الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة
من هو الوطني؟
"الوطني" لتمويل املشاريع الصغيرة هو شركة أردنية مساهمة خاصة ،تعمل
على تقديم الخدمات املالية املستدامة ألصحاب املشاريع الصغيرة املدرة
للدخل ،ونشر ثقافة التمويل متناهي الصغر بين الناس ،والقيام بأية أنشطة
ُ
تخدم أهدافها الرئيسية والغايات التي أنشئت من أجلها.
تعود فكرة إنشاء الوطني إلى مبادرة سمو األمير طالل بن عبد العزيز إلنشاء
بنوك لتمويل أصحاب املشاريع الصغيرة في الوطن العربي ،وقد تم تأسيس
"الوطني" في اململكة األردنية الهاشمية من خالل اتفاقية شراكة ما بين
صندوق امللك عبد هللا الثاني للتنمية وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات
األمم املتحدة اإلنمائية (أجفند) ومساهمين من القطاع الخاص ،حيث كانت
الحكومة األردنية قد أصدرت القانون املؤقت الخاص رقم  53في مايو 2003
ً
وبناء على هذا
كأساس لتسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة،
القانون فقد تم تسجيل "الوطني" كشركة مساهمة خاصة بتاريخ
.2004/7/15
رؤية الوطني
ً
أن يصبح مؤسسة تمويل أصغر رائدة في األردن واملنطقة العربية توفر طيفا
ً
واسعا من املنتجات املالية التي تخدم فئات واسعة من املستفيدين.
مهمة الوطني:
يـهدف البنك إلى املساهمة في إنجاح االستراتيجية الوطنية للحد من
مشكلتي الفقر والبطالة من خالل زيادة إنتاجية أصحاب املشاريع
الصغيرة في األردن وخاصة النساء وتحسين مستوى معيشتهم وذلك
من خالل توفير خدمات مالية مستدامة بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة تلبي احتياجات تلك الفئة.

املنتجات التمويلية:
 منتج وطني
 يستهدف املنتج أصحاب األعمال امليكروية التي عادة ما تدار من
املنزل وتصنف ضمن األعمال التي ال تحتاج إلى ترخيص أو
اجراءات معقدة لتأسيسها ،كما أن املنتج يتناسب مع املبادرين
من الشباب الذين يتخيرون تأسيس عملهم الخاص والدخول
مباشرة في سوق العمل.
 يمنح املنتج للمشروعات القائمة التي تحتاج إلى تطوير ،وكذلك
لتأسيس مشاريع جديدة ،وبسقف تمويل يصل لغاية  1,000دينار
أردني يسدد على فترة تصل إلى  20شهرا.

 منتج مشروعي
 جرى تصميم املنتج ليتناسب مع احتياجات أصحاب األعمال
امليكروية والصغيرة ،سواء لتأسيس املشروع أو العمل على تطوير
مشروع قائم ،ويمكن أن يكون املشروع مرخصا أو غير مرخص،
على الرغم من توجه البنك لتشجيع أصحاب املشاريع على
ترخيصها وتطبيق املبادئ اإلدارية واملحاسبية السليمة في
مشروعاتهم ،ولهذه الغاية فإن البنك يقدم الدعم الالزم من
خالل وحدة الخدمات غير املالية التي تعتني بهذه الفئة من
أصحاب املشاريع ،كما ويعطي األولوية في التمويل للمشاريع التي
من شأنها توفير فرص عمل ألهالي املجتمعات املحلية.


يصل سقف التمويل ملنتج مشروعي لغاية  5,000دينار يسدد على
فترة تصل إلى  36شهرا.

 منتج استثماري
 أحد الحلول التي تقدم ألصحاب املشاريع الصغيرة ورواد األعمال
ً
في مختلف املجاالت ،ويوفر املنتج تمويال يعتمد على دراسة
املشروع وإمكانياته وآفاق توسعه من خالل دراسات يجريها كادر
مؤهل من موظفي االئتمان في البنك ،وبحيث يجري التركيز على
القيمة املضافة للمشروع وقدرته على توفير الوظائف في
املجتمعات املحلية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتصف
بقدرتها على تعزيز القيمة املضافة لالقتصاد املحلي في املحافظات.
 يسعى البنك الوطني إلى توفير التمويل لغايات اقتناء األصول
اإلنتاجية أو االستثمارية بصورة كلية أو جزئية ،وتدعيم رأس املال
العامل في املشاريع املختلفة.
 يوفر البنك القروض ملنتج استثماري بسقف يصل إلى 50,000
دينار يسدد على فترة تصل إلى  48شهرا.
 منتج تعليمي


