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مقدمة

أتت�انطالقة�البنك�الوط���لتمو�ل�املشار�ع�الصغ��ة�لتفعيل�مجمل�طاقات�التمو�ل�األصغر�بوصفه�أداة�تنمو�ة��ستطيع�أن�تل�� 
ومحدودي�الدخل�ليتحولوا�إ���أ��اص�فاعل�ن����ا��تمع�من�خالل  مختلف�االحتياجات�املتعلقة�باملستفيدين�من�الفقراء 
 تق��ن�فيه�فلسفة�تقديم�ا��دمات�املالية�وفق�املبادئ�واألسس 

ً
 مت�امال

ً
، وانت���البنك�الوط���نموذجا

ً
 ومعرفيا

ً
تمكي��م�اقتصاديا

مع�ا��هود�التنمو�ة�ال����س���اململكة�لتحقيقها�وأولو�ات�الرؤي  املهنية�وأفضل�املمارسات�املتبعة����مختلف�دول�العالم، 
االصالحية����ا��ال�ن�االقتصادي�واالجتما��. 

�ان�تأس�س�البنك�بموجب�مبادرة�أطلقها�صاحب�السمو�املل�ي�األم���طالل�بن�عبد�العز�ز�لتب���نموذج�بنوك�الفقراء واس�ثمار 
التجر�ة�الواسعة�ال���عمل�ع���تطو�رها�وإثبات�جدار��ا�ال��وف�سور�محمد�يو�س�مؤسس�بنك�جرام�ن����بنجالد�ش، و�انت 
استجابة�صاحبة�ا��اللة�امللكة�رانيا�العبد�هللا�لهذه�املبادرة�وت�ن��ا�ع���املستوى�األرد�ي�لتعلن�انطالق�أول�البنوك�املتخصصة�وفق 
ذلك�النموذج����منطقة�الشرق�األوسط، فأثمرت�ا��هود�املش��كة����إنضاج�مشروع�البنك�الوط���الذي�تحقق�من�خالل�الشراكة 
(األجفند) وصندوق�امللك�عبد�هللا�الثا�ي�للتنمية�ومس�ثمر�ن�من�القطاع�ا��اص، و��عت  ب�ن�برنامج�ا��ليج�العر�ي�للتنمية 
النجاحات�ال���حققها�البنك����ف��ة�وج��ة�ع���استكمال�توسع�األجفند����تأس�س�بنوك�الفقراء ���العديد�من�الدول�العر�ية��� 
قار�ي�آسيا�وافر�قيا. ومع�أن�القانون�املؤقت�أطلق�اسم "البنك" ع���الوط���فإن�الوط���ال�ي�بع�لتعليمات�وضوابط�البنك�املركزي 
االرد�ي، حيث�أنه�ال�يفرض�عليه�توف���ا��د�األد�ى�من�رأس�املال�املفروض�ع���البنوك�التجار�ة، و���نفس�الوقت�فإنه�من�غ�� 
املسموح�له�قبول�الودا�ع�من�املتعامل�ن، هذا�و�بلغ�رأس�مال�البنك�املصرح�به�عشرة�مالي�ن�دينار�أرد�ي (10,000,000) فيما�بلغ 

رأس�املال�املدفوع�أر�عة�مالي�ن�وثمانية�وخمسون�ألف�دينار�أرد�ي (4,058,000).

عظمة�وسمو�األم���طالل�بن�عبد�العز�ز، 
ُ
���السا�ع�والعشر�ن�من�شهر�مارس�لعام 2006 وتحت�رعاية�جاللة�امللكة�رانيا�العبد�هللا�امل

�ان�حفل�االفتتاح�الرس���للوط���حيث�تم�صرف�أول�دفعة�من�القروض�و�ال��امن�مع�افتتاح�ثالثة�فروع����الكرك�والزرقاء 
والوحدات، وانت���البنك�سياسة�توسع�متواصلة�ركزت�ع���االن�شار����ا��افظات، و�انت�اس��اتيجية�الشرا�ات�مع�العديد�من 
املنظمات�الفاعلة�قد�مكنت�البنك�من��غطية�جميع�أنحاء اململكة�من�خالل�برامج�إقراض�نوعية��عتمد�ع���مبدأ�الشرا�ات، وأ�ى 
ترك���البنك�لي�ون�منصبا�ع���فئات�اجتماعية�لم�تكن�مشمولة�با��دمات�املصرفية�التقليدية، و�عا�ي�فعليا�من�عدم�توفر�فرص 
الوصول�إ���التمو�ل�الالزم�لتأس�س�مشروعات�صغ��ة�مدرة�للدخل، أو�لتطو�ر�مشار�ع�قائمة، عدا�عن�افتقار�كث���من�املستفيدين 

ل����ة�الالزمة�لتطو�ر�املشار�ع�الصغ��ة�لتعز�ز�قدرة�هذه�املشار�ع�ع���االستمرار�وتحقيق�النمو. 
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التمو�ل�األصغر�ودوره����التنمية�املستدامة

التمو�ل�األصغر��ع���تزو�د�األسر�وأ��اب�املشار�ع�الصغ��ة�ممن�ل�س�لهم�القدرة�ع���االق��اض�من�البنوك�التجار�ة�بالقروض 
بالغة�الصغر (Micro Credit) ملساعد��م�ع���العمل����أ�شطة�منتجة�أو�تنمية�أعمالهم�التجار�ة�الصغ��ة�جدا (املايكرو�ة) �� 
لكن�عندما�يتم   ،(SME) و�الرغم�من�عدم�وجود��عر�ف�وا���للقروض�بالغة�الصغر�أو�املشار�ع�املتوّسطة�والصغ��ة  األردن، 
 الفقر  �ع�ن�االعتبار، إضافة�إ���ذلك؛ مثل�هذه�القروض 

ّ
التحّدث�عن�تحديد�القروض�الصغ��ة�جدا��ش�ل�عام�فيجب�أخذ�خط

بالغة�الصغر�يجب�أن�ال�تتجاوز�متوسط�الناتج�ا�����اإلجما���ل�ل�فرد، إال�أنه�و���إطار�دور�مؤسسات�اإلقراض�األصغر�التنموي 
يمكن�أن��ستمر����تمو�ل�أ��اب�املشار�ع�الواعدة�ملبالغ�تفوق�ذلك�املتوسط، حيث�تقف�قدر��م  املالية�حائال�دون��عاملهم�مع 

قنوات�التمو�ل�املصرفية. 

 بمرور�الوقت�أصبح�التمو�ل�األصغر��شمل�مدى�أوسع�من�ا��دمات (االئتمان، املّدخرات، التأم�ن، ا��... ) حيث�أننا�وصلنا�إ�� 
مرحلة�إدراك�أن�صاحب�املشروع�الصغ���الذي�ال�يتمكن�من�الوصول�إ���املؤسسات�املالية�الرسمية�التقليدية، يحتاج�إ����شكيلة 
متنوعة�من�املنتجات�املالية. وقد��ان�االختالف�الرئ��������القروض�بالغة�الصغر�هو�تفادى�مخاطر�جيل�سابق�لإلقراض�املوّجه 
للتطو�ر، عن�طر�ق�اإلصرار�ع���ال�سديد�ووضع�فائدة�تمكن�من��غطية�ت�لفة�منح�القرض، وال��ك���ع���مجموعة�العمالء ال����ان 
مصدرها�البديل�عن�القروض�هو�القطاع�غ���الرس��. ومن�حيث�املبدأ�فإن�القروض�بالغة�الصغر��انت��ش�ل�كب���مبادرة�قطاع 
خاّص (ال�ر�حية) تفادت�أن�تصبح�سياسية��ش�ل�عل��، وكن�يجة�لذلك�تجاوزت�عمليا��ّل األش�ال�األخرى�من�قروض�التطو�ر. 
ز�التمو�ل�األصغر�ع���تزو�د�منتج�ائتمان�قيا����جدا، فالفقراء، مثل�أي���ص�آخر، يحتاجون�مدى�متنّوع�من�األدوات 

ّ
تقليديا�رك

املالية�ح���ي�ونون�قادر�ن�ع���بناء األصول، وتث�يت�االس��الك�وحماية�أنفسهم�ضّد األخطار.

من�هم�عمالء التمو�ل�األصغر؟

التمو�ل�األصغر�املثاليون�هم�أ��اص�من�ذوي�الدخل�املنخفض�الذين�ل�س�لد��م�إم�انية�الوصول�إ���املؤسسات  إّن عمالء 
 أ��اب�مهن�حّرة، وأ��اب�املشار�ع�العائلية����أغلب�األحيان. ���املناطق�الر�فية�البعيدة، هم 

ً
املالية�الرسمية. وهم�نموذجيا

مزارعون�صغار�وأفراد�آخرون�من�الذين��عملون�عادة�����شاطات�توليد�الدخل�الصغ��ة�مثل�تحض���الطعام�والتجارة�الصغ��ة 
والصّناع،  ومزودو�ا��دمة،  �شاطات�التمو�ل�األصغر�أك���تنّوعا�وتتضّمن�أ��اب�الد�اك�ن،  ���املناطق�ا��ضر�ة،  (الثانو�ة). 
الذين�يمتل�ون�مصدر�دخل�ثابت  التمو�ل�األصغر�هم�أفراد�فقراء وضعفاء ومختلفون�عن�الفقراء  ا��. عمالء  و�اعة�الشارع.... 
�س�يا. الدخول�إ���املؤسسات�املالية�الرسمية�التقليدية، للعديد�من�األسباب، مرتبطة�بالدخل��ش�ل�طردي؛ ف�لما��ان�ال��ص 
أفقر��لما��انت�احتمالية�وصوله�إ���هذه�املؤسسات�أقل، وح���عندما�يتمكنون�من�الوصول؛ فإن�ال��ت�بات�املالية�الرسمية�م�لفة 
أو�غ���محتملة. عالوة�ع���ذلك، فإن�ال��ت�بات�الرسمية�قد�ال�تل���احتياجات�خدمة�مالية�محّددة��ش�ل�مناسب�أو�قد��س�ث�� 

الفقراء ع���أية�حال. األفراد����هذا�القطاع�من�السوق�املس�ث���وا��دوم��ش�ل�غ����ا���هم�عمالء التمو�ل�املايكروي.

