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رؤ��نا

رسالتنا

من قبل ومرخصة  خاصة  مساهمة  م��لة كشركة  أردنية  أصغر  تمو�ل  هو مؤسسة  الصغ��ة  املشار�ع  لتمو�ل   الوط��" 
 البنك املركزي األرد�ي، �عمل ع�� تقديم ا��دمات املالية للفئات املس��دفة و أ��اب املشار�ع الصغ��ة املدرة للدخل وفق
 أفضل املمارسات العاملية املتبعة �� صناعة التمو�ل األصغر، و�شر ثقافة التمو�ل متنا�� الصغر  ب�ن أفراد ا��تمع، يقدم
 الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة خدماتھ إ�� أك�� من 90 ألف عميل قائم من خالل شبكة تت�ون من 34 فرع �� مختلف

أنحاء اململكة

�� العز�ز إل�شاء بنوك لتمو�ل أ��اب املشار�ع الصغ��ة  إ�� مبادرة سمو األم�� طالل بن عبد  الوط��  إ�شاء   �عود فكرة 
 الوطن العر�ي، وقد تم تأس�س "الوط��" �� اململكة األردنية الهاشمية من خالل اتفاقية شراكة ما ب�ن صندوق امللك عبد هللا
ا��اص، القطاع  (أجفند) ومساهم�ن من  اإلنمائية  املتحدة  العر�ي لدعم منظمات األمم  ا��ليج  للتنمية وصندوق   الثا�ي 
 حيث �انت ا���ومة األردنية قد أصدرت القانون املؤقت ا��اص رقم 53 �� مايو 2003 �أساس ل���يل البنك لدى وزارة

الصناعة والتجارة، و�ناًء ع�� هذا  القانون فقد تم ���يل "الوط��" كشركة مساهمة خاصة بتار�خ2004/07/15

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

                         إ�� تمكي��م اجتماعيا واقتصاديا

،،
 توظيف الشمول املا�� لتوف�� ا��لول املث�� لعمالئھ تجاه التحس�ن،،

املستدام لظروفهم املع�شية

.

.
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ِقَيــُمــنـــــــا

 �عتمد املعاملة العادلة

 وال����ة �� عملياتنا

 و�عامالتنا مع شر�ائنا

 وعمالئنا وموظفينا، من

 خالل اتباع أفضل القيم

 والسلوكيات واملبادئ املث��

 ون�ب�� مبدأ الثقة وتحمل

املسؤولية �� عالقاتنا معهم

ال��اهة

Integrity

 �عمل لتقديم أفضل

 ا��دمات املمكنة لعمالئنا

 ومجتمعنا من خالل

 املبادرات التنمو�ة ال��
ً
 صافيا

ً
 إيجابيا

ً
 ت��ك أثرا

 ع�� العمالء وا��تمعات

 ا��لية، و�س�� ألن ن�ون

 من ا��هود التنمو�ة
ً
 جزءا

 ع�� املستوى الوط��

التأث�� 

Impact

االبت�ار

Innovation

 لتطو�ر
ً
 �س�� دائما

 ا��دمات املقدمة وا��فاظ

 ع�� أع�� مستو�ات ا��ودة

 وذلك ملز�د من اإلسهام ��

 تقديم حلول مالية موثوقة

 وم�سرة  لعمالئنا من خالل

 تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت

العمل ا��ما�� 

Teamwork

الشفافية

Transparency

التمك�ن

Empowerment

 نؤمن بأن أفضل ا��دمات

 وأعظم اإلنجازات تأ�ي

 ن�يجة العمل ا��ما��

 و�جهود فر�ق واحد مع

 ا��رص ع�� تنمية وم�افأة

 اإلبداع لدى موظفينا

 نل��م بقواعد الشفافية ��

 ممارسة أعمالنا لضمان

 �عز�ز الثقة املتبادلة مع

 مختلف األطراف وخاصة

العمالء

 نو�� أهمية قصوى لفئات

 ال�ساء والشباب سواء ع��

 مستوى العمالء أو رأس

 املال ال�شري، ونضع

 مسؤولية تمكي��م و�عز�ز

 قدرا��م �� مقدمة أولو�اتنا
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املؤسسون واملساهمون

خاص قانون  بموجب   ٢٠٠١ الصندوق   تأسس 

محافظات مختلف   �� التنمية  تحقيق  ع��   ليعمل 

التنمو�ة ا��هود  بدعم  و�سهم  مناطقها  و   اململكة 

وطنية مشروعات  بإقامة  التعليمية  و   االجتماعية 

املستدامة التنمية  م�اسب  توز�ع  ا��  ��دف   تنمو�ة 

و ا��اص  القطاع  مؤسسات  مع  الشراكة   ع�� 

مستوى يحسن  بما  املد�ي  ا��تمع   مؤسسات 

مع�شة املواطن

 تأسست الشركة �� عام ٢٠١٠ من قبل صندوق امللك

امللكية الرؤ�ة  من  انطالقا  للتنمية  الثا�ي   عبدهللا 

 السامية �� تطو�ر القطاع السيا�� �� االردن، و تتو��

للسياح الفر�دة  الثقافية  ا����ات  بناء   مهمة 

واملواطن�ن الشر�ات  من  والعمالء   وال��في�ن 

االردني�ن

صندوق امللك عبدهللا الثا�ي للتنمية

الشركة األردنية إلحياء ال��اث

www.kafd.jo

www.jhrc.jo

الر�اض مدينة  مقرها  مانحة  تنمو�ة  اقليمية   منظمة 

١٩٨٠ عام  األجفند  ا����  السعودية,  العر�ية   باململكة 

بن طالل  االم��  املل�ي  السمو  صاحب  من   بمبادرة 

 عبدالعز�ز و�دعم و تأييد من قادة دول مجلس التعاون

مملكة املتحدة,  العر�ية  االمارات  (دولة   ا��لي�� 

عمان, سلطنة  السعودية،  العر�ية  اململكة   البحر�ن, 

دولة قطر، ودولة ال�و�ت

النقل و �� مجال حلول  الرائدة   مؤسس شركة أرامكس 

ع�� االجتماعية  املبادرة  مجال   �� الرواد  وأحد   ال��ن 

بتمك�ن يتعلق  فيما  خاصة  و  العر�ية  املنطقة   مستوى 

الشباب اقتصاديا و اجتماعيا

برنامج ا��ليج العر�ي للتنمية «األجفند»

السيد فادي غندور

www.agfund.org

(

.

.

.
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مجلس اإلدارة

سعادة املهندس رامي غالب

عضو مجلس إدارة

سعادة الدكتور خالد الغزاوي

 عضو مجلس إدارة

 سعادة السيد هيثم ا��موري

عضو مجلس إدارة

سعادة السيد عادل بلھ

عضو مجلس إدارة

سعادة الدكتور �شار الزع��

عضو مجلس إدارة

 يدير الوط�� عدد من القيادات من ذوي ا����ات �� قطاع التمو�ل األصغر، و�عد مجلس اإلدارة أحد الر�ائز األساسية

 �� بناء األطر االس��اتيجية، و�ع�� بمسؤولية القيادة واإلشراف تجاه تحقيق األهداف الرئ�سية للشركة

.

سعادة السيد صائب ا��سن
رئ�س مجلس اإلدارة

 سعادة السيد ناصر القحطا�ي
نائب رئ�س مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

 السيد سامح ا��ار�ق
التنفيذي الرئ�س 

السيد أحمد املال��ة
مدير الدائرة املالية

السيدة  ر�ما األدهم
مدير دائرة املوارد ال�شر�ة

السيد عماد حيلوز
مدير دائرة التدقيق الداخ��

السيد معن طشطوش
مدير دائرة ا��اطر واالمتثال

األستاذ محمد القا���
مدير الدائرة القانونية

السيد ��اء الدين دعنا
مدير دائرة اإلقراض الصغ��

 السيد رامي نصراو�ن
 مساعد الرئ�س التنفيذي / قطاع األعمال

 السيد آدم القرعان
مساعد الرئ�س التنفيذي / قطاع الدعم

مجال  �� ال�افية  ا����ات  تمتلك  ال��  املؤهلة  القيادات  من  مجموعة  للبنك  التنفيذي  الفر�ق   ��  �عمل 
 التمو�ل األصغر لتقديم أفضل ا��لول اإلقراضية للعمالء وتطو�ر قنوات ا��دمة من خالل الر�ادة ��

.مجال التكنولوجيا
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رسالة اإلدارة التنفيذية

1
إلى حقيقةمن فكرة

عامًا

 مسافة س�� البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة منذ تأس�سھ إ�� �عز�ز آليات التمو�ل األصغر �� السوق األرد�ي من خالل

لز�ادة اإلنتاجية  مشار�عهم  تطو�ر  أو  لتأس�س  العمالء  حاجات  مع  ت�ناسب  نوعية  اقراضية  منتجات  تقديم  ع��   ال��ك�� 

