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 " ما يرفع معنوياتي انتم الجيل الجديد , و دوركم في خدمة المجتمع و الوطن " 
جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين مخاطبا جمعا من الشباب االردني



"التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية جعلت شبابنا، رجاال ونساء، قادرين على 
تحمل المسؤولية، وواجبنا أن نوفر لهم البيئة التي تولد أحالما قابلة للحياة، وقابلة 

للتحقيق، قادرة على تغيير مسار حياتهم"
من كلمة صاحب السمو الملكي األمير حسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد



" بإمكانكم أن تكونوا الجيل الذي ينقلنا من " يمكننا " الى " فعلنا "
من كلمة جاللة الملكة رانيا المعظمة في جلسة منظمة حراس االهداف 2017



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

أتى اطالق البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ليكون جزءًا من الجهود الوطنية للحد من آفتي الفقر 
والبطالة من خالل توفير الفرصة لقطاعات واسعة من األردنيين، وخاصة النساء والشباب، لالنخراط  في العمل 
وتحقيق  بأعمالهم  النمو  من  والعزيمة  المبادرة  أصحاب  ويمّكن  للدخل  مدرًا  عمًال  يوفر  الذي  المنتج 
االستدامة واالستقرار، وفي مرحلة الحقة، أن يتحولوا ضمن معادلة التشغيل من طرف الباحثين عن العمل إلى 

الطرف الذي يقدم فرص العمل لآلخرين. 
المناطق  في  المشاريع  بدعم  توجهًا  أرسى  البنك  فإن  التنموي،  الدور  منظور  وضمن  ذاته،  السياق  وفي 
الريفية ومناطق البادية لتكون هذه المشاريع جزءًا من بناء تكامل اقتصادي في هذه المناطق، فتارة تعمل 
وخدمات  لسلع  كمستهلك  تعمل  أخرى،  وتارة  المحلي،  المجتمع  يحتاجها  التي  والخدمات  للسلع  كمورد 
مشاريع أخرى، وفي جميع األحوال، فإن تواجد هذه المشاريع من شأنه أن يخفض التكلفة الكلية إلنشاء 

األعمال ويزيد من كثافة التواصل بين هذه المناطق واألسواق القريبة. 
حقق البنك نتائج متميزة لسنة ٢٠١٧ مواصًال نموه االيجابي على جميع المستويات المالية والتشغيلية، إال أن 
المنجز األهم الذي يتصدر أولويات مجلس اإلدارة هو مؤشرات الوصول إلى العمالء، وبكل اعتزاز فإن البنك 
الوطني تمكن من خدمة نحو ٧٥ ألف عميل قائم بنهاية سنة ٢٠١٧، بمحفظة قروض تجاوزت ٣٥ مليون 
التأسيس إلى قرابة ٣٨٥ ألف قرض بقيمة اجمالية  دينار أردني، وبذلك يصل عدد القروض المصروفة منذ 

تجاوزت ٢٨٤ مليون دينار أردني. 
الكثير من فرص العمل للعمالء  لتأمين  المالية والتشغيلية جزءًا مهمًا من الجهود  المنجزات  شكلت هذه 
المخدومين من قبل ٣٣ فرعًا في جميع محافظات المملكة، ويسعى البنك إلى التمركز بفروعه على مقربة 
من جيوب الفقر والمناطق األقل حظًا ليسهم في تحقيق التنمية المتوازنة التي تضمن العدالة في توزيع 

المكتسبات والمنجزات على جميع المواطنين. 
ليوفر  االتصاالت والمعلومات،  الحديثة في مجال  التكنولوجيا  لتوظيف  المقبلة،  السنوات  البنك، في  يتطلع 
للعمالء حلوًال تحيد عاملي الزمن والمكان المادي لتقديم الخدمة، وتختصر على العمالء الكثير من الوقت 
والجهد والتكلفة للحصول على الخدمات المالية، ويطمح البنك ألن يجني ثمارًا ايجابية من التنظيم المزمع  
االرتقاء  بالمملكة من  العاملة  التمويل األصغر  لتتمكن مؤسسات  األردني  المركزي  البنك  للقطاع بواسطة 
بأدائها في العصر الذي يشكل فيه الشمول المالي عامًال أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على 

جميع األصعدة لما تتصف به العملية التنموية من تداخل وتشابك. 