كيف��ساعد�التمو�ل�األصغر�الفقراء؟

ل�ضعفهم 
ّ
ت��هن�التجر�ة�ع���أّن التمو�ل�األصغر�يمكن�أن��ساعد�الفقراء ع���ز�ادة�الدخل، وإ�شاء أعمال�تجار�ة�فّعالة، و�قل

تجاه�الصدمات�ا��ارجية. و�مكن�للتمو�ل�األصغر�أيضا�أن�ي�ون�آلة�قوّ�ة�للتمك�ن�الذا�ي�عن�طر�ق�تمك�ن�الفقراء، خصوصا 
ال�ساء، من�أن�يصبحوا�عوامل�التغي���االقتصادية. بتوف���إم�انية�الوصول�إ���ا��دمات�املالية، يلعب�التمو�ل�األصغر�دورا�مهما 
���املعركة�ضّد العديد�من�سمات�الفقر، ع���س�يل�املثال، توليد�الدخل�من�العمل�ال��ساعد�الفعالية�التجار�ة�فقط�ع���التوّسع 
ا��. عالوة�ع���ذلك، فإن�التعامل�مع  ���الدخل�امل�����ومنافعه�املرافقة�ع���أمن�الغذاء، و�عليم�األطفال،   

ً
ولكن��ساهم�أيضا

املؤسسات�الرسمية�يمكن�ال�ساء، املعزوالت�عن�ا��ّو العاّم ���العديد�من�ا��االت، أيضا�من�بناء الثقة�والتمك�ن.
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رؤ��نا 

أن�ن�ون�ا��يار�األول�واألفضل�لعمالء التمو�ل�األصغر����اململكة�األردنية�الهاشمية.

رسالتنا

العمل�كمؤسسة�تنمو�ة��س���لتوظيف�طاقا��ا�وإم�انيا��ا�بصورة�متوازنة���دمة�ا��تمعات�ا��لية����األردن�من�خالل�تطبيق 
أفضل�املمارسات�املتبعة����مجال�التمو�ل�األصغر، واالل��ام�بالعمل�ع���التطو�ر�املستمر�للوصول�إ���نموذج�مت�امل�للشمول 
املا���يوضع����خدمة�املستفيدين�ا��الي�ن�وا��تمل�ن���دمات�التمو�ل�األصغر�من�أ��اب�املشار�ع�الصغ��ة�املدرة�للدخل 
بأعمالهم�واستغالل�الفرص�املتاحة�لهم،  وتزو�دهم�با��دمات�املالية�وغ���املالية�الضرور�ة�لالرتقاء  القائمة�وتحت�التأس�س، 

وتوف���ا��دمات�املالية�للفئات�املست�ناة�تقليديا�من�خدمات�البنوك�التجار�ة�بصورة�تؤدي�إ���تمكي��م�اجتماعيا�واقتصاديا. 

أهدافنا

•    تقديم�خدمات�مالية�متنوعة�تتواءم�مع�االحتياجات�ا��تلفة�وامل��ايدة�للعمالء القائم�ن�وا��تمل�ن��عتمد�ع���التواصل 
البناء معهم�واملراجعة�املستمرة�ملتطلبا��م. 

•    توظيف�التقنيات�ا��ديثة����التحس�ن�املستمر�للمنتجات�املالية�املقدمة�للعمالء من�حيث�كفاءة�ا��دمة�وت�لف��ا. 
•    ال��ك���ع���العائد�االجتما�����ميع�األ�شطة�واملبادرات�املنفذة�من�قبل�مختلف�اإلدارات. 

•    تطو�ر�ا��دمات�غ���املالية�املساندة�ألعمال�املق��ض�ن�لرفع�كفاءة�أدا��ا�من�الناحية�املالية�والفنية.
•    االستمرار����تحقيق�نتائج�مالية�متم��ة�والعمل�املستمر�ع���اإلدارة�ا��صيفة�للت�اليف�اإلدار�ة�املتعلقة��عمليات�البنك. 

•    االس�ثمار����رأس�املال�ال�شري�من�خالل�تقديم�فرص�التدر�ب�واالرتقاء الوظيفي�املتم��ة. 
•    التعاون�بفعالية�مع�املنظمات�التنمو�ة�ومنظمات�ا��تمع�املد�ي�ع���املستوى�ا�����واإلقلي���والدو��.
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قيمنا

املسؤولية:
الوط���مل��م�باالستخدام�ا��كيم�والفعال�ملصادر�األموال�املتوفرة�من�خالل�مساهمة�الشر�اء، أولئك�املساهمون�الذين�ما��ان 
الدافع�وراء تأس�سهم�ومساهم��م����هذا�البنك�إال�ال��امهم�ب�سهيل�توفر�األموال�لفئة�الراغب�ن�بإقامة�مشار�ع�ممن�ل�س�لد��م 

 ع����ل�هذا�فان�البنك�الوط���كمؤسسة�مل��م�تجاه�عمالئه�ومق��ضيه.
ً
قابلية�للوصول�إ���البنوك�التجار�ة. عالوة

االل��ام :
يل��م�البنك�بتقديم�أفضل�ا��دمات�املالية�وغ���املالية�لعمالئه�وذلك�بالت�لفة�املناسبة�وضمن�أفضل�شروط�ا��دمة�املمكنة، كما 

و�ل��م�باتباع�أفضل�املمارسات�املالية�واإلدار�ة�ال���من�شأ��ا�أن�تحافظ�ع����سب�االستدامة�املالية�وال�شغيلية.

الشفافية:
يقوم�الوط���بإتاحة�جميع�املعلومات�الالزمة�حول�عملياته�وذلك�ل��هات�ا��تصة�والشر�اء، و�قوم�باتخاذ�أية�قرارات�إدار�ة�أو 

مالية�وفق�أسس�وا��ة�ومعلنة. 

الشراكة: 
العمالء،  العائالت�وا��تمعات�ا��لية�لهؤالء  �افة�نجاحات�البنك�الوط���يجب�أن��س�ند�إ���عالقاته�ال�شاركية�مع�عمالئه، 
الشر�اء ا��لي�ن�واإلقليم�ن�والعاملي�ن. ومن�خالل�هذه�العالقات�ال�شاركية�فإن "الوط��" �عمل�كعضو�فاعل����شب�ات�ومنظمات 

اإلقراض�املايكروي�إن��ان�ع���املستوى�ا�����أو�اإلقلي���أو�العال��.

اإلبداع�واالبت�ار:
يجهد "الوط��" ���ابت�ار�أنواع�من�الضمانات�وال��امج�واملنتجات�املم��ة�وال����عكس�أفضل�املفاهيم�واألف�ار  املتعلقة�بم�افحة 

الفقر�والبطالة�من�خالل�تقديم�خدمات�مالية�مستدامة.

املمارسات�الفض��: 
يل��م�الوط���بتقديم�ا��دمات�املالية�والقروض�لعمالئه�وفق�أفضل�املمارسات�العاملية���ذا�ا��ال، ومبادئه����هذا�تتمحور�حول 

الشفافية�واالستقامة.

ال��ك���ع���املرأة�والشباب:
"الوط��" أن�العمل�التنموي�يتطلب�ترك��ا�ع����عض�الفئات�االجتماعية�لتمكي��ا�من�املشاركة�االقتصادية�واالجتماعية  يدرك 
الفعالة، ولذلك�فإنه�يركز�ع���قطا���املرأة�والشباب�ليتمكن�االقتصاد�الوط���من�ج���ثمار��عز�ز�مستوى�إنتاجي��م�ومشارك��م. 
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منتجاتنا 
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منتج�وط��
•    �س��دف�املنتج�أ��اب�األعمال�امليكرو�ة�ال���عادة�ما�تدار�من�امل��ل�وتصنف�ضمن�األعمال 

ال���ال�تحتاج�إ���ترخيص�أو�اجراءات�معقدة�لتأس�سها، كما�أن�املنتج�ي�ناسب�مع�املبادر�ن�من 
الشباب�الذين�يتخ��ون�تأس�س�عملهم�ا��اص�والدخول�مباشرة����سوق�العمل.