 عن دور البنك الهادف للمساهمة �� ا��هود الوطنية ملواجهة مش�ل�� الفقر والبطالة، ولذلك
ً
 مشارك��م االقتصادية �عب��ا

 حرص البنك ع�� تب�� خطة توسع مدروسة حرصت ع�� التواجد �� جميع محافظات اململكة من جهة، و�� جيوب الفقر

.واملناطق غ�� ا��دومة من القطاعات املالية التقليدية من جهة أخرى

 �� األداء ونتائج األعمال ع�� مستوى االن�شار
ً
 متواصال

ً
 أثمر العمل الدؤوب وال��ك�� ع�� العمالء من قبل �وادر الوط�� نموا

 وا��صة السوقية واملؤشرات املالية ا��تلفة، وا�عكس ذلك ع�� االس�ثمار �� تطو�ر التكنولوجيا ��دمة العمالء، والتوسع

 �� تقديم خدمات ت��جم مفهوم الشمول املا�� مثل التأم�ن الص�� للعمالء، وز�ادة معدالت استخدام ا��افظ اإللك��ونية

القائم�ن لعمالئھ  املا��  التثقيف  مجال   �� جهوده  تكثيف  ع��  الوط��  عمل  الغاية  هذه  ولتحقيق  املالية،  شؤو��م   إلدارة 

.والفئات األخرى املس��دفة بخدماتھ

 ع�� الرغم من اآلثار السلبية ال�� نتجت عن جائحة ال�ورونا ع�� املستوى ا���� والعال��، إال أن البنك اعت�� هذه ا��ائحة

 بمثابة الفرصة لتعز�ز اعتماده ع�� التكنولوجيا �� تقديم خدماتھ، األمر الذي أدى إ�� قدرتھ ع�� تحقيق استمرار�ة العمل

.خالل ظروف ا��ظر الك�� وا��ز�ي، و�عز�ز قدرتھ ع�� مواجهة و�دارة األزمة ع�� املستو��ن ال�شغي�� واملا��

 وأسهم البنك من خالل ايمانھ باملسؤولية االجتماعية �� ا��ملة الوطنية ملواجهة الو�اء، و�ان �� مقدمة املؤسسات الوطنية 

 ال�� ت��عت لصندوق "همة وطن" ا��صص لدعم الفئات املتضررة، كما أطلق البنك العديد من املبادرات الطوعية �ش�ل
ً
.مؤس��� أو من خالل موظفيھ للتخفيف من اآلثار السلبية ل��ائحة ع�� ا��تمعات ا��لية األك�� تضررا

ال�� تخدم األولو�ات الوطنية والتنمو�ة �� مراحل ا��ائحة ا��تلفة، وم��ا منتج البنك مجموعة من املنتجات   كما وأطلق 

مواجهة ع��  أ��ا��ا  ملساعدة  أعمالها  و�عطل  لإلغالق  �عرضت  ال��  االقتصادية  للقطاعات  تخصيصھ  تم  الذي   "�عا��" 

 االل��امات االست�نائية ومتطلبات است�ناف العمل، وكذلك منتج "بذار" املصمم لتلبية احتياجات العامل�ن �� القطاع الزرا��

.والقطاعات املرتبطة بھ

 يتطلع البنك الوط�� خالل الف��ة املقبلة كمؤسسة مالية مسؤولة ذات �عد تنموي ألداء دور ايجا�ي وفاعل �� تجاوز اآلثار

 السلبية ��ائحة ال�ورونا ع�� مستوى عملياتھ ومؤشراتھ ال�شغيلية واملالية، واملساهمة �� القيام بدوره تجاه عمالئھ الذين

 من ا��ائحة
ً
. �عت��ون بطبيع��م من الفئات األك�� تضررا
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الهي�ل التنظي�� للبنك

� المدراء اإلقل�مي��
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 التحول الرقمي
السرعةاالبتكار

العمل
الدقةالجماعي
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التحول الرق��

 استكماال ملشروع رقمنة عمليات البنك االقراضية أطلق البنك حملة التحول اإللك��و�ي وخدمة صرف القروض وسدادها

،2020 العام  الثا�ي من  النصف  بداية   �� �افة فروعھ   �� بك�سة زر"  االلك��ونية تحت اسم "قرضك  ا��افظ   من خالل 

 ا��دمة ال�� ساهمت �� اختصار ف��ة إنجاز العمليات وال�سهيل ع�� املستفيدين �� ا��صول ع�� ا��دمة خالل أقل من 24

5 ساعات. وقد جاءت هذه إ�� نحو   
ً
العميل وصرفھ فعليا القرض من قبل  ب�ن طلب   ساعة لتصل أقصر مدة مستغرقة 

 ا��دمة استجابة ��اجة املستفيدين والفئات املس��دفة �� مختلف مناطق اململكة األردنية الهاشمية للوصول ل��دمات

 �� ظل الظروف ا��يطة الناتجة عن جائحة �ورونا (               )، وقد تضمنت حملة
ً
 املالية و�تمام عمليات الدفع، تحديدا

التحول اإللك��و�ي ورقمنة العمليات املالية ما ي��

اإللك��ونية ا��افظ  عن  الفروع  مختلف   �� تدر��ية  جلسات  تضمنت  للعمالء  و�رشادية  �سو�قية   حملة 

 واستخداما��ا

تدر�بات مكثفة لل�ادر الوظيفي ع�� استخدمات ا��افظ اإللك��ونية �� �افة فروع البنك

تفعيل ا��افظ اإللك��ونية للعمالء من خالل الفروع لالستفادة من ا��دمات املتاحة

 من خالل لوسائل الدفع االلك��ونية املتاحة
ً
ارشاد وتوعية العمالء للقيام �عمليات سداد الدفعات إلك��ونيا

خالل اإللك��ونية  ا��افظ  خالل  من  القروض  لصرف  إنجاز  أفضل  حققوا  ممن  موظف�ن  ثالثة  أفضل   م�افأة 
ً
 أقصر مدة زمنية عن ا��هود االست�نائية املبذولة �� توعية العمالء ومتا�عة معامال��م. وجاء هذا التكر�م تقديرا

 ل��هود املبذولة من قبل ال�ادر الوظيفي �� البنك إلنجاح حملة التحول اإللك��و�ي لرقمنة عمليات صرف وسداد

القروض من خالل ا��افظ اإللك��ونية

:

.

.

.

.

.

 تطو�ر نظام س�� عمل
داخ�� مت�امل

System Workflow

األلواح الذكية
Smart Tablets 

 توف�� وسائل الدفع اإللك��و�ي
E-payment Services 

 الصرف اإللك��و�ي للقروض من
 خالل ا��افظ اإللك��ونية

E-Wallet Sevices

 تطبيق الهواتف الذكية
NMB’s Mobile Application

اإللك��و�ــي التحــول  بدايــة   �انــت 
خــالل مــن  اإلقراضيــة   للعمليــات 
مت�امــل داخ�ــ�  قــروض  نظــام   تطو�ــر 
منــح عمليــات  إدارة  و�ســر�ع   ل�ســهيل 

االئتمان

 تــم تزو�ــد موظفــي االئتمــان �ــ� الفــروع
 بألــواح ذكيــة               ل�ســهيل عمليــة
 تقديــم طلبــات ا��صــول ع�ــ� القــرض
للعمــالء امليدانيــة  الز�ــارة   خــالل 

األقســاط ســداد  خدمــة  توف�ــ�   تــم 
 باســتخدام  وســائل الدفــع اإللك��و�ــي
الوط�ــ� البنــك  تطبيــق  خــالل   مــن 
مثــل اإللك��و�ــي  الدفــع   وخدمــات 

  خدمة اي فوات��كم وغ��ها

البنــك الوط�ــ� خدمــة صــرف القــروض  أطلــق 
 مــن خــالل ا��افــظ اإللك��ونيــة ضمــن حملــة
�ــ� اختصــار  ”قرضــك بك�ســة زر“ ممــا ســاهم 
حصــول وال�ســهيل  العمليــات  إنجــاز   ف�ــ�ة 
مــن أقــل  خــالل  ا��دمــات  ع�ــ�   املســتفيدن 

 5 ساعات

للبنــك الذـ�ـي  الهاتــف  تطبيــق   تطو�ــر 
 الوط�ــ� إلتاحــة ا��دمــات اإللك�ــ� ونيــة
طلــب تقديــم  مثــل  للعمــالء   ا��تلفــة 
 قــرض، واالطــالع ع�ــ� تفاصيــل القــروض
وغ��هــا القــروض  وســداد   والدفعــات، 

من ا��دمات الرقمية

Tablets

COVID - 19
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البنك خدمات أطلق  االلك��ونية،  ا��افظ  الدفعات من خالل  القروض وسداد  لرقمنة عملية صرف   إضافة 