صائب الحسن



كلمة المدير العام 

دشن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة أعماله في احتفالية تضمنت منح أول مجموعة من قروض البنك 
بحضور جاللة الملكة رانيا العبد اهللا  وصاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز كانت تكليًال لجهود 
طويلة بدأت قبل ذلك بأعوام لتأسيس مشروع بنك لإلقراض األصغر من شأنه أن يحدث نقلة نوعية على مستوى 
للتنمية  العربي  الخليج  برنامج  بنوك  في  منه  االستفادة  جرت  خاص  لنموذج  يؤسس  وأن  األردني  السوق 
(األجفند)  في الدول العربية الشقيقة وافريقيا، وجدير بالذكر أن مبادرة األجفند بصدد أن تصبح أوسع شبكة 
للتمويل األصغر على مستوى العالم،  ولذلك، فإنه من المهم في هذه المناسبة أن نستذكر أدوار األجفند في 
المرحلة التحضيرية السابقة إلطالق عمليات البنك، وكذلك، أدوار صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية الذي 
كان أمينًا على الدوام لمنهج سيد البالد جاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا برعاية المبادرات التي من 
شأنها أن تضيف الكثير ألبناء وبنات األردن، وأيضّا أود اإلشارة إلى دور السيد فادي غندور الذي يعتبر في مقدمة 

من أسسوا لمفهوم جديد الريادة االجتماعية على مستوى المنطقة. 

إن النجاح الذي حققه البنك ال ينحصر في األداء المالي والقدرة على الوصول إلى االستدامة التشغيلية والمالية 
لتطوير  عمالئه  رحلة  في  شريكًا  يكون  أن  على  البنك  قدرة  في  ذلك  قبل  ولكن  القائمة،  الفروع  وشبكة 
مشروعاتهم وإرساء مفهوم التخرج الذي يترجمه برنامج Link  والذي يمكن العمالء من التحول إلى أصحاب 
أعمال يوفرون فرص العمل في مجتمعاتهم المحلية بينما كانت طموحات التمويل األصغر في البداية تتطلع 

إلى خلق فرص العمل الفردية المدرة للدخل. 

عملنا سوية خالل العام الماضي على مراجعة استراتيجية البنك من خالل عدة لقاءات تحضيرية تواصلت  بمدراء 
الفروع لتقييم وضع البنك التنافسي بشكل عام، وأؤمن بأن المزايا النسبية التي مكنتنا من تحقيق أهدافنا 
ألفت  أن  أود  وعليه  مقبلة،  مرحلة  في  أهدافنا  تحقيق  من  لتمكننا  وتتطور  قائمة  زالت  ما  الماضية  الفترة 

انتباهكم إلى مستجدات رئيسية تؤثر على صناعة التمويل األصغر محليًا وعالميًا: - 

١.الدخول في المظلة التنظيمية للبنك المركزي األردني، والبنك حاليًا على وشك انهاء متطلبات الترخيص لدى 
هذه المؤسسة الوطنية المرموقة التي ستدعم الصناعة في المرحلة المقبلة. 

٢.التوجهات بإعادة صياغة االقتصاد المحلي في األردن ليعتمد على المبادرة ويوظف بصورة فاعلة رأس المال 
البشري للمملكة. 

٣.التحول للعصر الرقمي في الخدمات المالية بصورة واسعة وبما سيعيد تشكيل بيئة العمل وشروط المنافسة 
القائمة. 

وبإذن اهللا سنعمل يدًا بيد لنكون على مستوى تطلعات البنك ومكانته التي يستحق. 

سامح المحاريق 



 مقدمة
يعمل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كشركة أردنية مساهمة خاصة، تعمل على تقديم الخدمات 
المالية المستدامة ألصحاب المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ونشر ثقافة التمويل متناهي الصغر بين الناس، 

والقيام بأية أنشطة تخدم أهدافها الرئيسية والغايات التي ُأنشئت من أجلها.