•    يمنح�املنتج�للمشروعات�القائمة�ال���تحتاج�إ���تطو�ر، وكذلك�لتأس�س�مشار�ع�جديدة، 
و�سقف�تمو�ل�يصل�لغاية 1,000 دينار�أرد�ي��سدد�ع���ف��ة�تصل�إ�� 20 شهرا. 

 منتج�مشرو��
•   جرى�تصميم�املنتج�لي�ناسب�مع�احتياجات�أ��اب�األعمال�امليكرو�ة�والصغ��ة، سواء 

لتأس�س�املشروع�أو�العمل�ع���تطو�ر�مشروع�قائم، و�مكن�أن�ي�ون�املشروع�مرخصا�أو�غ�� 
مرخص، ع���الرغم�من�توجه�البنك�ل���يع�أ��اب�املشار�ع�ع���ترخيصها�وتطبيق�املبادئ 

اإلدار�ة�وا��اس�ية�السليمة����مشروعا��م، ولهذه�الغاية�فإن�البنك�يقدم�الدعم�الالزم�من 
خالل�وحدة�ا��دمات�غ���املالية�ال����عت�����ذه�الفئة�من�أ��اب�املشار�ع، كما�و�عطي 

األولو�ة����التمو�ل�للمشار�ع�ال���من�شأ��ا�توف���فرص�عمل�ألها���ا��تمعات�ا��لية. 
•    يصل�سقف�التمو�ل�ملنتج�مشرو���لغاية 5,000 دينار��سدد�ع���ف��ة�تصل�إ�� 36 شهرا. 

 منتج�اس�ثماري
•    أحد�ا��لول�ال���تقدم�أل��اب�املشار�ع�الصغ��ة�ورواد�األعمال����مختلف�ا��االت، و�وفر 

 �عتمد�ع���دراسة�املشروع�وإم�انياته�وآفاق�توسعه�من�خالل�دراسات�يجر��ا��ادر 
ً
املنتج�تمو�ال

مؤهل�من�موظفي�االئتمان����البنك، و�حيث�يجري�ال��ك���ع���القيمة�املضافة�للمشروع 
وقدرته�ع���توف���الوظائف����ا��تمعات�ا��لية�مع�إعطاء أولو�ة�للقطاعات�ال���تتصف 

بقدر��ا�ع����عز�ز�القيمة�املضافة�لالقتصاد�ا��������ا��افظات. 
•    �س���البنك�الوط���إ���توف���التمو�ل�لغايات�اقتناء األصول�اإلنتاجية�أو�االس�ثمار�ة�بصورة 

�لية�أو�جزئية، وتدعيم�رأس�املال�العامل����املشار�ع�ا��تلفة.
•    يوفر�البنك�القروض�ملنتج�اس�ثماري��سقف�يصل�إ�� 50,000 دينار��سدد�ع���ف��ة�تصل�إ�� 

48 شهرا.
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منتج��عليمي
•    لتوف���خدمات�مالية�ت�ناسب�مع�احتياجات�الطلبة�ا��امعي�ن�وظروفهم، و�حيث�يتمكن 

الطلبة�من�تمو�ل�دراس��م�ا��امعية�بصورة�ت�ناسب�مع�مصادر�الدخل�املوجودة����األسرة، كما 
وتم�تصميم�املنتج�بحيث����ع�الطلبة�ع���التفوق�األ�ادي���واملساهمة�االجتماعية، مع�األخذ 

���االعتبار�مجموعة�من�العوامل�األخرى�ال���تتعلق�باألوضاع�األسر�ة�للطلبة، وذلك�من�خالل 
حزمة�من�ا��صومات�تح�سب�بناء ع���األداء األ�ادي���مع�مراعاة�الطلبة�الذين�ينخرطون��� 

العمل�التطو��، والطلبة�املعاق�ن، والطلبة�الذين�لد��م�أشقاء ع���مقاعد�الدراسة�ا��امعية. 
•    يصل�سقف�التمو�ل�ملنتج��علي���لغاية 2,500 دينار�ولف��ة�سداد�تصل�إ�� 24 شهرا. 

منتج�السلع�املعمرة
•    ضمن�س���البنك�الوط���ليعمل�كمؤسسة�مهيأة���دمة�القطاعات�من�ذوي�الدخل�ا��دود 

من�غ���املشمول�ن�با��دمات�البنكية، يقدم�البنك�منتج�السلع�املعمرة�الذي��سهل�اقتناء 
املستلزمات�الضرور�ة�للم��ل�وال����عت���من�األصول�امل��لية�ال����سهم�����سهيل�الشروط 

املع�شية�لألسرة�وتحسي��ا. 
•    يصل�سقف�التمو�ل  لغاية 2,500 دينار�ولف��ة�سداد�تصل�إ�� 24 شهرا. 

منتج��شار�ي 
•    لتمك�ن�ال�ساء ���املمناطق�النائية�والبعيدة�من�العمل�ع���إ�شاء مشار�ع�بحيث�يتم�تقاسم 
أدوار�االنتاج�والتوز�ع�بما�ي�ناسب�مع�ظروف��ل�امرأة�أ�ى�املنتج�لتمك�ن�املق��ض�ن�من�خيار 

العمل�ال�شار�ي�ومن�مق��ض�ن�بحد�أق���.
•    يصل�سقف�التمو�ل  لغاية 1,500 دينار�ولف��ة�سداد�تصل�إ�� 20 شهرا. 

منتج�الطاقة�والب�ئة
•    �س���املنتج�ا��اص�بالب�ئة�والطاقة�لتقديم�مجموعة�من�ا��لول�التمو�لية�ال���تمكن 

املق��ض�ن�من�إجراء الصيانة�الالزمة����منازلهم، وخاصة�املرتبطة�بتوف���الطاقة�املس��لكة�أو 
تحس�ن�الظروف�ال��ية�للم��ل، كما�و�قدم�املنتج�لغايات�اقتناء ال��انات�الشمسية 

والبدائل�املشا��ة�لتوليد�طاقة�نظيفة�من�مصادر�متجددة. 
•    يصل�سقف�التمو�ل  لغاية 2,500 دينار�ولف��ة�سداد�تصل�إ�� 24 شهرا. 



مم��ات�منتجات�الوط��

•    للعميل�حر�ة�االختيار�ب�ن�طرق�التمو�ل�ا��تلفة�ال���يطرحها�البنك:  األو������من�خالل�التمو�ل�باملرابحة�اإلسالمية 
والطر�قة�األخرى����الطر�قة�التقليدية.

•    �ستطيع�العميل��سديد�مبلغ�التمو�ل�ع���ف��ات�ت��اوح�من�شهر�واحد�إ�� 48 شهر�باالعتماد�ع���قدرته�ع���سداد�األقساط.
•    سهولة�اإلجراءات�والضمانات�ال�سيطة�ال���تقدم�من�أ��اب�األعمال، كما�يمكن�ا��صول�ع���املنتج����أقل�من 24 ساعة 

���حالة�اكتمال�الوثائق�املطلو�ة.
•    يقدم�البنك�بجانب�خدمات�التمو�ل�التغطية�التأمي�ية�لعمالئه�وذلك����حالة�األمراض�السرطانية�للمق��ض�ن�ملبالغ�تقل�عن 

ألف�دينار�و�سقف��غطية�يصل�إ�� 25,000 دينار، وحاالت�دخول�املس�شفى���تلف�األسباب، وذلك�للعمالء املق��ض�ن 
بمبالغ�تز�د�عن�ألف�دينار، و�سقف��غطية�يصل�إ�� 35,000 دينار�سنو�ا.

 
مبادئ�البنك�األساسية

"العمل  فمن��يات�العمل�تتمحور�حول  بالرغم�من�وجود�أهداف�اجتماعية�للوط��،  من��يات�عمل�القطاع�ا��اص: 
من��ية�القطاع�ا��اص�والواردة����بداية�املبادئ�األساسية�للوط���ستحكم�وتصبغ��افة�من��يات  بطر�قة�القطاع�ا��اص". 

واليات�العمل����البنك،  و�األحرى�ست�ون�األساس�ملا�س��د�من�مبادئ.

، بحيث�تتمكن�من�توف���التمو�ل 
ً
 و�شغيليا

ً
��دف "الوط��" ألن�ي�ون�مؤسسة�مستدامة�ماليا الكفاية�ال�شغيلية�واملالية: 

�ش�ل�دائم�أل��اب�املشار�ع�املايكرو�ة�والصغ��ة�خاصة�غ���القادر�ن�ع���الوصول�لقنوات�التمو�ل�الرسمية�والبنكية�م��م. 
 إ���بناء رأس�املال�الذي�س�ساعد�ع�� 

ً
ولغايات�تحقيق�هذه�الكفاية�فال�بد�من��غطية��افة�املصار�ف�ال�شغيلية�واملالية�إضافة

التوسع�والنمو.

الشراكة�مع�العمالء: لدى "الوط��" قناعة�بان�عمالئه�من�ذوي�الدخول�ا��دودة�هم�خ��اء ���مجاالت�عملهم، فهم��عرفون 
تمام�املعرفة�كيف��ستغلون�و�ستفيدون�من�القروض�املمنوحة�لهم، و�ستطيعوا�أن�يجعلوا�هذه�القروض�مع�الفوائد�امل��تبة�عل��ا 
 من�إشعارهم�بأ��م�مق��ض�ن�ومتلقي�دعم 

ً
محرك�ومصدر�دخل�ذا�ي�لهم، واالهم�أ��م�بحاجة�إ���من��عاملهم�كشر�اء أعمال�بدال

أو�معونة.

