاللها 
عقد ورشات توعوية في عدد من الجامعات ا�ردنية في محافظات مختلفة تشمل جامعات مؤتة 

والزيتونة ا�ردنية، والبلقاء التطبيقية.
وجاءت مشاركة البنك في الفعالية المنظمة في جامعة الزيتونة للمساهمة في تحقيق ا�هداف 
الذين  الجامعات  طالب  من  الشباب  فئة  لدى  المالية  الثقافة  بتعزيز  الحملة  هذه  من  المرجوة 
التمويل ا�صغر  التعرف على قطاع  الشباب من  الى ٢٥ سنة وتمكين  أعمارهم بين ١٨  تتراوح 

وخدماته المختلفة.
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افتتاح فرع الرصيفة الشمالي



تكريم البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ضمن حفل تكريم 
شركاء مشروع دليلكم خدمات ا حالة والتدريب لعيش مستدام ٢٠١٩ 

تم تكريم البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ضمن حفل تكريم شركاء مشروع "دليلكم 
والمفوضية  ا�ردن  نهر  مؤسسة  أقامته  الذي   ٢٠١٩" مستدام  لعيش  والتدريب  اÁحالة  خدمات 

السامية لشؤون الالجئين.

من الجدير بالذكر أن مشروع "دليلكم" خدم ما يزيد عن ثمانية آالف مستفيد ومستفيدة في 
عدد من محافظات المملكة بهدف تحسين المستوى المعيشي لäردنيين والالجئين السوريين 

في المحافظات المستهدفة عبر التشبيك الوظيفي وتمويل مشاريع ريادية صغيرة.

-١٩-
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