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دة   متزي والر ن احلسني املعظم حفظه هللا يف ا ال امل عبدهللا الثاين  ٔقوال   من 

ٔفاكر"  • ّ ا ين ایة املواهب والقدرات، وت ر ىن  ُ اح ی رتام  الن دیة، وا دة، ودمع املشاریع الر الوا

رة، وختطي الفشل  ". .املثا

ة اليت "  • ٔمل، والطاقات املبد ارة ا ن مه م ٔبنايئ وبنايت شباب هذا الوطن، ا اطب الیوم  ٔ

دة لمتزي والر ا  ٔردننا منوذ  ".جعلت من 
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ٔقوال  ن عبدهللا الثاين ويل العهصاحب السمو املليك من    حفظه هللا د مري احلسني 
 

ٔردن من امليض قدما يف مسرية " • متكن ا ل ومه فرسانه ، هبمهتم وعزميهتم، س فالشباب مه رواد املستق
ٓماهلم  ق  ون من حتق متك ٔفاكرمه البناءة، س البناء واالٕبداع واالٕجناز ، وبقدراهتم وطاقاهتم االٕبداعیة و

اهتم، ٔردنیا حضار ممتزيا وملهام  وطمو ا   .  "وسیقدمون منوذ
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  مقدمةال

داري تعنى بتنمیة  1991، وباشر عملیاته التمویلیة عام 1989تأسس صندوق التنمیة والتشغیل عام        ٕ كمؤسسة حكومیة ذات إستقالل مالي وا

م وتعدیالتة لعام 1992) لسنة 33تم إصدار قانون صندوق التنمیة والتشغیل رقم (ولتنظیم أعماله  وتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ،

 أ) من قانونه./7أحكام المادة (یترأسه معالي وزیر العمل بموجب  تولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة `،  2015

   -من خالل :والباحثین عن العمل من الفقراء ومحدودي الدخل تمكین الفئات المستهدفة منذ نشأته بالعمل على الصندوق دأب و    

ة والصناعیة والتقنیة والمهنیة والحرفیوالسیاحیة تقدیم التمویل المیسر إلقامة المشاریع الخاصة بها في مختلف المجاالت التجاریة والخدمیة  - 

 . من خالل تقدیم حزمة متنوعة من البرامج التمویلیة توفر فرص عمل ومصدر دخل ألصحابها وللعاملین معهم في تلك المشاریع 

 خدمات :من خالل تقدیم  فةدالفئات المسته وتطویر مهارات الصندوق في صقل وتنمیةمساهمة  - 

 من خالل التوعیة والتحفیز .  ة والتشغیل الذاتيالعمل الحر والریادالمساهمة في نشر ثقافة   -أ

 .وفیر التدریب والتاهیل للفئات المستهدفة ت -ب

 .تقدیم خدمة إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع من خالل مراكز تعزیز اإلنتاجیة ( إرادة ) -ج 

 المیدانیة ، وتوفیر خدمة التأمین على حیاة المقترضین مقابل رسوم رمزیة . الدراسات تقدیم االستشارات الفنیة و - د  

  االهتمام بالشباب وتحفیزهم ، ودعم الریادیین والمبادرین ضرورة التي أكدت وتؤكد على الملكیة السامیة والرؤى هات یتجسیدًا للتوجو       

التنمیة المستدامة  في توحید الجهود وبناء الشراكات الالزمة لتحقیق األهداف الوطنیة وتبني المواهب والطاقات واألفكار اإلبداعیة مما یتطلب ضرورة   

مستفیدة ، بل في مختلف القطاعات االقتصادیة فقد عمل الصندوق على تقدیم خدماته التمویلیة وخدماته غیر التمویلیة المرافقة لها للفئات ال

ویستهدف الصندوق تبني مجموعة من البرامج المبادرة والمستهدفة مستقبال لدعم وتمكین مشاركة المرأة ، والشباب والمتطوعین للمساهمة 