االئتمان�املسؤول: يؤمن�الوط���بأنه�ال�يوجد�عميل�س���ولكن�باألحرى�هناك�قرض�س��، واملبدأ�هو�عدم�تحميل�املسؤولية�ع�� 
عطي�بالوقت�املناسب�واملبلغ�املناسب�واليات�الرقابة 

ُ
العميل�النخفاض�العائد�واملردود، بل�باألحرى�التأكد�من�أن�القرض�قد�أ

املناسبة.

ترك���العمل�والتخصص: ال��س���الوط���لل�ش�ت����العمل، فل�س�من�األهداف�الدخول�بأعمال�ا��دمات�االجتماعية�أو 
خدمات�تطو�ر�األفراد�والتدر�ب�للمجتمعات، أو�حقول�ال�سو�ق�أو�التكنولوجيا. بل�س�س���إ���ال��ك����ش�ل�تام�ع���ا��دمات 

املالية�للفئات�املس��دفة.

يؤمن�الوط���بأن�املساهمة����تحقيق�النمو�االقتصادي�ع���مستوى�اململكة�تتطلب�التوسع����األعمال�وز�ادة�األعداد  النمو: 
املستفيدة�من�ا��دمات.

تصميم�املنتجات: أمام�حاجات�متجددة��س���البنك�الوط���إ���تصميم�املنتجات�ال����عمل�ع���تلبية�حاجات�عمالئه�من 
مختلف�القطاعات�بما�ي���م�مع�أهدافه�وسياسته�التمو�لية. 
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املؤسسون�واملساهمون

صندوق�امللك�عبد�هللا�الثا�ي�للتنمية
2001 حيث�تم�بمقت����هذا  صدرت�اإلرادة�امللكية�السامية�باملوافقة�ع���قانون�صندوق�امللك�عبد�هللا�الثا�ي�للتنمية����عام 
القانون�إ�شاء الصندوق�ليعمل�كمؤسسة�غ���ح�ومية��س���إ���تحقيق�التنمية����محافظات�اململكة�و�عمل�ع���تحس�ن�مستوى 
االجتماعية  وأوضاعهم� وأولو�ا��م� ��اجا��م� �ستجيب� اقتصادية� فرص� توف��� خالل� من� مواه��م� وتنمية� املواطن�ن� مع�شة�

واالقتصادية.

برنامج�ا��ليج�العر�ي�لدعم�منظمات�األمم�املتحدة�اإلنمائية (أجفند)
منظمة�إقليمية�تنمو�ة�غ���ر�حية�تأسست�عام  1980بمبادرة�من�صاحب�السمو�املل�ي�األم���طالل�بن�عبد�العز�ز�آل�سعود، و�دعم 
و�ع���أجفند�بدعم�جهود�التنمية�ال�شر�ة  ل�عضو�ته�و�ساهم����م��ان�ته، 

ّ
ال����ش� وتأييد�من�قادة�دول�ا��ليج�العر�ية، 

 ���الدول�النامية، خاصة�ال�ساء واألطفال، وذلك�من�خالل�اإلسهام����دعم�ا��هود�ال�� 
ً
املستدامة�املوجهة�للفئات�األك���احتياجا

تؤثر����العملية�التنمو�ة، متضمنة�تحس�ن�املستوى�التعلي���وال��وض�بال��ة�ودعم�برامج�محار�ة�الفقر�والب�يات�املؤسسية، 
وذلك�بالتعاون�مع�املنظمات�األممية�والدولية�واإلقليمية�وا��معيات�األهلية�واملؤسسات�األخرى�العاملة����مجال�التنمية، دون�أي 
تمي���باللون�أو�ا���س�أو�العقيدة.  ساهم�أجفند�منذ�إ�شائه�وح���عام 2004، ���دعم�وتمو�ل�نحو 1000 مشروع��� 131 دولة��� 
آسيا�وأمر��ا�الالتي�ية  وأورو�ا�الشرقية، بت�لفة�إجمالية�بلغت�أك���من 235 مليون�دوالر�أمر��ي، قدمها�ال��نامج�من�خالل��عاونه 
مع 19 منظمة�أممية�ودولية�و 207 جمعية�أهلية�عر�ية، إضافة�إ���عدد�من�ا��هات�ا���ومية�واملنظمات�واملؤسسات�الدولية 
 من�املؤسسات�العر�ية�اإلقليمية، ���ا��لس�العر�ي�للطفولة�والتنمية، مركز�املرأة 

ً
واإلقليمية�األخرى، كما�أ�شأ�أجفند�عددا

العر�ية�للبحوث�والتدر�ب، الشبكة�العر�ية�للمنظمات�األهلية، بنوك�الفقراء ���الوطن�العر�ي�وا��امعة�العر�ية�املفتوحة.

الشركة�األردنية�لتمو�ل�املشار�ع�الصغ��ة (تمو�لكم)
1999، و���شركة�محدودة�املسؤولية�ال���دف�إ���الر�ح، مملوكة�بال�امل�ملؤسسة�نور  �عود�تأس�س�الشركة�األردنية�إ���العام 

ا��س�ن�ال����عمل�كم�شأة�مستقلة�تحت�مظلة�مؤسسة�امللك�ا��س�ن�بن�طالل�طيب�هللا�ثراه. 

السيد�فادي�غندور 
مؤسس�شركة�أرامكس�أحد�ك��يات�الشر�ات�الرائدة����مجال�خدمات�النقل�وا��لول�اللوج�س�ية، وهو�شر�ك�مؤسس  ���مينا 
فين�شر�انفستمنت  (MENA Venture Investments)، وهو�صندوق�يقدم�رأس�املال�التأس�����للمشار�ع�الناشئة، باإلضافة�إ�� 
 ،(Abraaj Capital)  عضو�مجلس�إدارة�شركة�أبراج��اب�تال 

ً
وا����ات�التقنية. وهو�أيضا واإلرشاد،  الر�ط�مع�شب�ات�األعمال، 

.(Maktoob) ؛ وشر�ٌك مؤسس�لشركة�مكتوب�دوت��وم(WAMDA) باإلضافة�إ���شغله�ملنصب�رئ�س�مجلس�إدارة�ومضة

ومن�أولو�ات�غندور�دعم�برامج�الر�ادة�االجتماعية، فهو�مؤّسس�ورئ�س�مجلس�إدارة "رّواد�التنمية " (www.ruwwad.jo)، و�� 
مؤسسة�إقليمية، غ���ر�حية، أ�شأت�بمبادرٍة من�القطاع�ا��اص، �س���لتمك�ن�ا��تمعات�املعنية�بالتغلب�ع���ال��م�ش�عن 

طر�ق�تفعيل�مشاركة�الشباب�و�عز�ز�املشاركة�املدنية����خدمة�ا��تمع�والتعليم.

حصة�الشر�ك (دينار�أرد�ي)ا���سيةصفة�الشر�كا��هة

1,500,000أردنيةمؤسس صندوق�امللك�عبد�هللا�الثا�ي�للتنمية

برنامج�ا��ليج�العر�ي�لدعم  
2,108,000 سعوديةمؤسسمنظمات�األمم�املتحدة�اإلنمائية  (األجفند)

250,000أردنيةمساهم السيد�فادي�غندور

200,000أردنيةمساهمالشركة�األردنية�لتمو�ل�املشار�ع�الصغ��ة
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امل��ص�التنفيذي 

•    منح "الوط��"  47,150 قرضا�خالل�سنة 2015 بمبالغ�إجمالية�تجاوزت 36.8 مليون�دينار�أرد�ي، و�ذلك�يبلغ�عدد�القروض 
      املمنوحة�منذ�تأس�س�البنك 283,983 قرضا، بمبالغ�إجمالية�بلغت�تجاوزت 200 مليون�دينار�أرد�ي. 

•    ب��اية�السنة�املالية 2014 بلغت�أعداد�العمالء القائم�ن 62,522 عميال (ب�سبة�نمو %20 مقارنة�مع�السنة�املالية 2014) 
      ب�نما�بلغت�محفظة�القروض�اإلجمالية 28.7  مليون�دينار (ب�سبة�نمو %19 مقارنة�مع�السنة�املالية 2014). 

•    حافظ "الوط���ع���جودة�متم��ة���فظته�اإلقراضية، حيث�بلغت��سبة�ا��فظة����خطر�ألك���من�يوم�واحد %0.446 ب��اية 
      سنة 2015. 