الك��ونية أخرى �التا��

وقد نتج عن حملة قرضك بك�سة زر ما ي��

  تفعيل ما يز�د عن 13 ألف محفظة إلك��ونية للعمالء خالل ا��ملة 

عن يز�د  ما  اإللك��ونية  ا��افظ  خالل  من  املصروفة  القروض  �سبة   بلغت 

60% �� النصف الثا�ي من العام 2020

 ز�ادة �سبة مبالغ الدفعات االلك��ونية للنصف الثا�ي من العام وال�� بلغت

10.9 % عن النصف األول من العام وال�� بلغت 9.3% من اجما�� الدفعات

380 موظف ع�� ا��افظ االلك��ونية واستخداما��م وع�� كيفية    تد ر�ب 

 ���يلها، باإلضافة ا�� آلية عمل صرف القروض وسدادها من خالل ا��افظ

اإللك��ونية لتقديم الدعم املستمر لعمالء الوط��

االلك��ونية ا��افظ  ع��  البنك  فروع  �افة   �� العمالء  من  عدد   تدر�ب 

واستخداما��م

 لدورة صرف القروض ع�� ا��افظ االلك��ونية ضمن اطار وحدود التحول الرق�� الشامل لعمليات توز�ع
ً
 استكماال

 القروض من خالل ا��افظ االلك��ونية اطلق البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة أول (رو�وت) وهو تقنية �عتمد

 ع�� الذ�اء االصطنا��، حيث انھ يقوم بصرف القروض لعمالء البنك �ش�ل دوري، وختصر استخدام الرو�وت وقت

اجراء التحو�الت املالية للقروض، و�نجزها �ش�ل اسرع وذلك مع ضمان آمن ودقة عملية الصرف

قرضك
بكبسة زر

 عن الشي�ات البنكية
ً
.اعتماد ا��افظ االلك��ونية لصرف السلف والبدالت ملوظفي البنك عوضا

 أطلق البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة منصة إلك��ونية �� جميع فروعھ ��موعة من النماذج تتمثل �� است�يان

 ل��فاظ
ً
 رضا العمالء، ونموذج تقديم االق��احات والش�اوى، ونموذج طلب االستفادة من ا��دمات غ�� املالية سعيا

 ع�� أع�� مستوى ل��دمة املقدمة وتحس�ن جودة التواصل مع العمالء، حيث س�ساهم هذه النماذج �� توف�� مصدر

.رئ���� ملعرفة ودراسة احتياجات العمالء والسوق

 أعلن البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة عن اس�بدال الوصل الور�� لدفعات العمالء برسالة نصية تصل لهاتف

 ��ملة رقمنة العمليات وا��دمات املقدمة للعمالء
ً
.العميل عند اتمامھ لعملية دفع القسط الشهري، استكماال

:

.

:

.

السي��ا�ي األمن  متطلبات  إنجاز  تم  البيانات،  وحماية  بأمن  يتعلق  فيما  املركزي  البنك  ملتطلبات                            االمتثال 

"cyber security" .��وذلك ضمن إطار التحول الرق

.

.

.

.

.
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ا��دمات املالية

 يوفر البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة مجموعة من ا��دمات املالية ال�� ��دف إ�� �عز�ز وصول الفئات املس��دفة

 ل��دمات املالية وا��صول ع�� تمو�ل م�سور ي�ناسب مع االحتياجات املتغ��ة لعمالء التمو�ل األصغر �� اململكة األردنية

البنك الوط�� لتمول املشار�ع �� ا��تمعات ا��لية، لذلك يحرص   الهاشمية و�ما يدعم تمكي��م االقتصادي واالجتما�� 
ً
 الصغ��ة ع�� التأكد من تطو�ر ا��دمات املالية املقدمة واستحداث خدمات مالية جديدة تالءم هذه االحتياجات. وتماشيا

الوط�� بتطو�ر البنك  الطرق، يقوم  بأ�سر  ا��دمات  التكنولو�� والرق��، ولضمان حصول املستفيدين ع��  التطور   مع 

 مستمر ألنظمتھ االئتمانية و�تاحة العمليات املالية الرقمية ووسائل الدفع اإللك��و�ي

200  ومن ا��دير بالذكر بأن البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة يقدم خدمات مالية �سقف تمو��� يبدأ من 

. و�غطي هذه ا��دمات
ً
دينار أرد�ي ولغاية 50,000 دينار أرد�ي ولف��ات سداد تصل لغاية 48 شهرا

 القروض امليكرو�ة والصغ��ة ال�� �س��دف أ��اب األعمال امليكرو�ة وأ��اب املشار�ع الصغ��ة ورواد األعمال ��

مختلف ا��االت وم��ا ا��دمي، والتجاري، والزرا��

قروض التعليم ال�� �س��دف الطلبة �� مختلف املستو�ات األ�اديمية واملهنية

ا��لول التمو�لية ال�� �ع�� بالب�ئة والطاقة

:

.

.

.

.
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مع لي�ناسب  املنتج  تصميم   جرى 
امليكرو�ة األعمال  أ��اب   احتياجات 
أو املشروع  لتأس�س  سواء   والصغ��ة، 
 العمل ع�� تطو�ر مشروع قائم، و�مكن
غ�� أو  مرخصا  املشروع  ي�ون   أن 
البنك توجھ  من  الرغم  ع��   مرخص، 
ع�� املشار�ع  أ��اب   ل���يع 
اإلدار�ة املبادئ  وتطبيق   ترخيصها 
مشروعا��م،  �� السليمة   وا��اس�ية 
التمو�ل  �� األولو�ة  و�عطي   كما 
فرص توف��  شأ��ا  من  ال��   للمشار�ع 

عمل ألها�� ا��تمعات ا��لية

األعمال أ��اب  املنتج   �س��دف 
امل��ل من  تدار  ما  عادة  ال��   امليكرو�ة 
تحتاج ال  ال��  األعمال  ضمن   وتصنف 
معقدة إجراءات  أو  ترخيص   إ�� 
مع ي�ناسب  املنتج  أن  كما   لتأس�سها، 
يتخ��ون الذين  الشباب  من   املبادر�ن 
والدخول ا��اص  عملهم   تأس�س 

العمل سوق   �� مباشرة 

ال�� القائمة  للمشروعات  املنتج   يمنح 
لتأس�س وكذلك  تطو�ر،  إ��   تحتاج 

جديدة  مشار�ع 

ملنتج التمو�ل  سقف   يصل 
دينار  3,000 لغاية   �علي�� 
24 إ��  تصل  ف��ة  ع��   �سدد 

شهرا

منتج �علي�� منتج صديق الب�ئةمنتج مشرو��

ملنتج التمو�ل  سقف   يصل 
دينار  5,000 لغاية   مشرو�� 
36 إ��  تصل  ف��ة  ع��   �سدد 

شهرا

 يصل سقف التمو�ل ملنتج صديق

 الب�ئة لغاية 3,000 دينار �سدد ع��

ف��ة تصل إ�� 30 شهرا

منتج �شار�ي منتج اس�ثماريمنتج الوط��
ملنتج التمو�ل  سقف   يصل 
دينار  1,000 لغاية   الوط�� 
إ��  أرد�ي �سدد ع�� ف��ة تصل 

20 شهرا

ملنتج التمو�ل  سقف   يصل 
دينار  50,000 لغاية   اس�ثماري 
48 إ��  تصل  ف��ة  ع��   �سدد 

شهرا

ملنتج التمو�ل  سقف   يصل 
دينار  2,000 لغاية   �شار�ي 
إ��24 تصل  ف��ة  ع��   �سدد 

شهرا

 أحد ا��لول ال�� تقدم أل��اب املشار�ع
مختلف  �� األعمال  ورواد   الصغ��ة 
 �عتمد ع��

ً
 ا��االت، و�وفر املنتج تمو�ال

 دراسة املشروع و�م�انياتھ وآفاق توسعتھ
 من خالل دراسات يجر��ا �ادر مؤهل من
ال��ك�� البنك. يجري   ��  موظفي االئتمان 
وقدرتھ للمشروع  املضافة  القيمة   ع�� 
ا��تمعات  �� الوظائف  توف��   ع�� 
ال�� للقطاعات  أولو�ة  منح  مع   ا��لية 
القيمة �عز�ز  ع��  بقدر��ا   تتصف 
 املضافة لالقتصاد ا���� �� ا��افظات.
 يتم توف�� التمو�ل لغايات اقتناء األصول
أو �لية  أو االس�ثمار�ة بصورة   اإلنتاجية 
�� العامل  املال  رأس  وتدعيم   جزئية، 

املشار�ع ا��تلفة

مع ت�ناسب  مالية  خدمات  املنتج   يوفر 
وظروفهم، ا��امعي�ن  الطلبة   احتياجات 
 و�حيث يتمكن الطلبة من تمو�ل دراس��م
مصادر مع  ت�ناسب  بصورة   ا��امعية 
وتم كما  األسرة،   �� املوجودة   الدخل 
ع�� الطلبة  ���ع  بحيث  املنتج   تصميم 
االجتماعية، واملساهمة  األ�ادي��   التفوق 
 مع األخذ �� االعتبار مجموعة من العوامل
األسر�ة باألوضاع  تتعلق  ال��   األخرى 
من حزمة  خالل  من  وذلك   للطلبة، 
األداء ع��  بناء  تح�سب   ا��صومات 
الذين الطلبة  مراعاة  مع   األ�ادي�� 
والطلبة التطو��،  العمل   ��  ينخرطون 
 املعاق�ن، والطلبة الذين لد��م أشقاء ع��

مقاعد الدراسة ا��امعية

والطاقة بالب�ئة  ا��اص  املنتج   �س�� 
التمو�لية ا��لول  من  مجموعة   لتقديم 
اجهزة شراء  من  املق��ض�ن  تمكن   ال�� 

م��لية موفرة للطاقة

ليقوم مرن  �ش�ل  املنتج   صمم 
الفردية القروض  م��ات  ب�ن   باملزاوجة 
ا��صوصية منح  مع   وا��ماعية 
الفردي، اإلقراض  من��ية   ��  املتوفرة 
األعمال أ��اب  املنتج   و�س��دف 
امل��ل من  تدار  ما  عادة  ال��   امليكرو�ة 
تحتاج ال  ال��  األعمال  ضمن   وتصنف 
معقدة اجراءات  أو  ترخيص   إ�� 

س�سها لتأ

OPEN
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خدمات مالية جديدة

منتج �عا��
القطاعات مختلف   �� العالم  مؤسسات  بھ  ت�افح  الذي  الوقت   �� 
 لتمك�ن ذوي الدخل ا��دود وأ��اب املشار�ع امليكرو�ة والصغ��ة
 وتمكي��م من الوصول ��تلف ا��دمات املالية وغ�� املالية وتطبيق
العالم دول  تأثرت  الفئات،  ��ذه  لل��وض  املا��  الشمول   منظومة 
 بجائحة �ورونا وال�� �ان لها التأث�� األك�� ع�� ذوي الدخل ا��دود

وعمالء التمو�ل األصغر

لتوف�� �س��  وتنمو�ة  مالية  كمؤسسة  مسؤولي�نا  من   
ً
 وانطالقا

 أفضل ا��دمات للمستفيدين واستجابة الحتياجات عمالئنا �� ظل
 األزمة الراهنة وللتخفيف من أثار األزمة ع�� مشار�عهم سواء �انت
الصغ��ة املشار�ع  لتمو�ل  الوط��  البنك  قام  مستقلة،  أو   م��لية 
 باستحداث منتج �عا�� للعمالء املتضرر�ن من األزمة لتمكي��م من
وصول ولضمان  جديد،  من  �شاطهم  واستعادة  بأعمالهم   ال��وض 
صرف خدمة  إتاحة  تم  السبل،  بأفضل  للمستفيدين   ا��دمة 

القرض من خالل ا��افظ اإللك��ونية

منتج ِبذار
الفئة تمك�ن  ا��  املنتج  هذا  طرح  خالل  من  الوط��  البنك   ��دف 
املعاي�� حسب  التمو�لية  ا��دمات  من  االستفادة  من   املس��دفة 
 ا��ددة، و�عطاء األولو�ة للزراعة اليوم للتخفيف من أثر هذه األزمة
تم أنھ   حيث  وا��يوا�ي.  النبا�ي  �شق��ا  الزراعية  املشار�ع   ع�� 
�� خاصة  للمزراع�ن  فرص  خلق   �� ل�ساهم  بذار   منتج   استحداث 
وتطو�ر ب�نمية  للمساهمة  الفقر،  جيوب  ومناطق  الر�فية   املناطق 
الغذا�ي االمن  بتوف��  كفيل  حيوي  قطاع  ل�ونھ  الزرا��   القطاع 

األرد�ي

الزراعية املشار�ع  وأ��اب  املزارع�ن  املنتج  هذا   و�س��دف 
 وا��يوانية واملشار�ع املوسمية، الذين لد��م أصول زراعية �األرض
و�مكن املشروع،  و�عز�ز  ال�شغيلة  الت�اليف  لتغطية  ا��يوانات   أو 
شروط انطبقت  حال   �� املعاد  أو  ا��ديد  للعميل  خاللھ  من   املنح 
اإلنتاج العميل و�ناء ع�� رغبتھ. ولغاية شراء مستلزمات   املنح ع�� 

الزرا�� �شقيھ النبا�ي وا��يوا�ي ومشار�ع ال�سم�ن

��م التمو�ل:  500 - 3500 دينار أرد�ي

مدة السداد: 15 - 30  شهر

��م التمو�ل:  300 - 3000 دينار أرد�ي

مدة السداد: 15 - 30  شهر

.

.

.

.
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ا��دمات الرقمية
.1

.2

.3

الهواتف ع��  تطبيق  البنك  طّور  املا��،  القطاع   �� التكنولوجية  التطورات  ومواكبة  لعمالئنا  املقدمة  ا��دمات   لتحس�ن 
 الذكية لتوف�� عدد من ا��دمات االلك��ونية لعمالئھ من خاللھ، واملتاح ع�� نظامي                                        بمزايا متعدد تمكن

العمالء من االستفادة من عدة خدمات �ش�ل آمن من أي م�ان و�� أي وقت

تطبيق البنك ع�� الهواتف الذكية

الدفع االلك��و�ي

شاشات األلواح الذكية �� الفروع

 تطبيق البنك من خالل ا��افظ االلك��ونية

خدمة إي فوات��كم

االطالع ع�� تفاصيل القروض ا��اصة بالعميل
تقديم طلب تمو�ل جديد

تحديد مواقع الفروع والتواصل معهم
سداد الدفعات الشهر�ة ومتا�ع��ا

تقديم براءة ذمة للقروض املسددة
متا�عة آخر اخبار البنك من خالل قنوات التواصل االجتما�� املرتبطة بالتطبيق

 قام البنك بتوف�� عدة قنوات إلك��ونية ل�سهيل عملية سداد الدفعات الشهر�ة امل��تبة ع�� العمالء من أي م�ان و�� أي
وقت، يذكر أبرزها

 بإم�ان عمالء البنك �سديد الدفعات الشهر�ة امل��تبة عل��م لدى البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة من خالل
 خدمة "أي فوات��كم " دون ا��اجة لز�ارة فروع البنك. وال�� يتم تقديمها من خالل �افة البنوك العاملة واملؤسسات

املعتمدة لتقديم هذه ا��دمة واملرخصة من قبل البنك املركزي األرد�ي

 لعمالء البنك سداد دفعا��م الشهر�ة من خالل تطبيق البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة ع��
ً
 يمكن أيضا

 الهواتف الذكية، والذي تم ر�طھ مع احدى الشر�ات املزودة ��دمات ا��افظ االلك��ونية                    وال�� من
خاللها يتم �غذية حساب العميل والدفع مباشرة من خالل تطبيق البنك

 تم تفعيل شاشات ألواح ذكية                  �� الفروع ل�سهيل وصول مراج�� الفروع ��دمات البنك االلك��ونية �ش�ل مباشر،
 حيث تم ر�ط عدد من ا��دمات ال�� يمكن ملراج�� الفروع سواء �انوا عمالء قائم�ن أو عمالء محتمل�ن االستفادة م��ا. ومن

هذه ا��دمات

تقديم طلب توظيف
تقديم اق��اح و ش�وى

 تقييم ا��دمة املقدمة من خالل �عبئة است�يان رضا مراج�� الفروع
تقديم طلب لالستفادة من ا��دمات غ�� مالية

أ.

ب.

AndroidiOS 

من هذه ا��دمات: 

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.
..

.

:

:

و

.

"UWallet"  

 (Tablets)
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ا��دمات غ�� املالية
البنك الوط�� الهام لنمو ا��تمعات، يركز   ع�� دوره االجتما�� واالقتصادي 

ً
املا�� وتأكيدا  ل��سيخ مفهوم الشمول 

ً
 سعيا

 لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة ع�� تقديم تدر�بات التوعية والتثقيف املا�� ال�� �س��دف عمالء البنك وفئات ا��تمع ا���� من
 ال�ساء والشباب والالجئ�ن للتوعية با��دمات املالية وخدمات التأم�ن والرعاية املتاحة لعمالء التمو�ل األصغر وأهمية إدارة

املال واالدخار وألية إدارة وتحقيق استدامة املشروعات امليكرو�ة والصغ��ة

 ع��
ً
 يقوم البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة بتعو�ض عمالئھ بدل دخول املس�شفى الناتج عن مرض أو حادث بناءا

السنة  �� ليلة   12 أق���  و�حد  الواحدة  لليلة  دينار   15 بمبلغ  ساعة   24 عن  تقل  ال  ملدة  مقيم  كمر�ض  الطب�ب   توصية 
التأمي�ية

 إضافة ا�� ذلك يقدم البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة برنامج التأم�ن ع�� ا��ياة ملساعدة أسر العمالء التعامل مع
حاالت الوفاة من خالل �سديد التمو�ل املمنوح �� حالة وفاة العميل او العميلة، أو وفاة زوج العميلة ال سمح هللا