يـهدف البنك إلى المساهمة في إنجاح االستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خالل زيادة 
إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في األردن وخاصة النساء و الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وذلك من 

خالل توفير خدمات مالية مستدامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلبي احتياجات تلك الفئة.

تعود فكرة إنشاء الوطني إلى مبادرة سمو األمير طالل بن عبد العزيز إلنشاء بنوك لتمويل أصحاب المشاريع 
في  الوطني  تأسيس  وتم  المعظمة،  العبداهللا  رانيا  الملكة  جاللة  تبنتها  التي  العربي  الوطن  في  الصغيرة 
المملكة األردنية الهاشمية من خالل اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمية وصندوق 
الخاص، حيث كانت  القطاع  (أجفند) ومساهمين من  اإلنمائية  المتحدة  األمم  لدعم منظمات  العربي  الخليج 
الحكومة األردنية قد أصدرت القانون المؤقت الخاص رقم ٥٣ في مايو ٢٠٠٣ كأساس لتسجيل البنك لدى 
وزارة الصناعة والتجارة، وبناًء على هذا القانون فقد تم تسجيل "الوطني" كشركة مساهمة خاصة بتاريخ 
٢٠٠٤/٧/١٥.  و باشر البنك عملياته في ٢٠٠٦/٠٣/٢٧ من خالل ثالثة فروع في الوحدات و الزرقاء و الكرك.



المؤسسون والمساهمون: 

صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية. 
محافظات  مختلف  في  التنمية  تحقيق  على  ليعمل  خاص  قانون  بموجب   ٢٠٠١ الصندوق  تأسس 
مشروعات  بإقامة  التعليمية  و  االجتماعية  التنموية  الجهود  بدعم  ويسهم  مناطقها  و  المملكة 
القطاع  مؤسسات  مع  الشراكة  عبر  المستدامة  التنمية  مكاسب  توزيع  الى  تهدف  تنموية  وطنية 

الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بما يحسن مستوى معيشة المواطن.

برنامج الخليج العربي للتنمية ( األجفند ) 
منظمة اقليمية تنموية مانحة مقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية, انشئ األجفند عام 
دول  قادة  من  تأييد  و  وبدعم  عبدالعزيز  بن  طالل  االمير  الملكي  السمو  صاحب  من  بمبادرة   ١٩٨٠
العربية  المملكة  البحرين,  مملكة  المتحدة,  العربية  االمارات  (دولة  الخليجي  التعاون  مجلس 

السعودية, سلطنة عمان, دولة قطر, ودولة الكويت).

الشركة األردنية إلحياء التراث.
الرؤية  من  انطالقا  للتنمية  الثاني  عبداهللا  الملك  قبل صندوق  من   ٢٠١٠ عام  الشركة في  تأسست 
الثقافية  الخبرات  بناء  مهمة  تتولى  و  االردن,  في  السياحي  القطاع  تطوير  في  السامية  الملكية 

الفريدة للسياح والصحفيين والعمالء من الشركات والمواطنين االردنيين.

السيد فادي غندور.
المبادرة  مجال  في  الرواد  وأحد  الشحن  و  النقل  حلول  مجال  في  الرائدة  أرامكس  شركة  مؤسس 