  وذلك ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه .  الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ضمن الجهود الوطنیة التي تهدف إلى 

والتي تأثرت بها المملكة األردنیة الهاشمیة منذ مطلع  )19 –لبیة على الفئات المستهدفة بعد تداعیات جائحة كورونا ( كوفید وللتصدي لآلثار الس

  وألقت بظالل تأثیراتها السلبیة على سائر القطاعات االقتصادیة .   (2020)العام
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االعتبار ونتیجة لمستجدات الحالة الوبائیة والتي تم األخذ بها كأولویة تقدمت على سائر األولویات فقد أخذت التوجیهات الرسمیة الحكومیة بعین 

عادة النظر إأهمیة الموازنة بین االعتبارات الصحیة من جهة واالعتبارات االقتصادیة واالجتماعیة من جهة أخرى ، والتي تطلبت قیام الصندوق في 

له ، وتطبیق حزمة متنوعة من اإلجراءات للتخفیف على الفئات المستهدفة وبالشراكة مع المؤسسات الوطنیة الرسمیة ومؤسسات لیات عمآ في

 قوأداة لتحقیبانتهاج التخطیط االستراتیجي كوسیلة  هئتطویر أداالسعي الدؤوب في و المجتمع المدني ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه ، 

  قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة.  فيالتشغیل الذاتي  لتعزیز والریادة الحرثقافة العمل  دعم في لصندوقارؤیة ورسالة هداف بما یتواءم مع األ

من أجل التحسین  تهامتابعمراجعتها و تنفیذ واإلستمرار في للالساس أالتخطیط عملیة مستمرة فإن إعداد هذه الخطة ما هو إال انطالقا من كون و 

) والتي تم 2026-2022الخطة اإلستراتیجیة لألعوام (تقدیم الصندوق  دارةإحمل أمانة المسؤولیة في ن حنون لناویطیب والتطویر المستمرین ، 

ت المجتمع مدیریات الصندوق ومجلس اإلدارة وبالتنسیق مع الشركاء من المؤسسات الحكومیة ومؤسسافة كاواسعة من قبل  عدادها بمشاركةإ

  المدني. 

  .المعظم  الغالي في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمیة الملك عبداهللا الثاني بن الحسین وطنالهذا  اءمیعا لبنجفقنا یوأن  تعالى هللانسأل 

  

  

  الوریكات منصورعودة                                                                                        

  المدیر العام                                                                                       
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  الجوھریة والقیم والرسالةة الرؤی

    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قیمنا
النزاھة والشفافیة -
العدل والمساواة -
الكفاءة والفعالیة  -

التواصل الفعال والتكامل -

رسالتنا
ل تعزیز ثقافة العمل الحروالتشغی
الذاتي وریادة االعمال النشاء 

وتطویر المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة من خالل تقدیم 

الخدمات التمویلیة وغیر 
التمویلیة

رؤیتنا
المؤسسة االقدرعلى 

تحقیق نسبة مساھمة في 
الحد من ظاھرتي 

الفقروالبطالة
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 )SWOT Analysisالتحلیل الرباعي (
  

 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 نقاط الضعف  نقاط القوة
  . تمتع الصندوق باالستقاللیة المالیة واإلداریة  
  للجهات المانحة والتي اتاحت له الوصول السمعة الجیدة للصندوق

قلیمیا ودولیا ساهمت  ٕ بحات مما انعكس إیجابا على أسعار المرامحلیا وا
مة إلى الفئات المستهدفة وعلى زیادة حجم محفظة الصندوق  المقدّ

 التمویلیة . 
  الوصول للفئات المستهدفة من خالل قاعدة شراكات القدرة على

 في كافة محافظات المملكة .   هالصندوق وانتشار 
 .الحصول على عدة جوائز في مجال تمیز االداء الحكومي والشفافیة 
 شریة التوظیف الكفؤ والفعال واالستغالل األمثل للخبرات والقدرات الب