�� جميع أنحاء البازارات واملعارض ا��تلفة  العديد من   �� الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة بإشراك عمالئھ  البنك   يقوم 
ا���� السوق   �� واالنخراط  وخدما��م  منتجا��م  ل�سو�ق  جديدة  أسواق  ا��  الوصول   �� العمالء  �ساعد  وال��   اململكة 

والتعرف ع�� منتجات منافس��م

مواقع �شرها  خالل  من  عمالئھ  منتجات  �سو�ق   �� املساعدة  ع��  الصغ��ة  املشار�ع  لتمو�ل  الوط��  البنك   
ً
أيضا  و�عمل 

عن التعر�ف  ع��  ملساعد��م  االسواق  مختلف   �� التجار  من  قاعدة  مع  العمالء  ر�ط  إ��  باإلضافة  االجتما��   التواصل 
منتجا��م و�سو�قها

من العديد  الشر�اء  من  عدد  مع  بالتعاون  ا����  ��تمع  وألفراد  لعمالئھ  الصغ��ة  املشار�ع  لتمو�ل  الوط��  البنك   يقدم 
لز�ادة واألعمال  املال  إدارة  وأساليب  املالية  باملفاهيم  ا����  ا��تمع  وتوعية  تثقيف   �� بدوره   

ً
إل��اما التدر��ية   الدورات 

 قدر��م ع�� ادارة مشار�عهم ماليا و ادار�ا و�علم كيفية الوصول ا�� اسواق جديدة �� ظل املنافسة املوجودة. شملت هذه
 ال��امج عقد ورشات تدر��ية وتوعو�ة �� مختلف محافظات اململكة، اس��دفت عمالء البنك واملستفيدين من برامج الشر�اء

من أبناء ا��تمع ا���� والالجئ�ن السور��ن، حيث غطت هذه ال��امج عدد من املواضيع يذكر م��ا

التأم�ن امليكروي

خدمات �سو�قية

خدمات تدر��ية وتوعو�ة

ورشات توعو�ة �� برامج التمو�ل املقدمة من خالل البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة

ورشات تدر��ية عن االدخار وادارة الديون
ورشات تدر��ية �� تأس�س و�دارة املشار�ع

ورشات تدر��ية عن ا��افظ اإللك��ونية واستخداما��ا

ورشات تدر��ية �� القدرات واإلدارة املالية

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.
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إدارة األزمة والتحوط املبكر

C
O
V
ID
-1
 شهد العالم مطلع عام 2020 تف��� مرض ”�وفيد - 19“ الذي صنف من قبل ا��هات ا��تصة كجائحة عاملية �� منتصف9

 ع�� إدارة
ً
 شهر آذار من العام 2020، ومع ازدياد ان�شار الفايروس �� دول خارج الص�ن وارتفاع وت��ة االصابات، �ان لزاما

إدارة وكيفية  األحوال  اسوأ   �� األمور  إليھ  تؤول  سوف  ملا  تفصيلية  خطة  وضع  الصغ��ة  املشار�ع  لتمو�ل  الوط��   البنك 
 االزمة، حيث قامت دائرة إدارة ا��اطر واإلمتثال و�توج��ات من الرئ�س التنفيذي بإعداد خطة إلستمرار�ة األعمال �� حال

تف��� ا��ائحة �ش�ل �عيق العمل �ش�لھ املعتاد
 

�� حاالت ا��رص ع�� سالمة موظفيھ وعمالءه  مع  يتوافق  بما  أعمالھ  باستمرار  الوط��  البنك  إدارة  إل��ام   ومن منطلق 
 الطوارئ ال�� قد �سب��ا الظروف الطبيعية وال��ية واألزمات، فإن إدارة البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة أعدت
بأسلوب ا��دمات خالل األزمات  تقديم   �� بأسلوب م���� من أجل ضمان اإلستمرار   نموذج ��طة إستمرار�ة األعمال، 
 م�سق وفعال ���ن التعا�� التام من هذه األزمات وا��االت الطارئة إ�� أن �عود الوضع لطبيعتھ، وقد قام البنك الوط��

 ��الة الطوارئ ال�� مرت ��ا اململكة �� ظل أزمة ف��وس �ورونا
ً
 بتطو�ر خطة الطوارئ استجابة

 وقد تضمنت خطة الطوارئ وضع عدد من السياسات واملعاي�� واإلجراءات وا��طط ل�شغيل األعمال و�عادة تأهيلها للعمل
 عند حدوث توقف �شغيل العمليات وال��  ��دف إ�� تقليل ا��اطر واألضرار املالية والقانونية وال�شغيلية الناتجة عن

التوقف، م��ا

 �شكيل ��نة أو فر�ق إلدارة حالة الطوارئ ال�� يمر ��ا البنك، بحيث تتو�� ال��نة تزو�د الرئ�س التنفيذي ب�افة
 األحداث واملستجدات والتطورات ال�� تطرأ خالل حالة الطوارئ، كما تقوم بتقديم ا��لول واملق��حات ال�� من

شأ��ا تحس�ن و�سهيل س�� العمل أثناء حالة الطوارئ

 لضرورات وم��رات
ً
 وضع خطة تخفيض أعداد ال�ادر الوظيفي �� م�ان العمل وتوج��ها للعمل عن �عد وفقا

 ألوامر الدفاع املعلن ع��ا
ً
العمل  وتا�عا

 وضع خطة للدائرة املالية، وال�� من شأ��ا توف�� عدد من التقار�ر وامل��صات حول أثر األزمات وحاالت الطوارئ
 ع�� عمليات البنك وأداءه املا��، ومدى تأث�� حاالت الطوارئ ع�� اإلستقرار املا�� للبنك ومدى قدرتھ ع�� تحقيق

أهدافھ وخططھ السنو�ة املوضوعة

 وضع خطة لتغطية األمور املتعلقة بمجال تكنولوجيا املعلومات                                                     وال�� تضمنت
 تقسيم حاالت الطوارئ لعدة مستو�ات (املستوى املنخفض، واملستوى املتوسط، واملستوى املرتفع)، باإلضافة
ناحية من  البنك  عمليات  ع��  املتوقع  وأثرها  تحصل  أن  املمكن  من  ال��  الطوارئ  حاالت  أهم   الستعراضها 

تكنولوجيا املعلومات

وضع خطة للفروع واإلدارة العامة للتعامل مع �عليمات السالمة العامة �� مختلف حاالت الطوارئ واألزمات

(IT Disaster Recovery Plan)

.

.

:

.

.

.

.

.
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مبادرات و�نجازات البنك ملواجهة آثار وتداعيات جائحة �ورونا

 اطلق البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة حملة #رح_نقدر_إيد_بإيد ضمن ا��هود الوطنية للتصدي لظروف جائحة
�ورونا �� األردن، وال�� تضمنت ال�شاطات التالية

املبادرة ملساندة ا��هود الوطنية الحتواء ف��وس ال�ورونا (�وفيد 19) من خالل الت��ع لوزارة ال��ة األردنية

 اطالق عدد من ا��مالت التوعو�ة بأساليب الوقاية من تف��� ف��وس �ورونا وا��افظة ع�� الب�ئة ال��ية �� البنك.
الفروع ومراج��  العمالء  وتوعية  تثقيف  عملية  لقيادة  املوظف�ن  من  لعدد  توعو�ة  عمل  ورشات  ا��ملة   تضمنت 
 بأساليب الوقاية وا��ماية من ان�شار العدوى، باإلضافة إ�� عدد من ا��مالت التوعو�ة ع�� مختلف قنوات ال�سو�ق

(الرقمية وغ�� الرقمية) ع�� املواقع التواصل االجتما��، الرسائل النصية، شاشات عرض الفروع، وغ��ها
  

3000  ل�افة القروض ال�� تقل عن 
ً
2020 و�رسوم رمز�ة مخفضة جدا  تأجيل أقساط القروض للعمالء لشهر آذار 

 لذلك تأجيل األقساط للعمالء
ً
 دينار أرد�ي، واس�يفاء رسوم مخفضة ب�سبة %50 للمبالغ ال�� تز�د عن ذلك، والحقا

ل�ل من شهري ن�سان، أيار دون اح�ساب غرامات أو رسوم

االجتماعات لتنظيم  ُ�عد  عن  التواصل  تطبيقات  واعتماد  ُ�عد،  عن  البنك  موظفي  من  عدد  عمل  نظام   تفعيل 
 والتدر�بات ومتا�عة س�� العمل خالل ف��ة حظر التجول والتعطل �� ظل اإلجراءات ا���ومية ملواجهة ف��وس �ورونا

 املستجد

  قام البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة باستحداث خدمة مالية جديدة "منتج �عا��" استجابة الحتياجات العمالء
 �� ظل األزمة الراهنة وللتخفيف من أثار األزمة ع�� مشار�عهم سواء �انت م��لية أو مستقلة، ولتمكي��م من ال��وض

بأعمالهم واستعادة �شاطهم من جديد

 ��ميع فروع البنك عن طر�ق ا��افظ اإللك��ونية، و�دء التحول
ً
 التوجيھ باإلنتقال ملرحلة إصدار القروض إلك��ونيا