االجتماعية على مستوى المنطقة العربية و خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب اقتصاديا و اجتماعيا.
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نجاح من اشهر قصص النجاح للسيدة األردنية وتناقلت أخبار صعودها في الحياة التجارية الفضائيات و الجرائد، فبدأت 
حياتها في قرية نائية و فقيرة، ولم تستطيع العمل ألن تعليمها لم يتجاوز االبتدائي الذي حد من افاقها العملية لهذا 
لجأت لمشروع خاص تجني منه المال، ففي وقتها اقترضت ستون دينار من جارتها و ذهبت بها الى السوق و عادت 
بعدة قطع مالبس من البالة ولكن فشلت في بيعهم وتعثرت فوقفت مجدًدا و اخذت سلفة من الجارة نفسها ولكن 
البالة فباعت ما  احتياجاتهم فطلبوا منها مالبس اطفال من  الجارات عن  المرة سألت  السوق هذه  الى  الذهاب  قبل 
أحضرت وداومت على سوق البالة تعود بشنطة ثم سيارة ثم ديانا و أصبح  حالها غير الحال و اختبرت تجارة مختلف 
الوطني  البنك  اتخذت من  الستائر و  و  العربي  العفش  لخياطة  الحالي صاحبة محل  الى مجدها  ان وصلت  الى  االشياء 
لتمويل المشاريع الصغيرة شريك. عائلتها كان لها النصيب األوفر من هذا النجاح فدرس اوالدها في الجامعات و تزوج 
منهم البعض والزوج تعاون مع نجاح في عملها ليكون من مؤيديها األوائل، ففي محاولة وصف نجاحها ال تكون 
المادة محور قصة نجاح بل هي التواصل االنساني فهناك مثال المتابعة الذي تحدثنا عنه، نجاح حيث انها ما زالت على 
اتصال بالمشتريين منها من عشرة سنوات تتأكد من راحتهم بالمنتج الذي اخذوه منها، وهي تفتخر بنفسها كامرأة 
وضعها  تحسين  هو  و  شريف  موقف  صاحبة  كانت  بل  بيدها  يأخذ  ان  تنتظر  ولم  بنفسها  حياتها  تبني  ان  استطاعت 

المعيشي الذي أدى بها الى دنيا األعمال و صنع منها تاجرة ناجحة بصيت وسمعة حسنة.  

نجاح الفرج   



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

لظروفهم المعيشية.

المنتجات التمويلية:
يقدم البنك الوطني مجموعة من المنتجات اإلقراضية المصممة لخدمة الفئات التالية :

اصحاب المشاريع متناهية الصغر و خاصة التي تعمل من خالل المنازل مع التركيز على فئة النساء, و ذلك لتوفير 
دخل مستدام لألسر الفقيرة و محدودة الدخل. و تشكل القروض الممنوحة لهذه الفئة نحو ٦٩٪ من اجمالي 

المحفظة االقراضية ( منتج قرض الوطني ).

و  اقتصاديا  إدماجهم  انتاجية تسهم في  لتأسيس مشاريع  المهن وذلك  أصحاب  الباحثين عن عمل من  الشباب 
اجتماعيا مع التركيز على المحافظات و خاصة مناطق جيوب الفقر و تشكل القروض الممنوحة لهذه الفئة ما 

نسبته ٢٢٪ من المحفظة االقراضية ( منتج القرض مشروعي ).

أصحاب المشاريع الصغيرة الساعيين لتطوير مشاريعهم و بما يسهم في تحويلها الى مشاريع مسجلة قادرة 
على توفير فرص عمل إضافية في المجتمعات المحلية و تشكل ما نسبته ١٠٪ من المحفظة االقراضية ( منتج  

قرض االستثماري ).

كما و يوفر البنك مجموعة من القروض االخرى الهادفة لخدمة الفئات المستفيدة مثل :- 

منتج تحسن المنزل منتج تعليمي منتج صديق البيئة                              



الخدمات غير المالية 
و  الصغيرة  المشاريع  فكرة  نشر  في  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  اسهامات  ضمن 
الفئات  من  ممكنة  نسبة  اكبر  الى  الوصول  و  المجتمع  مع  التواصل  قنوات  بناء  و  الريادية 
التعريف  التمويل االصغر و  البنك الوطني بأنشطة مختلفة بهدف نشر ثقافة  المستهدفة, يقوم 

بماهية البنك الوطني و الترويج عن خدماته و فعاليته  و ذلك من خالل :- 
تسويق منتجات العمالء من خالل المعارض و البازارات و مواقع التواصل االجتماعي. 

تقديم النصائح و االرشادات للعمالء اصحاب المشاريع الجديدة و عمل دراسات خاصة لهم ( دراسة 
الجدوى ) لمساعدتهم في انجاح و استمرار مشاريعهم. 

تعريف  و  و خدماته  الوطني  بالبنك  للتعريف  مجانية  تعريفية وورش عمل  ندوات  اقامة  و  تنظيم 
العمالء ببعضهم. 

