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رؤ��نا

نبذة �عر�فية

رسالتنا

 الوط��" لتمو�ل املشار�ع الصغ��ة هو مؤسسة تمو�ل أصغر أردنية م��لة كشركة مساهمة خاصة ومرخصة من
الصغ��ة املشار�ع  أ��اب  و  املس��دفة  للفئات  املالية  ا��دمات  تقديم  ع��  �عمل  األرد�ي،  املركزي  البنك   قبل 
متنا�� التمو�ل  ثقافة  و�شر  األصغر،  التمو�ل  صناعة   �� املتبعة  العاملية  املمارسات  أفضل  وفق  للدخل   املدرة 
 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

املشار�ع أ��اب  لتمو�ل  بنوك  إل�شاء  العز�ز  عبد  بن  طالل  األم��  سمو  مبادرة  إ��  الوط��  إ�شاء  فكرة   �عود 
 الصغ��ة �� الوطن العر�ي، وقد تم تأس�س "الوط��" �� اململكة األردنية الهاشمية من خالل اتفاقية شراكة ما ب�ن
للتنمية وصندوق ا��ليج العر�ي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلنمائية (أجفند) الثا�ي   صندوق امللك عبد هللا 
 ومساهم�ن من القطاع ا��اص، 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
املستمر التطو�ر  ع��  بالعمل  واالل��ام  األصغر،  التمو�ل  مجال   �� املتبعة  املمارسات  أفضل  تطبيق  خالل   من 
التمو�ل ��دمات  وا��تمل�ن  ا��الي�ن  املستفيدين  خدمة   �� يوضع  املا��  للشمول  مت�امل  نموذج  إ��   للوصول 
 األصغر من أ��اب املشار�ع الصغ��ة املدرة للدخل القائمة وتحت التأس�س، وتزو�دهم با��دمات املالية وغ��
املست�ناة للفئات  املالية  ا��دمات  وتوف��  لهم،  املتاحة  الفرص  واستغالل  بأعمالهم  لالرتقاء  الضرور�ة   املالية 

                         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

.



ِ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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مجموع القروض املصروفة - منذ التأس�س

رصيد محفظة القروض القائمة (دينار أرد�ي) ت

عدد العمالء القائم�ن

عدد الفروع

 عدد املوظف�ن الك��

�سبة اإلناث من املق��ض�ن

متوسط ��م القرض

43,987,159

84,060

34

482

61%

656

442,101,004

556,964

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

املتعلقة للت�اليف اإلدار�ة  نتائج مالية متم��ة والعمل املستمر ع�� اإلدارة ا��صيفة  �� تحقيق   االستمرار 
�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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