 إ�� ا��دمات اإللك��ونية �ش�ل أك�� وأك�� فاعلية وال�� تضمنت ز�ادة ال�شرات التوعو�ة للموظف�ن والعمالء بضرورة
فتح واستخدام ا��افظ اإللك��ونية

 لتلبية احتياجات العمالء خالل األزمة
ً
 أعلن البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة عن استحداث منتج ِبذار، سعيا

وتطو�ر تنمية   ��  
ً
و�سهاما وا��يوا�ي،  النبا�ي  �شق��ا  الزراعية  املشار�ع  ع��  األزمة  هذه  أثر  من  وللتخفيف   الراهنة 

 القطاع الزرا�� وتحقيق األمن الغذا�ي �� األردن

��ا عن لل���يل  املوظف�ن  واق��اح دورات وتحف��  اإللك��ونية  املسابقات  إجراء  املوظف�ن من خالل  بتحف��   القيام 
املعرفة ز�ادة  يضمن  الذي  بالش�ل  ا��ظر  ف��ة  واستغالل  للموظف�ن  واملهارات  ا����ات  لز�ادة  االن��نت   طر�ق 

واستغالل الوقت

ُ�عد مثل تطبيق زووم إلجراء اجتماعاتھ مع التواصل عن  البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة تطبيقات   اعتمد 
التدخالت إ��  باإلضافة  �ورونا  جائحة  وتداعيات  آثار  مناقشة  ع��  تركزت  وال��  والداخلية،  ا��ارجية   ا��هات 

الضرور�ة ملواجهة آثار االزمة ال�� يمكن اتخاذها من قبل البنك

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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 بظروف جائحة �ورونا �� األغوار ا��نو�ية وغور املزرعة ملساندة
ً
 تجه�� وتوز�ع طرود غذائية �� املناطق األك�� تضررا

 بالت�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية �� األردن
ً
    األسر األك�� احتياجا

 
واعتمادها خالل ف��ة ا��ائحة ف�سبوك                                            موقع   �� لبنك  ا ب  حسا  توثيق 
 كمنصة رسمية للتواصل املباشر مع العمالء وخدم��م و�شر التعميمات الصادرة عن إدارة البنك بما يخص تأجيالت

دفعات القروض وغ��ها من التعميمات والقرارات

للمشاركة بدعم األردن  �لنا  للتم�� وهيئة شباب  امللك عبدهللا  الصادرة عن صندوق  التطوعية  با��مالت   املشاركة 
األسر الفق��ة وا��االت اإل�سانية

”Facebook Veri�cation badge”

.

.

.
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املؤشرات ال�شغيلية لعام 2020

ا��صة السوقية

 �عت�� البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة واحد من عشرة شر�ات تمو�ل أصغر مرخصة من قبل البنك املركزي األرد�ي
 وتحت مظلة تنمية - شبكة شر�ات التمو�ل األصغر �� االردن،وقد احتل البنك الوط�� حسب الدراسة السوقية الصادرة
 من قبل تنمية للر�ع الرا�ع من عام 2020 املرتبة الثانية حسب ا��صة السوقية من عدد العمالء القائم�ن واملرتبة الثالثة

حسب ا��صة السوقية من ��م ا��فظة املالية

 أما بال�سبة ل��صة السوقية بصرف القروض من خالل ا��افظ االلك��ونية، فقد حصل البنك ع�� أع�� حصة سوقية
ا��افظ خالل  من  صرفها  تم  أرد�ي  دينار  مليون   6.5 يقارب  ما  بلغت  وال��  اململكة   �� األصغر  التمو�ل  شر�ات   ب�ن 

اإللك��ونية للمستفيدين

 وتب�ن األش�ال البيانية أدناه توز�ع ا��صص السوقية للشر�ات �� االردن حسب عدد العمالء القائم�ن و��م ا��فظة
املالية، باالضافة ��صة البنك السوقية �� مختلف محافظات اململكة

ا��صص السوقية لشر�ات التمو�ل األصغر املرخصة
30% 

25%

20%

15%

10%

05%

0%

البنكتمويلكما�هليةفينكاا�مينفيتاسا�نرواإثمار
الوطني

صندوق
 المرأة

عدد العمالء القائم�ن (%)��م ا��فظة املالية (%)
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��م ا��فظة املالية (%) عدد العمالء القائم�ن (%)ان�شار الفروع (%)

 حصة البنك الوط�� السوقية حسب ا��افظة

الطفيلة            المفرق            العقبة            معان           عجلون            جرش            إربد             الكرك            مادبا             الزرقاء            البلقاء            عمان

.

.

.

.
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معان

العقبة

الصا��ية

املفرق

مادبا

عمان

الزرقاء

الرصيفة الشما��
�� معصوم

الرصيفة

وادي مو���

الطفيلة

الكرك
غور الصا��

غور املزرعة

مؤتھ

الرمثا

إر�د
ب�� كنانھ

غرب إر�د
ا��صن

��لون
جرش

البلقاء
ديرعال

البقعة

السلط

الوحدات
خر�بة السوق

الهاش��
املكتب الرئ����

صو���مار�ا

مرج ا��مام

جبل اا��س�ن

الهاشمية

إقليم ا��نوبإقليم الوسطإقليم الشمال

��لونجرشإر�د مادباالبلقاءعماناملفرق العقبةالطفيلةالكركالزرقاء معان

511 2831 5411 2

 يقدم البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة خدماتھ للمستفيدين من خالل شبكة فروع �شتمل ع�� 34 فرع من�شرة ��
.جميع محافظات اململكة األردنية الهاشمية

شبكة فروع البنك
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مع  
ً
عميال  90,155 القائم�ن  العمالء  عدد   بلغ 

 ��اية عام 2020، حيث وصلت أرصدة قروضهم
 ا�� نحو  45,849,187 مليون دينار أرد�ي، و�ان
.
ً
 أردنيا

ً
 متوسط رصيد القرض القائم 648 دينارا

 و�قوم ع�� تقديم ا��دمات اإلقراضية للعمالء
�� فرع   34 ع��  موزع�ن  ائتمان  ضابط   231 

جميع أنحاء اململكة

القروض القائمة لعام 2020

%81

%19
�سبة عدد القروض القائمة

من خالل ا��افظ اإللك��ونية

 �سبة عدد القروض القائمة تقليدي
(شي�ات)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

ان
م

ع

اء
رق

الز

ك
كر

ال

دبا
ما

اء
لق

الب بد
إر

رق
مف

ال

لة
في

ط
ال

ان
مع

ش
جر

ون
جل

ع

بة
عق

ال

عدد العمالء الفعال�ن عدد القروض الفعالة محفظة القروض الفعالة

الش�ل 3: رسم بيا�ي لتوز�ع محفظة القروض القائمة حسب ا��افظة

 الش�ل 1  : �سبة عدد القروض القائمة من خالل ا��افظ اإللك��ونية

من محفظة القروض القائمة ال�لية

الش�ل 2 : توز�ع محفظة القروض القائمة حسب ج�س املق��وض

 �سبة الذ�ور
من العمالء القائم�ن

%28

 �سبة اإلناث
من العمالء القائم�ن

%72
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الش�ل4: رسم بيا�ي يو�� النمو �� مبالغ القروض القائمة

آخر خمس سنوات 

.
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املشار�ع لتمو�ل  الوط��  البنك  قام   ،2020 عام   �� 
اجمالية بقيمة  قرض   39,850 بتوز�ع   الصغ��ة 
فروعھ خالل  من  دينار    37,142,444 ا��   وصلت 

 املن�شرة �� جميع أنحاء اململكة

القروض املوزعة لعام 2020
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عدد العمالء الفعال�ن عدد القروض الفعالة محفظة القروض الفعالة

الش�ل 3: رسم بيا�ي لتوز�ع محفظة القروض املوزعة حسب ا��افظة

 الش�ل 1  : �سبة عدد القروض املوزعة من خالل ا��افظ اإللك��ونية
من محفظة القروض املوزعة ال�لية

الش�ل 2 : توز�ع محفظة القروض املوزعة حسب ج�س املق��وض

 �سبة الذ�ور
من العمالء القائم�ن

%30

 �سبة اإلناث
من العمالء القائم�ن

%70 %67

%33
�سبة عدد القروض القائمة

من خالل ا��افظ اإللك��ونية

 �سبة عدد القروض القائمة تقليدي
(شي�ات)
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الش�ل4: رسم بيا�ي يو�� النمو �� مبالغ القروض املوزعة

آخر خمس سنوات 
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الوظيفي الشاغر  عن  اإلعالن  ��ظة  منذ  البنك   �� العاملة  بالقوى  املتعلقة  العمليات  بإدارة  ال�شر�ة  املوارد  دائرة   �ع�� 

 وانضمام املوظف إ�� �ادر البنك، حيث بلغ عدد موظفي البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة �� ��اية عام 2020 (483)