ادارة  على  قدرتهم  لزيادة  مالية  و  ادارية  عمل  وورش  تدريبية  دورات  في  العمالء  مشاركة 
مشاريعهم ماليا و اداريا



مميزات الوطني 
يستطيع العميل تسديد مبلغ التمويل على فترات تتراوح من شهر واحد إلى ٣٦ شهر باالعتماد على قدرته على 

سداد األقساط.

سهولة اإلجراءات والضمانات البسيطة التي تقدم من أصحاب األعمال، كما يمكن الحصول على المنتج في أقل من 
٢٤ ساعة في حالة اكتمال الوثائق المطلوبة, حيث أن الضابط يقوم باستخدام أجهزة الحاسوب اللوحية لتعبئة 
نموذج طلب القرض خالل زيارته االولى للعميل و تصوير جميع المستندات المطلوبة من العميل لتحويلها بصورة 
فورية للحصول على الموافقة االئتمانية الالزمة عن طريق أجهزة الحاسوب اللوحية و تتم عادة الموافقة على 

القرض خالل الزيارة االولى مما يزيد من سهولة و سرعة الحصول على القرض.



خالد النواصره
تمكن خالد النواصره  والبالغ من العمر ثمانية عشرة عاما من المضي قدما في حلمه الذي سار فيه قرابة خمس  

سنوات الى اليوم، ليصبح قادرا على تشكيل اي مجسم في العالم باستخدام االسالك الحديدية.
حيث انه يستخدم اسالك الغسيل المعدنية ليخرج منها لوحات لمجسمات واشكال من مخيلته والبيئة المحيطة.

الموارد  قلة  رغم  عالمية،  وتحف  موسيقية  وادوات  سيارات  ،صمم  سيارات  مهندس  يصبح  بأن  يحلم  الذي  خالد 
وضعف االمكانيات المادية يحمل قطعه ويعرضها للناس ,  تختلف المجسمات التي يصنعها خالد في وقت الصناعة 
بالتفاصيل  والعناية  العمل  اتقان  على  اساسي  بشكل  يعتمد  انه  اال  القطعة،  وحجم  التفاصيل  بحسب  واالنجاز، 

الجمالية التي ميزت قطعه عن سواه.
التميز وتقديم االفضل صراعين، صراع حضور  النواصره كغيره ممن يمتلكون ادوات االبداع والرغبة في   يعاني 
الموهبة والرغبة في تقديم كل ما اوتي من موهبة وابداع ، وصراع غياب الدعم واالهتمام في قطاع الحرف 
اليدوية و رغم كل الصوبات التي واجهها خالد اال انه بقي على حلمه فلجأ الى الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 

لتمويل مشروعه و شراء مواد اولية لصناعة مجسمات جديدة لتطوير مشروعه.



معايير إقراضية مهمة / كما في ٣١  كانون األول ٢٠١٧

معايير إجتماعية مهمة / كما في ٣١  كانون األول ٢٠١٧
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٣٨٤,٧٧٣
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٧٤,٩٥٣

٤٣,٩ مليون

٥١,٦٥٦

٪٠,٢٨٥

 ٤٦٧

مجموع القروض المصروفة (دينار أردني) – منذ التأسيس

عدد القروض المصروفة – منذ التأسيس

رصيد محفظة القروض القائمة (دينار أردني)

عدد العمالء القائمين 

مجموع القروض المصروفة (دينار أردني ) – من ٢٠١٧/١/١ الى 
٢٠١٧/١٢/٣١

عدد القروض المصروفة (دينار أردني ) – من ٢٠١٧/١/١ الى 
٢٠١٧/١٢/٣١

المحفظة المخاطر بها أكثر من ٣٠ يوم

متوسط حجم القروض القائمة (دينار أردني) 