•    شهدت�أصول "الوط��" نموا�بمقدار %20 لتصل�إ��  31.6 مليون�دينار�أرد�ي، مقارنة�بنحو 26.4 مليون�دينار�أرد�ي. 
•    وصلت�قيمة�صا���حقوق�امللكية�ب��اية�السنة�املالية 2015 إ�� 16,516,149 دينار�أرد�ي، وهو�ما�يمثل %408 من�رأس�املال 

      املدفوع�والبالغ 4,058,000 دينار�أرد�ي. 
•    بلغ�عدد�موظفي "الوط��" 340 موظفا�ب��اية�سنة 2015، م��م 282 موظفا��عملون�بفروع�البنك، ب�نما��ان�عدد�موظفي 

      اإلدارة�العامة�والوظائف�املساندة 58 موظفا. 
•    وصلت��سبة�االستدامة�ال�شغيلية�للبنك %150 ب��اية�السنة�املالية 2015 مقارنة�بـ %149 للسنة�السابقة، وحقق�البنك 

      عائدا�ع���حقوق�امللكية�بنحو %19.4 وع���األصول�بواقع 10.2%. 
•    تمكن "الوط��" من�ا��صول�ع���مبلغ 3.35 مليون�دينار�كقروض�تجار�ة�لتوظيفها����عملياته�اإلقراضية، و�ما��عكس�ثقة 

      املصارف�األردنية����أداء البنك�من�الناحيت�ن�املالية�واإلدار�ة، و�ذلك�وصلت�مجموع�األموال�ال���اق��ضها�البنك�منذ�تأس�سه 
      ا�� 20.4 مليون�دينار، ���ح�ن�بلغت�ال��امات�البنك�األخرى���تلف�ا��هات�ا��لية�والدولية�القائمة�ب��اية�سنة 2014 حوا��

      12 مليون�دينار�أرد�ي. 
•    افتتح�البنك 10 فروع�جديدة�خالل�سنة 2015 ����ل�من: الهاش���وصو����ومرج�ا��مام(محافظة�عمان)، الصا��ية 
      (محافظة�املفرق)، الرمثا�وغرب�ار�د�و����كنانة�وا��صن (محافظة�ار�د)، وفرع�معان�بمحافظة�معان�باإلضافة�إ���فرع 

      العقبة�الذي�استكمل��غطية�شبكة�فروع�البنك���ميع�محافظات�اململكة، وكذلك�قام�البنك�بتفعيل�أ�شطته�اإلقراضية�مع 
ً
      جمعية�امللكة�رانيا�العبد�هللا�لرعاية�العسكر��ن�وأسرهم، وهو  ما�ارتفع��شبكة�فروع�البنك�إ�� 31 فرعا

•    تمكن�البنك�من�شمول�جميع�عمالئه�بخدمات�التأم�ن�الص���وذلك�بالتعاون�مع�شركة�الشرق�العر�ي�للتأم�ن، وذلك�ضمن 
      برنام���أمان�ملرض�السرطان، والتأم�ن�الص���داخل�املس�شفيات. 

 من�عملية�إدخال�وتفعيل�القروض 
ً
•    قام�البنك�بإدماج�معاي���قياس�األداء االجتما���ع���نظامه�اإللك��و�ي�لتصبح�جزءا

      و�حيث�يحصل�البنك�ع���تقار�ر�شاملة�حول�األثر�االجتما���لقروضه. 
•    تواصلت�الشراكة�االس��اتيجية�مع�برنامج�األمم�املتحدة�االنما�ي�ضمن�مشروع�تخفيف�آثار�ال��وء السوري�ع���ا��تمعات 

 من�الشباب�والفتيات����املنطقة، وأسهم�البنك����عمليات�التقييم 
ً
      املضيفة�ووصل�عدد�املستفيدين�إ�� 750 مستفيدا

      والتأهيل�ا��اصة�باملشار�ع�الناشئة�وال���زادت�عن 300 مشروع�من�املتوقع�أن�تمثل�قاعدة�للتوسع����عمليات�البنك 
      اإلقراضية����محافظة�املفرق. 
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املؤشرات�ال�شغيلية 

1.  شبكة�فروع�البنك�الوط�� 

1.1  الفروع�ا��ديدة 
افتتح�البنك�عشرة�فروع�جديدة����سنة 2015، و�ان�افتتاح�فرع�العقبة��ستكمل�شبكة�فروع�البنك�ل�شمل�جميع�محافظات 

 بأن�ا��افظة��انت�تتلقى�خدمات�البنك�من�خالل�برامج�الشرا�ات�ا��تلفة، وتوسع�البنك�كذلك����محافظة�ار�د 
ً
اململكة، علما

 ���ا��صة�السوقية�للبنك����ا��افظة�خالل 
ً
بأر�عة�فروع�جديدة  ���الرمثا�وغرب�ار�د�وا��صن�و����كنانة�ليعكس�ذلك�تزايدا

السنوات�األخ��ة، وحرص�البنك�ع���الوصول�بخدماته�ومنتجاته�للعمالء من�خالل�التمركز����مناطق�أقرب�لتجمعا��م����القرى 
واملناطق�ا��تلفة، وكذلك�افتتح�البنك�فرع�الصا��ية�بمحافظة�املفرق�ليخدم�منطقة�البادية�الشمالية، باإلضافة�إ���فروع 
الهاش���وصو����ومرج�ا��مام�لتعز�ز�تواجد�البنك����محافظة�عمان. ومع�افتتاح�فرع�معان�ي�ون�البنك�الوط���هو�مؤسسة 

التمو�ل�األصغر�الوحيدة����اململكة�ال����عمل�من�خالل�فرع�ن����محافظة�معان، و�حرص�البنك�ع���تكثيف�تواجده����املناطق 
 والب�ئات�الر�فية�ومناطق�البادية�وذلك�من�أجل��عز�ز�األ�شطة�االقتصادية�ورفع��سبة�مشاركة�األفراد، وخاصة 

ً
األقل�حظا

ال�ساء ���األعمال�االنتاجية. 

وجدير�بالذكر�أن�البنك�أعاد�تفعيل�اتفاقيته�مع�جمعية�امللكة�رانيا�العبد�هللا�لرعاية�العسكر��ن�وأسرهم، 
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1.2  الفروع�حسب�ا��افظات 

الفروععدد�الفروعاملحافظة

الوحدات، مار�ا، جبل�ا��س�ن، ا��ب��ة، الهاش��، مرج�ا��مام، صو���، جمعية�امللكة�رانيا8 العاصمة
السلط، البقعة، دير�عال3البلقاء
الكرك، مؤتة، األغوار�ا��نو�ية3الكرك
الزرقاء، الرصيفة، الهاشمية3الزرقاء

ار�د، الرمثا، غرب�ار�د، ا��صن، ب���كنانة5ار�د
املفرق، الصا��ية2املفرق
مادبا1مادبا

الطفيلة1الطفيلة
جرش1جرش

��لون1��لون
معان

 العقبة
 معان، وادي�مو���2
 العقبة1
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2.  القروض�املوزعة 

 ،
ً
، بمتوسط�شهري�يز�د�عن   3,900 قرضا

ً
 أردنيا

ً
 بقيمة�إجمالية�وصلت�إ�� 36,847,454 دينارا

ً
منح  البنك�الوط��   47,150  قرضا

وهو�ما��عكس�قدرة�البنك�ع���التوسع����خدمة�عمالئه، وتلبية�متطلبا��م�ا��تلفة، وكفاءة�تنفيذ�ومتا�عة�العمليات�ع���مختلف 
املستو�ات�سواء من�خالل�الفروع�أو�الدوائر�ا��تصة�باالئتمان�والعمليات�باإلدارة�العامة.

نمو�أعداد�ومبالغ�القروض�املوزعة�منذ�تأس�س�البنك�ولغاية�سنة 2015 

و�الحظ�أن��سبة�نمو�املبالغ�املمنوحة�تجاوزت�ال�سبة�املتحققة����أعداد�القروض�وذلك�ن�يجة�التوسع����عمليات�اإلقراض�ضمن 
 2015 مليون�دينار�ب��اية�السنة�املالية   2.747 منتج�اس�ثماري، حيث�وصلت�ا��فظة�ا��صصة�لتمو�ل�املشار�ع�الصغ��ة�إ�� 
مقارنة 1.560 مليون�دينار�ب��اية�العام�املا���، و�تجه�البنك�لل��ك���ع���هذه�الفئة�من�املق��ض�ن�وذلك�لقدرة�هذه�املشار�ع�ع�� 

اس�يعاب�العمالة����ا��تمعات�ا��لية، واألثر�الذي�تخلفه�ع���األ�شطة�االقتصادية����املناطق�الر�فية�والنائية. 

�سبة�النمو %عدد�القروض
����������

�سبة�النمو %املبالغ�املمنوحة
����������

20069,7387,197,889

200713,209%369,734,075%35

200821,669%6415,662,617%61

200923,471%813,987,945%11-

201024,772%616,392,941%17

201130,628%2420,199,059%23

201231,932%421,889,407%8

201337,143%1626,852,156%23

201444,275%1932,025,536%19

201547,150%6.536,847,454%15

283,987200,789,079

القروض�املوزعة
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القروض�املوزعة�خالل�سنة 2015 حسب�املنتج�اإلئتما�ي 
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أعداد�القروضاملنتج
ال�سبة�من�املحفظة

مبالغ�القروض اإلجمالية %
ال�سبة�من�املحفظة

 اإلجمالية %

57.5%70.321,195,877%33,147الوط��

16.7%8.16,133,203%3,821مشرو��

12.6%15.44,672,904%7,237 �شار�ي

7.4%0.42,695,790%216اس�ثماري

أخرى (�علي��،
 شرا�ات...) 