 في الصندوق .
 قارنة مع المنافسین . تدني الرسوم االداریة للقرض م 
 ) انضمام الصندوق الى الشبكة الحكومیة اآلمنةSGN.( 
  وأسلوب العمل الالمركزي التوسع في أتمتة خدمات الصندوق ، . 
 الخبرات المتراكمة للصندوق في عملیة تمویل وتنمیة المشروعات 

والمقدرة على استحداث برامج جدیدة تحاكي الصغیرة والمتوسطة 
 عیة . اتیجیة الوطنیة والمتغیرات االقتصادیة واالجتماالخطط االستر 

 على  المساهمة في تجذیر ثقافة العمل الحر والریادة واالعتماد
 ة . مبدأ التشغیل الذاتي وعدم انتظار الوظیفة كثقافة مجتمعی

 

  . نقص أدلة العمل في ما یتعلق بالخدمات غیر التمویلیة 
  . الحاجة إلى تفعیل  خطة اإلحالل والتعاقب الوظیفي 
  تفعیل أسلوب ترمیز قارئ الباركود اإللكتروني الحاجة إلىparcode تعزیز ل

 . أتمتة الرقابة والتدقیق اإللكتروني 
  أخرات تأثر التدفقات النقدیة للصندوق ، وارتفاع قیم االستحقاقات والمت

عاة لة وتأجیل األقساط المستحقة مرانتیجة ارتفاع أعداد القروض المجدو 
بب ذها بسوتقدیرا للفئات المستهدفة واإلجراءات التخفیفیة التي تم اتخا

 تداعیات جائحة كورونا . 
  یئة بومستلزمات مالمعلوماتیة الحاجة إلى تحدیث تجهیزات البنیة التحتیة

 في المركز والفروع .اللوجستیة العمل 
  محدودیة االستعالم االئتماني عن المقترضین . 



9 | P a g e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التھدیدات الفرص

  الدور الموكل للصندوق من قبل الحكومة للتوسع
 بأعماله المنوطة كأداة رئیسیة للتصدي لمشكلتي الفقر

ع والبطالة وتحفیز التشغیل الذاتي ، وتدعیم الشراكة م
 القطاع الخاص . 

 اإلقلیمیین والدولیین ین المحلیینثقة المانح  .  
 قلیمیا ودولیا بقطاع الت ٕ مویل االهتمام المتزاید محلیا وا

 وریادة األعمالوالمشاریع الصغیرة والمتوسطة األصغر 
 .  

  التوجه والتدرج نحو التحول الرقمي في عملیات
 الصندوق لمواكبة التطور بالتحول الرقمي في القطاعین

 العام والخاص . 
 

 ؤثر سلبا على أداء لنمو االقتصادي مما یتراجع معدالت ا
  المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتحقیق أهداف الصندوق . 

  یؤثر سلبا على التوسع في استمرار تداعیات جائحة كورونا
عمل الصندوق وكذلك على الفئات المستفیدة والمستهدفة من 

  . خدماته 
 كیة هال الثقافة المالیة للفئات المستهدفة تتجه للغایات االست

 مما یشكل عبئا على الصندوق بتغییر هذه الثقافة وبالتالي
 التأثیر السلبي على نسبة المشاریع القائمة . 

 الممولة .  ارتفاع نسب التعثر للعدید من المشاریع 
  مما یشكل ضغطا الصندوق  خدماتالطلب المتزاید على

ن متزایدا على أموال الصندوق وبالتالي عدم تمكن الصندوق م
ظة تلبیة جمیع احتیاجات الفئات المستهدفة والتوسع في المحف

 التمویلیة .
  محدودیة القدرة على استقطاب الكفاءات واستحداث شواغر

  وظیفیة جدیدة .
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  التشغیل الذاتي . تعزیز االعتماد على مبدأ تعزیز ثقافة العمل الحر والریادة و 

 تعزیز الثقافة المالیة لدى عمالء الصندوق. 