التراكميالمعيار

التراكميالمعيار

نسبة المقترضات االناث  

نسبة عدد المقترضين من المناطق الريفية و البادية 

عدد الفروع العاملة 

 عدد الموظفين االجمالي

نسبة الوظفات االناث
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٤٤٨

٪٤٢



ناديه النوايسة

خالد الدرويش

ناديه النوايسة سيدة من مدينة الكرك جنوب االردن 
ذوي  من  لألطفال  الخاصة  التربية  مجال  في  عملت 
اإلعاقة و ذوي االحتياجات الخاصة من حاالت التوحد و 
مشاكل النطق و متالزمة داون, و استطاعت معتمدة 
الوطني  البنك  من  قرض  و  تقاعدها  حصيلة  على 
الدوحة  مركز  تأسيس  الصغيرة  المشاريع  لتمويل 
لتقديم  خالله  من  هدفت  والذي  الخاصة  للتربية 
خدمات متميزة ألهالي المدينة و المناطق المجاورة 
أجل  من  للعاصمة  انتقالهم  تكلفة  من  تخفض 
بتوسع  المعالجة ألبنائهم و  الدعم و  الحصول على 
المشروع وفرت فرص عمل لثمانية من المتخصصات , 
من  العديد  تحقيق  من  المركز  طالب  تمكن  و 

المشاركات الناجحة على مستوى المملكة.   

و  األطفال  ألوان  لتوفير  مشروعه  درويش  خالد  بدأ 
 ٢٠ من  الفواكه  معالجة  خالل  من  الصحي  الصلصال 
سنة و بقيت أعماله ضمن نطاق محدود إال أن حصل 
المشاريع  لتمويل  الوطني  البنك  من  تمويل  على 
أعماله  نوعية في  قفزة  تحقيق  من  الصغيرة مكنه 
ليبدأ التعامل على نظام واسع مع المتاجر و المدارس 
والحصول على اتفاقيات لتوريد ألعاب األطفال بألوان 

طبيعية كمواد دعائية و ترويجية.
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محفظة القروض الفعالة لعام ٢٠١٧

تمثل محفظة القروض القائمة نسبة ما يزيد عن ٩٠٪ من إجمالي أصول "الوطني"، 
لتواصل نموها  السابقة  السنة  القائمة تطورا ملموسا خالل  المحفظة  وشهدت 

بما يعزز من الحصة السوقية للبنك. 
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القروض الموزعة لعام ٢٠١٧

منح ٥١,٦٥٦ قرضا بقيمة إجمالية وصلت إلى ٤٣,٩٢٧,٣١٥ دينارا أردنيا، بمتوسط شهري يزيد عن ٤,٣٠٤  قرضا، وهو 
ما يعكس قدرة البنك على التوسع في خدمة عمالئه، و تلبية متطلباتهم المختلفة, و كفاءة تنفيذ ومتابعة العمليات 

على مختلف المستويات سواء من خالل الفروع أو الدوائر المختصة باالئتمان والعمليات باإلدارة العامة. 
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القروض الموزعة
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عدد القروض الممنوحة

المبالغ الممنوحة بالمليون 



جميلة القطاونة  
بدأت جميلة من البيت وتوسعت حتى اصبح لديها مخبز في سوق الكرك. تبيع فيه كل انواع الخبز و 
يتجزأ من اسرة جميلة هي من صلب  التي اصبح جزء ال  العمل  ان روح  المخلالت.  الحليب و  مشتقات 
المشروع الذي ادخلهم سوق العمل الذي يوفر اكثر من المال لصاحبه فهناك روح التعاون و االنضباط 
القناعة  و  بعائلتها  القيام  اصبحت جميلة قادرة على  المثابرة. هكذا  و  التجارة  و  العمالء  و خدمة 
بدورها كأم و زوجة. بل و اجتهدت لتكون قدوة في البيت و في المجتمع توفر لمن حولها الخبرة و 
النضوج و النصيحة. لهذا هي تدعوا كل امرأة الى االنفراد بمشروع او عمل تستقي منه جنان الحياة 

و خيرات البالد



 شبكة فروع الوطني
استكمل البنك في سنة ٢٠١٥ تغطية جميع المحافظات بواسطة فروعه, و افتتح في العامين الماضيين 
مجموعة من الفروع الجديدة لتعزيز  تواجده في مختلف المناطق بالمملكة و تسهيل تقديم خدماته و 

منتجاته للعمالء و المجتمعات المحلية, باإلضافة الى التركيز على الجوانب التنموية في أعمال البنك. 