2,729%5.82,149,680%5.8

100%10036,847,454%47,150املجموع



%57.5%16.7

%7.4

%12.6

%5.8

محفظة�القروض�املوزعة�حسب�املنتج

الوط�� مشرو�� اس�ثماري �شار�يأخرى (�عليم، تحس�ن�امل��ل..) 
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يت���من�توز�ع�محفظة�القروض�حسب�املنتج�أن�منتج "وط��" والذي�ت��اوح�قيمته�من 200 ولغاية 1,000 دينار�أرد�ي��ستحوذ 
ع���ما��س�ته %70.3 من�أعداد�القروض�املوزعة�و%57.5 ع���مستوى�املبالغ، و�س��دف�منتج "وط��" أ��اب�املشار�ع�امل��لية، 
وخاصة�من�السيدات�الراغبات����تأم�ن�مصدر�دخل�مستدام�لهن�وألسرهن، سواء �ان�مصدرا�أساسيا�أو�مساندا، كما�و�توجه 
ب�نما�يمثل�منتج  املنتج�للغايات�غ���االنتاجية�املرتبطة�بتحس�ن�مستو�ات�املع�شة�ا��اصة�باألسر�املستفيدة�من�القروض، 
"مشرو��" الذي��س��دف�تطو�ر�املشار�ع�القائمة�لتمك�ن�أ��ا��ا�من�ز�ادة�انتاجي��م�وتلبية�متطلبات�التوسع�ما��س�ته %8.1 من 

أعداد�القروض�املمنوحة�و%17 ع���مستوى�املبالغ.

2014 آلية�تمو�ل�جديدة�صممها�البنك�لت�يح�فرصة�أوسع�للعمالء الذين  و�ش�ل�منتج��شار�ي�الذي�جرى�طرحه������اية�سنة 
يرغبون�بتطو�ر�أعمالهم����املناطق�الر�فية�والنائية�و�فتقرون�للب�ية�االقتصادية�واملالية�الالزمة�لذلك�بما��ستلزم�دخولهم��� 
شرا�ات�ت�يح�لهم�التعاون����إدارة�املشروع، و�عمل�ذلك�ع���إشاعة�ثقافة  التمو�ل�األصغر����مختلف�املناطق�ال����عمل�البنك 

ف��ا، ووصلت�حصة�منتج��شار�ي (بحد�أق����مق��ض�ن) %15.4 من�األعداد�ونحو %13 من�املبالغ�املوزعة. 



وحيث�أن�البنك��س���لتطبيق�مفهوم�االشتمال�املا���لتلبية�مختلف�االحتياجات�التمو�لية�للمستفيدين�الذين�ال�يتمكنون��ليا�أو 
جزئيا�من�الوصول�إ���ا��دمات�املصرفية�التقليدية، ولتمك�ن�املستفيدين�من�توظيف�القروض�ال���يتحصلون�عل��ا����تحس�ن 
ظروفهم�املع�شية�مثل�االس�ثمار����التعليم�أو�تحس�ن�امل��ل�بما�يجعلهم�يحصلون�ع���ب�ئة�مع�شية�وشروط���ية�أفضل، فإن 
حصة�املنتجات�املتخصصة�للتعليم�والب�ئة�والغايات�الشب��ة�بلغت�ما��س�ته %5.8 ع���مستوى�أعداد�القروض�املمنوحة�واملبالغ 

املقرضة. 

أعداد�ومبالغ�القروض�املوزعة�لسنة 2015 حسب�ا��افظة 

 

ال�سبة% املبالغ�املوزعة ال�سبة% القروض�املوزعة

%21 7,816,301 %20 9,386 العاصمة

%15 5,598,151 %16 7,704 البلقاء

%15 5,321,266 %16 7,505 الزرقاء

%13 4,659,963 %12 7,505 الكرك

%12 4,452,377 %13 5,956 ار�د

%6 2,217,906 %6 2,923 املفرق

%5 1,868,908 %5 2,372 مادبا

%3 1,273,991 %4 1,799 الطفيلة

%2 857,557 %2 1,139  ��لون

%2 846,279 %2 1,011 معان

%2 906,362 %2 1,179  جرش

%2 695,393 %2 719 العقبة

36,514,454 47,150 املجموع

التقر�ر�السنوي 2015 16



3.  العمالء القائم�ن

وصل�عدد�العمالء القائم�ن�ب��اية 2015 إ�� 62,552 عميال�تجاوزت�مجموع�قروضهم�القائمة  مبلغ 28.7 مليون�دينار�أرد�ي،  
 بأن�عدد�الضباط�ا��تص�ن�بمنح�القروض�ومتا�ع��ا����مختلف 

ً
و�ان�متوسط�رصيد�القرض�القائم 463 دينارا�أردنيا، علما

 ل�ل�ضابط، وهو�األمر�الذي�ي�سق�مع�املعاي���العاملية، إال 
ً
فروع�البنك�وصل�إ�� 157 ضابطا�ب��اية�العام، و�متوسط 395 عميال

أنه�يتواجد�تباين�ب�ن���م�ا��قائب�وأعداد�العمالء ا��دوم�ن�وذلك�حسب�ما�تطلبه�طبيعة�املنطقة�ا��دومة�والكثافة 
الس�انية�����ل�منطقة�ومدى�توزع�العمالء. 

 بالعاصمة، حيث�ي��كز�أك���من %80 من�العمالء ���ا��افظات�ا��تلفة، كما 
ً
و�الحظ�توجه�البنك���دمة�ا��افظات�قياسا

و�ش�ل�محافظات�ا��نوب %27 من�إجما���العمالء القائم�ن����البنك�و%26 من�املبالغ�املمنوحة، و�توجه�البنك�لتعز�ز�تواجده 
���ا��نوب�من�خالل�افتتاح�فرع�جديد����محافظة�معان، وهو�الفرع�الثا�ي�للبنك����هذه�ا��افظة، كما�و�تواجد�للبنك�ثالثة 

فروع����محافظة�الكرك، بجانب�فروعه�����ل�من�الطفيلة�والعقبة�ومادبا. 

ال�سبة% مبالغ�القروض�القائمة ال�سبة% العمالء القائم�ن

%21 5,918,580 %19 11,884 العاصمة

%17 4,627,181 %17 10,355 البلقاء

%15 4,229,722 %16 9,973 الزرقاء

%14 4,018,063 %11 6,793 الكرك

%11 3,261,129 %13 8,078 ار�د

%7 1,917,008 %7 4,441 املفرق

%5 1,413,120 %5 3,147 مادبا

%3 914,328 %4 2,281 الطفيلة

%2 645,554 %3 1,701  ��لون

%2 613,542 %2 1,245 معان

%2 640,133 %3 1,684  جرش

%2 517,074 %2 940 العقبة

28,715,434 62,522 املجموع
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العاصمة البلقاء الزرقاء الكرك ار�د املفرق مادبا الطفيلة ��لون معان جرش العقبة

العمالء القائم�ن�حسب�املحافظة
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4.  محفظة�القروض�القائمة
 

 خالل 
ً
 ملموسا

ً
تمثل�محفظة�القروض�القائمة�ما�يز�د�عن %90 من�إجما���أصول "الوط��"، وشهدت�ا��فظة�القائمة�تطورا

السنة�السابقة�بحيث�واصلت�نموها�بما��عزز�من�ا��صة�السوقية�للبنك.

5,434,840
7,972,839

11,555,444
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�سبة�النمو %   محفظة�القروض�القائمة السنة

5,434,840 2006

%46 7,972,839 2007

%58 11,555,444 2008

%13 10,004,445 2009

%4 11,283,365 2010

%28 13,500,094 2011

%6 15,143,986 2012

%19 19,003,391 2013

%32 24,160,037 2014

%19 28,715,433 2015
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5.  �سبة�املق��ضات 

وصلت��سبة�ال�ساء ب�ن�العمالء %76 وأ�ى�ذلك��س�ب�طرح�منتج��شار�ي�الذي�أتاح�الفرصة�لتأس�س�مشار�ع�ميكرو�ة�يتم�من 
خاللها�التعاون�ب�ن�أفراد�األسرة�أو  س�ان�املنطقة�الواحدة�و�حيث�يتم�الت�امل����إدارة�املشار�ع�ب�ن�السيدات����اإلنتاج�واإلدارة 

و��ن�الشر�اء من�مجتمعهن�ا��������ال�سو�ق�واملبيعات. 

6.  جودة�محفظة�القروض 

تمكن�البنك�من�تحقيق�معدالت�جودة�عالية���فظة�القروض�القائمة�حيث�بلغت��سبة�أرصدة�القروض����خطر�ألك���من�يوم 
واحد PAR  نحو %0.446 ب�نما�بلغت�نفس�ال�سبة�لألرصدة�القائمة�ألك���من 30 يوم PAR>30 days وهو�املعيار�املعتمد�عامليا�نحو 

%0.269 وهو�ما��عكس�ال��اما�عاليا�من�البنك�بأصول�اإلقراض�وفق�أفضل�املمارسات�املتبعة�عامليا. 