 .توفیر مصادر تمویلیة جدیدة 

  المحافظات. بكافةمن الصندوق جدیدة تتناسب مع احتیاجات الفئات المستهدفة وخدمات غیر مالیة توفیر منتجات مالیة 

 ج ٕ مة للفئات المستهدفة راءات التحدیث وتطویر سیاسات وا  . خدمات التمویلیة وغیر التمویلیة المقدّ

 وتمكین الموارد البشریة في الصندوق تعزیز  . 

  ة المناطق األكثر فقرا ونسبة معدل البطالة فیها مرتفعالخدمات ( المالیة وغیر المالیة ) في في تقدیم االهتمام . 

 محلیین واإلقلیمیین والدولیین . توسعة الشراكة والتشبیك والتعاون مع الشركاء ال 

  . التدرج في التحول الرقمي في تقدیم خدمات الصندوق 

  . زیادة المخصصات المالیة المتعلقة ببرامج التمویل المخصصة والموجهة للمرأة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  التوجهات االستراتيجية للصندوق 
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  المرجعیات المعتمدة في إعداد الخطة اإلستراتیجیة

 
 )2026-2022(للفترة صندوق للستراتیجیة الخطة االعداد إتم االستناد على المرجعیات التالیة عند 

  . التوجیهات الملكیة السامیة و المبادرات الحكومیة 
  2022-2018(للصندوق مراجعة الخطة االستراتیجیة . (  
 ) 1992) لسنة (33قانون الصندوق رقم . ( 
 قرارات مجلس إدارة الصندوق  . 
  . استطالع آراء الشركاء في تقییم رؤیة ورسالة وقیم الصندوق 
 . أوامر الدفاع الصادرة لمعالجة آثار تداعیات جائحة كورونا 
 ) 2025وثیقة رؤیة االردن . ( 
 ) 2025-2019االستراتیجیة الوطنیة للشباب . ( 
 ) 2023-2021وثیقة برنامج أولویات عمل الحكومة لألعوام . ( 
 2030-2021یجیة الوطنیة للسكان (وثیقة االسترات . ( 
 ) 2021وثیقة السیاسة األردنیة للمشاركة اإللكترونیة . ( 
 ) 2025-2020وثیقة االستراتیجیة الوطنیة للمرأة في األردن . ( 
 2021العامة لریادة األعمال ( وثیقة السیاسة. ( 
 ) 2025-2021االستراتیجیة الوطنیة للتحول الرقمي . ( 
  2025-2021الوطنیة للسیاحة (االستراتیجیة . ( 
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  . والبطالة المساهمة في خفض معدالت الفقر .1
 التمویلیة وغیر التمویلیة وتقدیمها للمواطنین بعدالة ومساواة . تحسین مستوى الخدمات  .2
 تمكین الشباب في كافة المجاالت لتنمیة وتعزیز مهاراتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم .  .3
 لعمل لتفعیل مشاركتها االقتصادیةه وزیادة مساهمتها في سوق اأتمكین المر  .4
  

  
  

  قطاع التشغیل والتدریب:  -أ
 االقتصادیة .  البطالة باستحداث فرص عمل جدیدة من خالل تمویل المشاریع في مختلف القطاعاتض معدالت یخفالمساهمة في ت .1
  رفع معدالت المشاركة االقتصادیة لكال الجنسین.المساهمة في  .2
 لفئات المستهدفة لتنمیة مهاراتهم وصقل مواهبهم . المساهمة بتدریب ا .3

 
  قطاع التنمیة المحلیة: -ب

ــندوق المســـــــاهمة في دعم تحقی  - 1 ــمن مجال عمل الصـــــ ق أهداف التنمیة المحلیة والمســـــــتدامة بأبعادها االقتصـــــــادیة واالجتماعیة ضـــــ
  . تعزیزا لدور الالمركزیة في التنمیة واختصاصه وبالتنسیق والتكامل في األدوار مع الشركاء ذوي العالقة 