الفروع العاملة حسب المحافظة 

العاصمة

البلقاء

الكرك

الزرقاء

اربد
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الجبيهة,  الحسين،  جبل  ماركا،  الوحدات، 
الهاشمي, مرج الحمام, صويلح, خريبة السوق 

السلط، البقعة، دير عال

الكرك، مؤتة، األغوار الجنوبية, غور المزرعة 

الزرقاء، الرصيفة، الهاشمية, حي معصوم

اربد, الرمثا, غرب اربد, الحصن, بني كنانة

المفرق, الصالحية

مأدبا

الطفيلة

جرش

عجلون

معان, وادي موسى

العقبة 

عدد الفروع                           الفروع المحافظة 



ايناس البوريني
ايناس حولت اداة العصر الى مشروع ناجح،  تخلت عن كل عمل اخر للحفاظ على مشروعها الذي بدأ من موقع 
تواصل اجتماعي حتى وصل الى بالد عربية اخرى, فمن موقع الكتروني اصبح مشروع ايناس معروف على مستوى 
عالي ، هي تنتج اصناف مختلفة من المخلالت وتغليف الخضراوات على حسب موسمها بأجود الوسائل و الطرق 
الرئيسي  الدخل  اصبح مصدر  باستثمار بسيط  بدأ  الذي  المشروع  لنفسها مكان على كل مائدة، هذا  تحرز  لكي 

ألسرتها، وهي تفرح بمدى نجاحه و تفرح عندما يتصل بها المشترين مهتمين بالخيرات التي عندها



المؤشرات المالية 

الميزانية العمومية

"(مليون دينار أردني)"
المحفظة االقراضية

العمالء القائمين 

المطلوبات (مليون دينار أردني)

األصول (مليون دينار أردني)

حقوق الملكية (مليون دينار أردني)

محفظة القروض القائمة 
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خضرة أبو فريحة
خضرة تمكنت من دنيا األعمال و استندت الى اسس بسيطة تعتبر مفاتيح النجاح ألي مشروع فهي تصنع الخبز على 
الصاج. هذا الطعام اليومي لألسرة العربية التي ال تستغني عنه سواء كان للتغميس على مائدة بسيطة او جزء 
من االفراح و االطراح التي يزهو فيها الرغيف على المنسف او على بوفيات الخمس نجوم، هو هذا المبدأ الذي 
عملت عليه خضرة وهو الطلب الدائم على الخبز و استطاعت بذلك توفير لنفسها دخل خلصها من الحاجة الى 
الغير و علمها االعتماد على النفس مما يأتي بنا الى المبدأ الثاني الذي بنت عليه خضرة و هو التسويق فلم تترك 
باب إال و طرقته فتهافت عليها الناس فاذا طرقت عدة ابواب ال بد ان يستجيب احد و هكذا اصبح عند مشروع 
خضرة وهو صناعة الخبز زبائن كثر من الناس و المطاعم لكي يصبح مخبز خضرة عامر بالطلبات و كان لها دور في 
االقتصاد في عمل الخبز و توجهت للعمل على نار الخشب بدل من الغاز الذي يعد اغلى و استطاعت بذلك زيادة 

الكسب و النجاح بخطى واثقة نحو مستقبل لألوالد و األحفاد. 



بعض من نشاطات الوطني عام ٢٠١٧

االحتفال السنوي لصندوق الملك عبداهللا الثاني 
للتنمية و معرض االبتكار و االبداع

احد ورشات العمل المقامة
 في مقر االدارة العامة للموظفين 

مشاركة بعض من موظفين الوطني 
في مؤتمر سنابل /  بيروت

احد معارض شركات التمويل االصغر / اربد 

افتتاح فرع خربة السوق /عمان

من االعمال التطوعية في شهر رمضان افتتاح فرع حي معصوم / الزرقاء





عمان - الجبيهة - شارع ياجوز – عمارة رقم 20

ص.ب 2416 عمان 11941، األردن 

00962 6 هاتف: 5358008

00962 6 فاكس: 5358118

info@nmb.com.jo

www.nmb.com.jo

@nmbjo @nmbjo @nmbjor @nmbjor