7.  ال�ادر�الوظيفي 

بلغ�عدد�موظفي�البنك 340 موظفا�ب��اية�سنة 2015، و�ذكر�أن�سياسة�البنك�تركز�ع���توظيف�الشباب�األرد�ي�من�ا��ر�ج�ن 
ا��دد�والذين�ال�يمتل�ون�خ��ات�سابقة����مجال�التمو�ل�األصغر، و�است�ناء وظيف���املدير�العام�واملدير�املا��، فإن�جميع�الوظائف 
األخرى��انت�ملوظف�ن��عملون����قطاع�التمو�ل�األصغر�للمرة�األو���لدى�التحاقهم����البنك، و�عتمد�البنك�لدى�وجود�الشواغر 
ا��تلفة����اإلدارة�الوسطى�والتنفيذية�ع����وادره�من�خالل�إتاحة�الفرصة�لها����أولو�ة�التعي�ن، ولذلك�يحرص�البنك�ع���شمول 
جميع�موظفيه�بفرص�التدر�ب�املتم��ة، وكذلك�قام�البنك�بإتاحة�الفرصة���ميع�موظفيه�ل��صول�ع���دورات�اللغة�اإلنجل��ية 
من�خالل 10 مستو�ات�متخصصة، يقوم�البنك�بتغطية�ت�لف��ا، و���إطار�سعيه�لتطو�ر��وادره�أتاح�البنك 20 منحة��املة�وجزئية 
مختلفة�ملوظفيه�من�أجل�ا��صول�ع���الب�الر�وس�املتخصص����التمو�ل�والتمو�ل�األصغر�الذي�تقدمه�ا��امعة�العر�ية 
 ���مجال�التمو�ل�األصغر��ش�ل�خاص، 

ً
املفتوحة، و�أ�ي�االهتمام�برأس�املال�ال�شري�لتوف����وادر��ستطيع�أن�تقدم�أداًء متم��ا

والعمل�التنموي��ش�ل�عام، و�بلغ�متوسط�أعمار�موظفي�البنك 28 عاما، و�توزعون�حسب�الفئات�والتص�يفات�التالية: 
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20142013املؤشر

280241عدد�املوظف�ن�اإلجما��

153127 عدد�موظفي�اإلقراض

12194عدد�املوظفات (اإلناث)

عدد�الوظائف�املساندة����الفروع (خدمة�العمالء، أمناء
7765الصناديق، املشرف�ن، مدراء الفروع)

80%82%�سبة�موظفي�اإلقراض�إلجما���عدد�املوظف�ن

5049عدد�موظفي�اإلدارة�العامة

2015

340

170

149

112

%88

58
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املؤشرات�املالية

واصل�البنك�الوط���تحقيقه�لنتائج�مالية�متم��ة�من�خالل�ترك��ه�ع���اإلدارة�املالية�ا��صيفة، وال��ك���ع���تحقيق�أفضل�معدالت 
العوائد�املمكنة�من�خالل�العمل�ع���تخفيض�ال�لف�املتعلقة��عملياته�ال�شغيلية����الوقت�الذي��س���فيه�الس�ثمار�التقنية 

وا����ة�امل��اكمة�لديه�لتحس�ن�خدماته��ش�ل�مستمر.

قائمة�املركز�املا���كما��� 31 �انون�األول 2015

2015

دينـــاراملوجودات

املوجودات�املتداولة

1,727,733نقد�ونقد�معادل

22,877,927قروض�ممنوحة – ا��زء ا��اري

أرصدة�مدينة�أخرى

دفعات�ع���حساب�شراء ممتل�ات�ومعدات

641,918

مجموع�املوجودات�املتداولة

250,000

املوجودات�غ���املتداولة

5,206,974قروض�ممنوحة

7,500اس�ثمار����شركة�زميلة

928,365ممتل�ات�ومعدات

6,142,839مجموع�املوجودات�غ���املتداولة

31,640,417مجموع�املوجودات

املطلو�ات�وحقوق�املساهم�ن

املطلو�ات�املتداولة

أرصدة�دائنة�أخرى

بنك�دائن

1,263,069

4,510,873قروض�دائنة – ا��زء املستحق�وا��اري

5,774,417مجموع�املطلو�ات�املتداولة

املطلو�ات�غ���املتداولة

9,299,851قروض�دائنة

15,074,268مجموع�املطلو�ات

حقوق�املساهم�ن

10,000,000رأس�املال�املصرح�به

4,058,000رأس�املال�املكت�ب�به�واملدفوع 4,058,000 سهم�بقيمة�اسمية�دينار�واحد�للسهم

1,014,500احتياطي�إجباري

11,493,649فائض�محتفظ�به

16,566,149مجموع�حقوق�املساهم�ن

31,640,417مجموع�املطلو�ات�وحقوق�املساهم�ن

2014

دينـــار

1,142,642

20,340,181

882,539

-

25,497,57822,365,362

3,311,192

7,500

716,790

4,035,482

26,400,844

1,047,992

475-

3,562,420

4,610,412

8,440,206

13,050,618

10,000,000

4,058,000

967,691

8,324,535

13,350,226

26,400,844
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مبادرات�البنك�وشرا�اته�االس��اتيجية 

 LINK برنامج

2014 برنامج LINK   الذي��س��دف�العمالء من�أ��اب�املشار�ع�امليكرو�ة�وذلك�لتمكي��م�من�تطو�ر  أطلق�البنك�ب��اية�سنة 
مشروعا��م�لفئة�املشار�ع�الصغ��ة، و�ما�يؤدي�إ����عز�ز�استدامة�هذه�املشار�ع�وكذلك��عميق�أثرها�االقتصادي����ا��تمعات 
ا��لية، وذلك�من�خالل�ز�ادة�أصول�املشروعات�وإنتاجي��ا�بحيث�تصبح�أك���قدرة�ع���توليد�فرص�ال�شغيل، وكذلك�دخولها��� 
 ملنتجات�مشار�ع�أخرى، وتظهر�املؤشرات�التالية�مدى 

ً
أو�منتجا  

ً
الب�ئة�االنتاجية�بوصفها�مشروعات��ستطيع�أن�ت�ون�مس��ل�ا

التقدم�الذي�أحرزه�البنك�من�خالل�من��ية�ال��نامج�ال����س���لتحو�ل�املشار�ع�امليكرو�ة�امل��لية��ش�ل�عام�إ���مشار�ع�م��لة 
أو�قابلة�لل���يل�خالل�املدى�الزم���املتوسط، وكذلك�رفع�قدر��ا�ع���استقطاب�التمو�ل�وا��صول�ع���القروض�من�أجل�تمو�ل 
بجانب�ز�ادة�قدر��م�ع����شغيل  وتمك�ن�أ��اب�املشروعات�من�االس�ثمار����تحس�ن�الظروف�املع�شية�ألسرهم،  أصولها، 

العاطل�ن�عن�العمل: 

  ���برنامج (Link)   بإجما���مبالغ�قروض�مصروفة�وصلت�إ��  953,440 دينار�ارد�ي.
ً
-    ب��اية�سنة 2014 تم�دمج (590) عميال

 ���أعداد�املستفيدين�من�خدما��ا، حيث�استفاد�من�أ�شطته     2,210 
ً
 وكب��ا

ً
 ملموسا

ً
-    خالل�سنة  2015 شهد�ال��نامج�نموا

      عميال  ممن�تنطبق�عل��م�شروط�ال��نامج�خالل�سنة 2015  و�بإجما���مبالغ 3,315,000 دينار�ارد�ي.
-    و�و���ا��دول�التا���تطور�ال��نامج�ب�ن�عامي 2014 و 2015 .

-    بلغ�متوسط���م�القرض�املمنوح 1,500 دينار  ��ميع�عمالء ال��نامج .
-    بلغ�عدد�ال�ساء املستفيدات�من�ال��نامج  1790 عميلة�ب�سبه %81 من�اجما���عدد�املق��ض�ن .

-    خلقت�املشار�ع�ال���منحت�حوا�� 2,050 فرصه�عمل�جديدة����ا��تمعات�ا��لية، و�انت�حصه�ال�ساء %52 من�هذه�الفرص.

توزعت�قطاعات�التمو�ل�ا��اصة�بال��نامج��التا�� :
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املجموع20142015العام

5901,6202,210عدد�العمالء

953,0002,362,0003,315,000مبالغ�القروض ( دينار)

ال�سبةعدد�العمالءالقطاع

18%398خدمي

9%199صنا��

71%1,569تجاري

1%22زرا��

1%22سيا��

100%2,210ا��موع



�شتمل�ال��نامج�ع���تقديم�خدمات�للعمالء ��  عده�مجاالت�لتعز�ز�القدرات�املالية�وغ���املالية�ال����سهم�����عز�ز�قدر��م�ع�� 
التوسع�وتحقيق�االستدامة�ملشروعا��م�و�ما��سهم����تمكي��م�من�التعامل�مع�التحديات�املالية�واإلدار�ة�واملهنية�بجانب�الوصول 

إ���األسواق.  