لتوفير خدمات مالية تتناسب مع احتياجات الطلبة الجامعيين
وظروفهم ،وبحيث يتمكن الطلبة من تمويل دراستهم الجامعية
بصورة تتناسب مع مصادر الدخل املوجودة في األسرة ،كما وتم
تصميم املنتج بحيث يشجع الطلبة على التفوق األكاديمي
واملساهمة االجتماعية ،مع األخذ في االعتبار مجموعة من العوامل
األخرى التي تتعلق باألوضاع األسرية للطلبة ،وذلك من خالل
حزمة من الخصومات تحتسب بناء على األداء األكاديمي مع
مراعاة الطلبة الذين ينخرطون في العمل التطوعي ،والطلبة
املعاقين ،والطلبة الذين لديهم أشقاء على مقاعد الدراسة
الجامعية.



يصل سقف التمويل ملنتج تعليمي لغاية  3,000دينار ولفترة سداد
تصل إلى  24شهرا.

فروع البنك الوطني
 منتج صديق البيئة


يسعى املنتج الخاص بالبيئة والطاقة لتقديم مجموعة من الحلول
التمويلية التي تمكن املقترضين من شراء اجهزة منزلية موفرة
للطاقة  ،كما ويقدم املنتج لغايات اقتناء السخانات الشمسية
والبدائل املشابهة لتوليد طاقة نظيفة من مصادر متجددة.



يصل سقف التمويل لغاية  3,000دينار ولفترة سداد تصل إلى 30
شهرا.

 منتج تشاركي


صمم املنتج بشكل مرن ليقوم باملزاوجة بين ميزات القروض
الفردية والجماعية مع منح الخصوصية املتوفرة في منهجية
اإلقراض الفردي ،ويستهدف املنتج أصحاب األعمال امليكروية التي
عادة ما تدار من املنزل وتصنف ضمن األعمال التي ال تحتاج إلى
ترخيص أو اجراءات معقدة لتأسيسها.



يوفر البنك القروض ملنتج تشاركي بسقف يصل إلى  1,500دينار
يسدد على فترة تصل إلى  20شهرا.

مميزات منتجات الوطني
 يستطيع العميل تسديد مبلغ التمويل على فترات تتراوح من شهر واحد إلى
 36شهر باالعتماد على قدرته على سداد األقساط.
 سهولة اإلجراءات والضمانات البسيطة التي تقدم من أصحاب األعمال،
كما يمكن الحصول على املنتج في أقل من  24ساعة في حالة اكتمال
الوثائق املطلوبة.
 يقدم البنك بجانب خدمات التمويل التغطية التأمينية للحياة للعمالء
الذكور والنساء الغير متزوجات ( عزباوات ) ،و تأمين حياة للعميالت
املتزوجات ( النساء املتزوجات فقط وال يشمل الذكور املتزوجون )،
والذي من خالله ستقوم شركة التأمين بدفع رصيد القرض في حال وفاة
العميلة أو وفاة زوجها و اخيرا تأمين بدل دخول املستشفى ( تعويض
االستشفاء ).
معايير إقراضية مهمة  /كما في  30حزيران 2018
املعيار
مجموع القروض املصروفة (دينار أردني) – منذ
التأسيس
عدد القروض املصروفة – منذ التأسيس
رصيد محفظة القروض القائمة (دينار أردني)
عدد العمالء القائمين
املحفظة املخاطر بها أكثر من  30يوم
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الفرع
فرع الجبيهة
فرع الوحدات
فرع جبل الحسين
فرع ماركا
فرع الزرقاء
فرع الهاشمية
فرع الرصيفة
فرع عجلون
فرع البقعة
فرع السلط
فرع دير عال
فرع املفرق
فرع اربد
فرع مادبا
فرع الكرك
فرع األغوار الجنوبية
فرع مؤته
فرع الطفيلة
فرع وادي موس ى
فرع جرش
فرع غرب اربد
فرع الرمثا
فرع العقبة
فرع الهاشمي
فرع الصالحية
فرع معان
فرع صويلح
فرع الحصن
فرع بني كنانة
فرع مرج الحمام
فرع خريبة السوق
فرع غور املزرعة
فرع حي معصوم

رقم الهاتف
06-5358008
06-4708111
06-4651263
06-4885482
05-3979244
05-3812500
05-3869407
02-6420614
06-4722296
05-3539078
05-3570478
02-6235218
02-7269338
05-3240946
03-2396210
03-2302959
03- 2360895
03-2240493
03- 2154412
02- 6342767
02-7310019
02-7381356
03- 2039926
06-5069524
02- 6282378
03-2130595
06-5373150
02-7020026
02-7101429
06-5715732
06-4165618
03-2305668
05-3935601