 من الشباب األرد�ي الواعد
ً
موظفا

الوظيفي ع�� اختيار وتوظيف ا��ر�ج�ن ا��دد ممن �� استقطاب و�عي�ن �ادره  التأس�س  الوط�� منذ  البنك  ارتكز   وقد 

 يمتل�ون املؤهالت العلمية املناسبة للتعي�ن ومنح فئة اإلناث أولو�ة التعي�ن، حيث بلغت �سبة فئة الشباب 62% �� ح�ن

 ش�لت �سبة اإلناث م��م %45

202020192018املؤشر

عدد الفروع

عدد املوظف�ن اإلجما��

�سبة املوظفات اإلناث

عدد موظفي اإلقراض

عدد موظفي اإلدارة العامة

343433

%45%46%42

483479453

231228208

807978
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توز�ع أعداد املوظف�ن حسب الدرجة العلمية

ما دون
الثانوية العامة الثانوية العامة دبلوم بكالوريوس ماجستير

توز�ع أعداد املوظف�ن حسب العمر
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ال�ادر الوظيفي
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 ع�� الرغم من أن سياسة التعي�ن لدى البنك ال ترتكز ع�� امتالك خ��ات سابقة �� مجال التمو�ل األصغر باست�ناء التعي�ن

 �� الوظائف اإلدار�ة واإلدارة العليا، إال أن أحد أهم أهداف الدائرة يكمن �� استقطاب أ��اب ا����ات والكفاءات و�دارة

 تلك الطاقات واملواهب لتمكي��ا من تحقيق أهداف ورسالة الوط�� وذلك عن طر�ق توف�� فرص التدر�ب التأهي�� لاللتحاق

ذلك،  �� لألفراد.بما  الوظيفي  األداء  �عز�ز  أجل  من  الفاعلة  التدر��ية  ال��امج  وتنفيذ  وتنظيم  وتخطيط  الوظيفي   بال�ادر 

متا�عة ع��  ا��رص  مع  اإلنجل��ية  واللغة  والتواصل  االتصال  ودورات  االئتمانية،  العمليات  واساسيات  املالية،   الثقافة 

شمول �افة املوظف�ن �� فرص التدر�ب الداخ�� وا��ار�� بما �عزز معارفهم و�دعم مؤهال��م العلمية والعملية

با��افظ املرتبطة  العمليات  ملتا�عة  جديدة  وظيفة  باستحداث  البنك  قام  االلك��و�ي،  التحول  عملية  اطار   وضمن 

االلك��ونية وعملية صرف القروض من خاللها والتواصل مع الشركة الداعمة ل��دمة

 قامت الدائرة خالل عام 2020 ب�نظيم ما يقارب 30 برنامج تدر��� داخ�� وخار�� �� مختلف املواضيع العملية والتوعو�ة

 ملوظفيھ �� مختلف مواقعهم الوظيفية بما �شمل الورشات التدر��ية، واملؤتمرات، والشهادات املهنية واال�اديمية. وقد تم

اعتماد تطبيقات التواصل عن �عد لتنظيم وعقد %66 من ال��امج التدر��ية لـ 236 موظف �� مختلف املواقع الوظيفية

مبادئ حقوق اال�سان ومبدأ عدم إ��اق الضرر

ادارة ا��فظة وديمومة عمل شر�ات التمو�ل األصغر �� ظل جائحة �ورونا

إتيكيت التواصل الفعال مع األ��اص ذوي االعاقة

التمحور حول العمالء، الطر�ق لشمول ما�� أك��

أهداف التنمية املستدامة

التحليل االئتما�ي ومقدمة إ�� التمو�ل األصغر وخدمة العمالء

 التدقيق الداخ�� املس�ند للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� الصادر عن       و��نة

دبلوم التمو�ل األصغر والشمول املا��

:وقد غطت ال��امج التدر��ية مختلف املواضيع التقنية والتطو�ر�ة والتثقيفية للموظف�ن م��ا

.

.

وتم التعاون مع عدد من ا��هات ا��ارجية لعقد عدد من هذه ال��امج التدر��ية مثل

البنك املركزي األرد�ي 

  برنامج ا��ليج العر�ي للتنمية - األجفند

شبكة شر�ات التمو�ل األصغر �� األردن - تنمية

مركز املرأة العر�ية للتدر�ب والبحوث - �وثر

 شبكة التمو�ل األصغر للبلدان العر�ية - سنابل

ا��لس األع�� ��قوق األ��اص ذوي اإلعاقة

معهد األمم املتحدة للتدر�ب والبحث

ا��امعة العر�ية املفتوحة

السفارة الهولندية

 سند لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة

املعهد األمر��ي لالس�شارات التدر��ية

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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قائمة املركز املا�� كما �� 31 �انون االول لعام 2020

 

8,444,528 4,721,056 

388,660 270,622 

8,334 8,334 

43,895,350 45,904,822 

2,290,365 2,521,319 

1,487,594 1,821,932 

56,514,831 55,248,085 

  

   

569 2,706 

1,339,806 1,681,545 

7,222,77110,312,941

1,769,1482,601,252

10,332,294 14,598,444 

   

  

4,058,000 4,058,000 

1,014,500 1,014,500 

500,000 500,000 

40,610,037 35,077,141 

46,182,537 40,649,641 

56,514,831 55,248,085 

 

2020

املوجودات

النقد وما �� حكمھ

أرصدة مدينة أخرى

موجودات مالية بالت�لفة املطفأة

املمتل�ات واملعدات

حق استخدام أصول

مجموع املوجودات

املطلو�ات وحقوق املساهم�ن

املطلو�ات

بنك دائن

--أقساط قروض مستحقة

ال��ام إيجارات

قروض

أرصدة دائنة أخرى

 مجموع املطلو�ات

حقوق املساهم�ن 

رأس املال املدفوع

احتياطي إجباري

احتياطي خاص

األر�اح املدورة

مجموع حقوق املساهم�ن

مجموع املطلو�ات وحقوق املساهم�ن

ديناردينار

2019

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
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اإلفصاح والشفافية

لتمو�ل الوط��  البنك  قام  االرد�ي،  املركزي  البنك  عن  الصادرة  وشفافية  �عدالة  العمالء  مع  التعامل  لتعليمات   
ً
 اس�نادا

املشار�ع الصغ��ة بتأس�س وحدة (إدارة ومعا��ة ش�اوى العمالء)ت

قام البنك بتوف�� قنوات اتصال مختلفة الستقبال ش�اوى العمالء تتمثل بالطرق التالية

وفيما ي�� تفاصيل تص�يفات وطبيعة الش�اوى لعام 2020

080022277، بحيث  االتصال بالرقم ا��صص لوحدة ش�اوى العمالء 0798777733 أو ع�� الهاتف ا��ا�ي 
يتم ���يل امل�املات من خالل نظام ���يل خاص ولف��ات االحتفاظ القانونية

الوط�� البنك  فروع  داخل  املتواجدة  الذكية  األلواح  شاشات  خالل  من  اإللك��و�ي  الش�اوى  نموذج   �عبئة 
لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة

املشار�ع لتمو�ل  الوط��  البنك  فروع  داخل  املتواجد  الش�اوى  صندوق   �� ووضعھ  ا��اص  النموذج   �عبئة 
الصغ��ة

ال��يد اإللك��و�ي ا��اص بوحدة التعامل مع ش�اوى العمالء

صندوق بر�د: 2416 عمان 11941 االردن

الفاكس: 065358118

 املوقع اإللك��و�ي أو مواقع التواصل االجتما�� ا��اصة بالبنك

 ا��ضور ال����� ملب�� اإلدارة العامة ع�� عنوان (عمان – ا��ب��ة – شارع ياجوز – مقابل سيفوي ا��ب��ة –
 بناية رقم 20 – الطابق األول)ت

(complaints    nmb.com.jo)@

(www.nmb.com.jo)

تم استالم 420 ش�وى
(تمثل %60 من مجموع الش�اوى)

تم استالم 73 ش�وى
(تمثل %11 من مجموع الش�اوى)

ش�وى
تم استالم ما يقارب 203 ش�وى
تمثل %29 من مجموع الش�اوى

ا��موعأخرىب�ئة العملسلوك التعامل امل��

696 

:

.

.

.

.

.

.

.

.
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قصة نجاح
صن - فرع الرصيفة

ُ
عفاف غ

�عتمد عليھ إلدرار دخل إضا�� �� الذي  املوسم  ب�ل شغف.  واملدارس  األعياد  استقبال موسم   اعتادت عفاف ع�� 

 املشروع لم يصل إل��ا هذا العام. ف�س�ب ظروف مواجهة ف��وس �ورونا، �انت عفاف مج��ة ع�� إغالق أبواب مشغلها

 لعدة شهور �عطل عمل املشروع ف��ا مما اضطرها لنقل احدى ماكينات ا��ياطة للم��ل مما يمكنا من القيام ببعض

األعمال من امل��ل توليد القليل من الدخل ما يكفي مصار�ف امل��ل والعائلة

أمام عاجزة  عفاف  وقفت  طبيع��ا،  إ��  ا��ياة  عودة   ومع 

ف��ة أثناء  املشروع  ع��  تراكمت  ال��  واالل��امات   الت�اليف 

املشار�ع لتمو�ل  الوط��  البنك  وجدت  ولك��ا   التعطل.  