 UNDP الشراكة�مع�برنامج�األمم�املتحدة�اإلنما�ي

قام��ل�من�البنك�و�رنامج�األمم�املتحدة�االنما�ي UNDP بتطو�ر�الشراكة�االس��اتيجية�املوجهة���دمة�املستفيدين�من�مشروع 
ال��نامج�لتخفيف�آثار�ال��وء السوري����ا��تمعات�املستضيفة�باململكة�وذلك�من�خالل�توف���فرص�عمل�جزئية�مع�تقديم�منح 
مالية�توظف����تأس�س�مشار�ع�صغ��ة�وذلك��عد�تلقي�املستفيدين�للتدر�ب�الالزم، ووصلت�أعداد�املستفيدين�من�ال��نامج�ألك�� 
، وتوسع�دور�البنك�ل�شتمل 

ً
من 750 شاب�وفتاة، جرى�تقديم�منح�مالية�وصلت�إ���ألفي�دينار�ل�ل�مستفيد�لنحو 330 مستفيدا

 ���عمليات�التدر�ب�والتقييم�ا��تلفة�للمشار�ع، 
ً
بجانب�إدارة�األموال�ا��صصة�للمشروع�نيابة�عن�ال��نامج�ليصبح�البنك�شر��ا

و�قدم�جلسات�إرشادية�إفرادية�للمستفيدين��ساعدهم�ع���تقديم�مشار�عهم�وتطو�ر�خطط�العمل�ا��اصة���ا. 

و���مجال�مشار�ع�ال��وة�ا��يوانية�قام�البنك�بتقديم�مجموعة�من�ا��دمات�ال���أسهمت����تحقيق�االستمرار�ة�للمشار�ع�وذلك 
من�خالل�تنظيم�دورات�قدمت�من�قبل�مختص�ن����مجال�تر�ية�املاشية�ورعاي��ا، وكذلك�أطلق�البنك�خدمة�االس�شارات�مع 

تجه��ه�لعيادة�طبية�متنقلة�قدمت�خدما��ا�لعشرات�املشار�ع�ال���توجهت���ال�ال��وة�ا��يوانية. 

و���إطار�العمل�ع���تخفيف�اآلثار�السلبية�ع���ا��تمعات�املتضررة�من�ال��وء السوري�قام�فرع�املفرق�بالت�سيق�مع�الفعاليات 
ا��لية  لتقديم�دورات�مهنية�مجانية�للشباب�والفتيات�من�أها���محافظة�املفرق�وذلك�لتمكي��م�من�ا��صول�ع���فرص�عمل 
 ومتدر�ة�ع���دورات����مجاالت�ا��رف�اليدو�ة 

ً
ضمن�املشار�ع�الصغ��ة�أو�تأس�س�مشروعا��م�ا��اصة، وحصل�نحو�أر�ع�ن�متدر�ا

وتصفيف�الشعر�والتجميل. 
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قياس�األثر�االجتما�� 

قام�البنك�بتطو�ر�مجموعة�من�املعاي���لقياس�األثر�االجتما���لقروضه�املمنوحة، وذلك�من�خالل�است�يانات�أ��قت�بالنظام�اآل�� 
و�توجب�ع���الضباط�ا��تص�ن�باإلقراض��عبئة�هذه�االست�يانات�للوقوف�ع���وضع�العمالء الراهن، ومختلف�التطورات�ال�� 
و�مكن�ذلك�اإلدارة�العليا�من�استخراج�النتائج�ا��اصة�باألثر�االجتما���للف��ات�الزمنية  تطرأ�عل��م�مع��ل�دورة�تمو�لية، 
ا��تلفة، والوقوف�ع���أية�اتجاهات�أو�مالحظات�من�شأ��ا�أن�تؤدي�إ���اتخاذ�قرارات�اس��اتيجية�بخصوص�منتجات�وخدمات 
البنك، و�تطلع�البنك�للتعرف�ع���األثر�الذي�ت��كه�القروض�املمنوحة�ع���مشروعات�العمالء وقدر��ا�ع���اإلنتاج�واالستدامة�من 
جهة، وع���حياة�العمالء واملستوى�املع�����لهم�وألسرهم�وذلك�من�خالل�متا�عة�التطورات�ع���األصول�ال��صية�وامل��لية�وقدرة 

العمالء ع���توف��  التغذية�والتعليم�املناسب�ن�للمعال�ن����األسرة.   

وحيث�توفر�تقنية�التابلت�ا��مول�مع�موظفي�اإلقراض�القدرة�ع���إدخال�هذه�املعطيات�أثناء الز�ارة�امليدانية�للعمالء، فإن�البنك 
يتحصل�ع���معلومات�محدثة�باستمرار�وع���قدر�كب���من�الدقة�ن�يجة�املقارنة�ب�ن�مشاهدات�الضابط�و��ن�الواقع�املع���� 

للعميل، أو�رصد�التغ��ات�االيجابية�ال���طرأت�ع���مشروعه.   

الدوائر�املعني�ن�واملدراء اإلقليمي�ن  وقام�البنك�بتصميم�ثالثة�نماذج�لالست�يان�من�خالل�مجموعات�عمل�اشتملت�ع���مدراء 
و�عض�مدراء الفروع، وخلصت�هذه�ال��ان�إ���أن�يتم�التعامل�مع�املنتجات�اإلقراضية�ع���أساس�القروض�اإلنتاجية�و�القروض 
بدراسة   

ً
حاليا البنك� و�قوم� التعليمية،  القروض� إ��� باإلضافة� للعمالء،  املع�شية� الظروف� لتحس�ن� املوجهة� اإلنتاجية� غ���

مستفيضة�لنتائج 6282 اس�بانة�جمعت�من�العمالء خالل�األشهر�األر�عة�األخ��ة�من�العام 2015، و�جري�البحث����النتائج�ال�� 
وزعت�مبدئيا�حسب�ج�س�املق��ض�وطبيعة�املنطقة�ب�ن�ر�فية�أو�حضر�ة�أو�مناطق�البادية، باإلضافة�إ���القطاعات�االقتصادية 
 الوصول�إ���تحديد�مجموعة�من�ا��دمات�غ���املالية�ال���من�شأ��ا�أن��سهم 

ً
ا��تلفة����املشار�ع، و�س��دف�هذه�الدراسات�أيضا

 �� أو�تمكي��م�من�مهارات�مهنية�وإدار�ة�يحتاجو��ا� فرص�جديدة� العمالء  ���ز�ادة�األثر�االجتما���وذلك�من�خالل�إكساب�
مشروعا��م.  
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مبادرات�اجتماعية (مجموعة�من�الصور�ال���ت��ص�مبادراتنا�و�شاطاتنا����ا��تمع�ا����)
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البنك�الوط���يدشن�يوم 
تطو������غور�فيفا 

بمشاركة�مجموعة�من 
موظفي�البنك�مع�نحو 25 
 من�ا��امعة�األردنية 

ً
طالبا

وا��امعة�الهاشمية، 
اشتمل�ع���دهان�سور 

مدرسة�اإلناث�االبتدائية 
والعمل�ع���اقتالع 

النباتات�الضارة�من�حول 
أ��ار�النخيل����القر�ة

مشاركة�الوط����� 
االحتفالية�السنو�ة�ال�� 
أقامها�صندوق�امللك�عبد 
هللا�الثا�ي�للتنمية، وال�� 
شرفها�بالرعاية�وا��ضور 
صاحب�ا��اللة�امللك�عبد 
هللا�الثا�ي�املعظم�و�جاللة 
امللكة�رانيا�العبد�هللا 
املعظمة
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إعطاء دورة�تدر��ية�عن 
"االدارة�املالية�امل��لية" 

للمستفيدين�من�مشروع 
ال�شغيل�املشروع�الصغ��

3x6 ضمن�جهود�األمم 
املتحدة����بلديات�أم 

ا��مال�والصا��ية 
والدفيانة����محافظة 

املفرق

أقام�الوط���أيام�طبية 
مجانية�بالتعاون�مع 
شركة�الشرق�العر�ي 
للتأم�ن����فروع�الوط����� 
مختلف�ا��افظات
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ر���الوط���عدد�من 
البازارات����مختلف 

ا��افظات�من�خالل 
مشاركة�عمالئه����هذه 

البازارات

أقام�الوط���ورشة�عمل 
حول�أساليب�دمج 
املعارف�والثقافات�املالية 
وثقافات�األعمال�واملهارات 
ا��ياتية����عمليات�البنك 
الوط���لتمو�ل�املشار�ع 
الصغ��ة�وال���تم�تقديمها 
 MEDA من�قبل�منظمة
USAID بالتعاون�مع
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 من 
ً
استقبل�الوط���وفدا

اململكة�العر�ية�السعودية 
برئاسة�وز�ر�الشؤون 

االجتماعية�الدكتور�ماجد 
القص���ووز�رة�التنمية 
االجتماعية�األردنية�ر�م 
أبو�حسان، لالطالع�ع�� 

تجر�ة�الوط������التمو�ل 
األصغر

أقام�البنك�الوط���لتمو�ل 
املشار�ع�الصغ��ة 
بالتعاون�مع�الصندوق 
الهاش���لتنمية�البادية 
األردنية�بمحافظة�معان 
عن�املهارات�األساسية 
لتأس�س�مشار�عهم 
ا��اصة�وا��وانب�الفنية 
واملالية�املطلو�ة�إلنجاح 
هذه�املشار�ع
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العنوان�ال��يدي: ص.ب 2416 عمان 11941، األردن

هاتف: 00962-6-5358008 

فاكس: 00962-6-5358118 

info@nmb.com.jo :ال��يد�االلك��و�ي

www.nmb.com.jo :املوقع�االلك��و�ي

facebook.com/nmbjo

twitter.com/nmbjor

youtube.com/nmbjor

instagram.com/nmbjo