 .  واالستراتیجیات الوطنیةمواءمة عمل الصندوق مع توصیات ومخرجات الخطط والبرامج والسیاسات  - 2
  

  قطاع ریادة األعمال والمشاریع الصغیرة والمتوسطة. -ج
  تعزیز تنافسیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة لتمكینها من االستمراریة والنمو .  .1
 التوسع في تقدیم الخدمات اإللكترونیة والرقمیة .  .2
 .  والدولیینشبیك مع الشركاء المحلیین واإلقلیمیین تالتوسع في ال .3
المســاهمة في تحقیق أهداف االســتراتیجیات والســیاســات الوطنیة المتعلقة بریادة األعمال وقطاع التمویل األصــغر ضــمن مجال عمل  .4

 الصندوق واختصاصه . 
  

 قطاع تعزیز االنتاجیة ومكافحة الفقر: -د
  تعزیز ثقافة العمل الحر والریادة من خالل تشجیع مبدأ التشغیل الذاتي .  - 1
ـاریع إنتاجیة تســاهم في الحد من ظاهرتي  وغیر التمویلیة التوســع في توفیر الخدمات التمویلیة - 2 للفئات المســتهدفة بهدف إنشــاء مشـ

 . الفقر والبطالة 

 ألھداف الوطنیة التي یساھم الصندوق في تحقیقھا بشكل مباشرا

 األھداف القطاعیة التي یساھم الصندوق في تحقیقھا
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  )2026 – 2022االهداف االستراتيجية لألعوام (

 
 

 
1 -  

 

 
یع محافظات تمكین الفئات المستهدفة من خالل التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة بشكل متوازن بین جم

 المملكة . 
 

2 -  
 

 تحسین ورفع مستوى جودة المحفظة التمویلیة . 
 

3 -  
 

  تعزیز الالمركزیة من خالل الفروع وتفویض الصالحیات.
 

4 -  
 

 التحول الرقمي في تقدیم خدمات الصندوق . 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



14 | P a g e 
 

  
  

    االولأداء الهدف االستراتیجي  قیاس  مؤشرات  

  
 لمملكةتمكین الفئات المستھدفة من خالل التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة بشكل متوازن بین جمیع محافظات ا  

 مؤشر قیاس األداء
 القیمة المستھدفة القیمة األساس

 2026 2025 2024 2023 2022 القیمة سنة األساس
متوسط الفترة  عدد المشاریع  الممولة   .1

من 

2017/7/1  

إلى 

2021/12/14  

 

1836 1086 2200 2420 2750 3180 

2.  
  حجم التمویل للمشاریع الممولة  

  ( بالملیون دینار) 
15.5  12 20 22 26 30 

 4800 4150 3590 3250 1288 3440 عدد فرص العمل للمشاریع الممولة   .3

 45% 43% %41 %39 21% 36% نسبة اإلناث من إجمالي عدد المشاریع الممولة   .4

5.  
عدد المبادرات التحفیزیة للمساهمة في ترویج 

 ثقافة العمل الحر والریادة
2021  

 
2 3 4 5 6 7 

 المستهدفةعدد الدورات التدریبیة للفئات   .6

 

 80 70 60 50 40 صفر 

7.  
عدد المشاركین في الدورات التدریبیة للفئات 

 المستهدفة 
 صفر

400 750 900 1000 1200 

 %45 %43 %41 %39 %38 صفر نسبة اإلناث المشاركات في الدورات التدریبیة   .8
 250 225 200 175 166 صفر عدد جلسات التوعیة والترویج لخدمات الصندوق  .9