الذي �عا��  قرض  خالل  من  جديد  من  لتبدأ  معها   الصغ��ة 

املتأثرة والصغ��ة  امليكرو�ة  األعمال  ملساندة  البنك   أطلقھ 

 بجائحة �ورونا، فتمكنت عفاف من �سديد ال��امات املشروع

من إيجارات وفوات�� وشراء �عض املستلزمات للمشروع

 بالرغم من أ��ا عملت �� مجال ا��ياطة ألك�� من 20 عام، لم تتوا�ى عفاف عن التفك�� �� امتالك مخيط��ا ا��اصة.

 فوجدت من تقاعد زوجها من عملھ فرصة لتحقيق حلمها �� تأس�س مشروع للعائلة. ولعدم امتالكها رأس املال الذي

 سيمك��ا من البدأ باملشروع، حصلت عفاف ع�� قرض صغ�� من البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة ساعدها ��

 شراء ماكينة ا��ياطة ومعدات ا��ياطة الالزمة للعمل من امل��ل. بجهودها الدؤو�ة وطموحها الالمحدود عملت عفاف

 �� مشغلها امل���� لعدة سنوات تمكنت ف��ا من مساندة دخل زوجها املتقاعد وتوف�� ما يلزم لتغطية مصار�ف مشروعها

�� ا��صول ع�� قرض جديد ت��دد عفاف  لم  التوسيع،  الصغ�� لطور  أو وصل املشروع   وضمان استمرار�تھ. و�عد 

.يمك��ا من تجه�� مشغل صغ�� مستقل بجانب امل��ل

.

.

جديد، من  للعمل  سيعود  مشرو��  أن  من  متأكدة  أكن   لم 
الوط�� البنك  من  بدعم  ست�ون  عودتھ  بأن  وثقت   ولكن�� 
 لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة الذي دعم�� منذ البداية وساند�ي
 �� جميع املراحل ال�� مّر ��ا املشروع ح�� وصل ملا هو عليھ
املتضرر �� وملشرو��  تقديم األفضل   اآلن و�ان حر�ص ع�� 

�عد ا��ائحة

“

“

 https://youtu.be/le_DlCuoxnIشاهد القصة �� هذا الرابط
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 قصة نجاح

 ع�� مساندة زوجها وأسر��ا و�ان طموحها األك�� هو مساعدة أبناءها �� ا��صول ع�� �عليم ثانوي
ً
 حرصت نزمية دائما

البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة من زراعة  وجام�� جيد. فتمكنت من خالل ا��صول ع�� تمو�ل صغ�� من 

 قطعة أرض صغ��ة تمتلكها األسرة وال�� قررت العائلة االس�ثمار ف��ا لتصبح مصدر دخل جديد �عد �عطل رب األسرة

عن العمل

 ل�و��ا �سكن �� منطقة زراعية �� غور األردن ومما ورثتھ نزمية من خ��ات زراعية عن أباءها وأجدادها، امتلكت
ً
 نظرا

 خ��ة جيدة �� معرفة وتحديد ا��اصيل املوسمية ال�� من املمكن للعائلة االستفادة م��ا �� �ل موسم. �عزمها وعطاءها

 ف���ء ح�� أصبحت
ً
 املستمران وعملها الدؤوب مع زوجها �� األرض، استطاعت نزمية توسيع مشروعها وتنميتھ ش�ئا

تحصد ما يقارب عشرة دونمات أثمرت بجهود العائلة و�يما��م بقدر��م ع�� النجاح وتحس�ن الوضع املع���� لألسرة

س�يلهم فقط  املشروع  هذا  من  األسرة  تجد   لم 

 لل��وض بوضعهم االجتما�� واالقتصادي، ولك��م

الزراعية األرا���   �� االس�ثمار  من   
ً
أيضا  تمكنوا 

ا���� مجتمعهم   �� السوق  ورفد  األغذية   و�نتاج 

��ا بأسعار معقولة

املشروع دخل  توف��  ع��  أحرص  كنت   ألن�� 

مصارف و�غطية  وتزو�جهم  أبنا�ي   لتعليم 

البنك من  قرض  من  أك��  ع��  حصلت   امل��ل، 

�� لالس�ثمار  الصغ��ة  املشار�ع  لتمو�ل   الوط�� 

��  املشروع م��ا من �ان لتجه�� األرض وحراث��ا 

املاء خزانات  لشراء  وم��ا  املشروع    بداية 

ب�� لبناء  املستقبل   �� وأطمح  وغ��ها.   والبذور 

 ماء للمشروع، حيث أن مشرو�� أصبح بحاجة

                  لذلك

نزمية الشعار - فرع غور الصا��

شاهد القصة �� هذا الرابط

.

.

“
“

.

.

https://youtu.be/vuKCJHfJ53o
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مبادرات وشرا�ات

 عقد البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة  و�التعاون مع برنامج ا��ليج العر�ي للتنمية  (األجفند) و برنامج األمم

 املتحدة االنما�ي ووزارة اإلدارة ا��لية األردنية سلسلة من ورشات العمل التدر��ية �عنوان "مبادئ معرفة املال" ��

48 سيدة من سيدات اس��دفت  ال��  التدر��ية  الدورة  األردن. هدفت   �� الشمالية  لواء األغوار  بلديات ضمن   ثالث 

املالية ألسرهن ومشار�عهن، �� تحقيق االستدامة  املال ودورها  إدارة  بأساليب  إ�� �عر�ف املشار�ات   ا��تمع ا���� 

 باإلضافة التوعية بأهمية االدخار واختيار السبل األمثل لالدخار وضرورة استخدام ا��لول املالية الرقمية وا��افظ

اإللك��ونية �� أعقاب أزمة جائحة �ورونا

 استقبل البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة مركز امللك

 سلمان لإلغاثة واألعمال اإل�سانية �� األردن، السيد سعود

الوط�� البنك  أ�شطة  للتعرف ع��  ا��ز�م  العز�ز   بن عبد 

اململكة،  �� األصغر  التمو�ل  قطاع  مستوى  ع��   ومنجزاتھ 

ب�ن املركز والبنك الوط�� التعاون املستقبلية   و�حث أوجھ 

ا��ليج برنامج  مبادرة  ع��  والتعرف  اململكة.  مستوى   ع�� 

تجاه األصغر  التمو�ل   �� "األجفند"  للتنمية   العر�ي 

 االستفادة من هذه التجر�ة �� مختلف الدول ال�� �عمل ��ا

.مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإل�سانية

 أبرم البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة اتفاقية تفاهم

ملساعدة التعليم  لغايات  خاصة  مالية  خدمة   لتوف�� 

�� الط��  لفنون  امللكية  باأل�اديمية  امللتحق�ن   الطالب 

 تقسيط رسومهم الدراسية. وجاءت هذه االتفاقية كخطوة

الصغ��ة املشار�ع  لتمو�ل  الوط��  البنك  ملسؤولية   ل��جمة 

.نحو تمك�ن الشباب األرد�ي

. .
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" املنظمة من قبل منظمة
ً
 شارك البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة �� فعالية "�ستطيع لتمك�ن املرأة اقتصاديا

املرأة لتمك�ن  الفعالية  هدفت  التنمو�ة.  ا����ية  األنوار  وجمعية  التنموي  للتعاون  االيطالية  والو�الة   أوكسفام 

ع�� بتقديم خدمات مالية لدعم املشار�ع الصغ��ة
ُ
 والتعر�ف باملؤسسات اإلقراضية ال�� �

ً
اقتصاديا

 

 حصل البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة ع�� جائزة أع�� �سبة

 تمو�ل للقروض التعليمية املمولة من خالل منظمة كيفا كما أعلنت

��ا احتفلت  ال��  االنجازات  ضمن  اإلخبار�ة  ا��ر�دة   �� كيفا   ع��ا 

بلغ عدد املق��ض�ن  املنظمة �� عيدها السنوي ا��امس عشر. حيث 

إ�� القروض  لهذه  اإلجمال  التمو�ل  مبلغ  ووصل  مق��ض   3,875 

.3,887,050 دوالر

 عقد البنك الوط�� لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة بالتعاون مع ا��لس

لل�ادر عمل  ورش��  اإلعاقة  ذوي  األ��اص  ��قوق   األع�� 

التعامل والتواصل مع بإتيكيت  "التوعية  للبنك �عنوان   الوظيفي 

فيھ يتمتع  مجتمع  ايجاد  ��دف  اإلعاقة"  ذوي   األ��اص 

 األ��اص ذوي اإلعاقة بحياة كر�مة مستدامة تحقق لهم مشاركة

. فاعلة قائمة ع�� اإلنصاف واملساواة

.
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شر�اؤنا
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