 3000 2800 2500 2200 2000 صفر عدد المشاركین بجلسات التوعیة  .10

11.  
عدد دراسات قیاس اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 

 على المستفیدین.
 صفر

1 0 1 0 1 

12.  
عدد دراسات االحتیاجات التدریبیة واالقراضیة 

 للمناطق المستهدفة.
 صفر

12 12 12 12 12 

 %95 %94 %93 %92 %90 %85 2019 نسبة رضا متلقي الخدمة  .13

14.  
نسبة المقترضین المستفیدین من الخدمات غیر 
المالیة الخاصة بالتأهیل للفئات المستهدفة إلى 

  عدد المقترضین خالل السنة 

  
 %25 %20 %15 %12 %10 صفر  

15.  
نسبة قیمة التمویل غیر المباشر من إجمالي قیمة 

 التمویل خالل السنة 
  
 %10 %10 %12 %12 0% صفر
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  أداء الهدف االستراتیجي الثاني قیاس  مؤشرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحسین ورفع جودة المحفظة التمویلیة  

 مؤشر قیاس األداء
 القیمة المستهدفة القیمة األساس

سنة 
 األساس

 2026 2025 2024 2023 2022 القیمة

1. 

من إجمالي عدد القروض  نسبة المشاریع  القائمة
 الساریة 

 

2021 

34% 38% 45% 53% 58% 70% 

2. 

نسبة المشاریع القائمة من عدد القروض الممولة خالل 
 السنة 

 
90% 91% 92% 93% 94% 95% 

3. 

( تم أخذ متوسط نسببة نسبة التحصیل السنویة 
 ) كسنة أساس  2020+2019التحصیل لعامي 

 
91% 91% 92% 

92.5
% 

93% 94% 

4. 

نسبة القروض الصادر بحقها قرار حجز تحفظي من 
 إجمالي عدد القروض الساریة 

 
50% 50% 40% 38% 35% 30% 

5. 

نسبة القروض المحولة إلى مدیریة الشؤون القانونیة 
 من إجمالي عدد القروض الساریة

 
33% 25% 20% 15% 5% 5% 

6. 
 نسبة القروض المجدولة من القروض المتعثرة  

 
--- 10% 8% 6% %4 2.5% 
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  أداء الهدف االستراتیجي الثالث قیاس مؤشرات

 تعزیز الالمركزیة وتفویض الصالحیات  

 مؤشرات قیاس األداء 
 القیمة المستهدفة القیمة األساس

سنة 
 األساس

 2026 2025 2024 2023 2022 القیمة

1 
رفع صالحیات سقف التمویل للجنة التمویل الفرعیة 

 ) دینار  باأللف (

2021 
 
 

7 7 10 10 15 15 

2 
نسبة عدد الصالحیات المفوضة لمدیریات الفروع 

 من صالحیات عطوفة المدیر العام 

  
40%  

 
45% 50% 55% 60% 65% 

3 
موظفي نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد 

 الصندوق
%50 

55% 58% 62% 65% 70% 

4 
نسبة عدد الخدمات المقدمة من خالل الفروع إلى 

 إجمالي عدد الخدمات 

  
40%  

 
45% 50% 55% 60% 65% 

  

  أداء الهدف االستراتیجي الرابعقیاس مؤشرات 

 التحول الرقمي في تقدیم خدمات الصندوق  

 مؤشر قیاس األداء
 المستهدفةالقیمة  القیمة األساس

 2026 2025 2024 2023 2022 القیمة سنة األساس
نسبة عدد الخدمات المقدمة إلكترونیا إلى  .1

 إجمالي عدد الخدمات .
  

--- 
--- 70% 75% 80% 85% 90% 

2. 
نسبة عدد الشركاء اللذین تم الربط معهم 

 إلكترونیا إلى إجمالي عدد الشركاء  
--- 

20% 22% 25% 30% 35% 
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  لهدف االستراتیجي األولالتي ستحقق االبرامج والمشاریع 

 
 ع محافظات المملكةتمكین الفئات المستھدفة من خالل التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة بشكل متوازن بین جمی  

 المشاریع البرنامج

  
  
  
  
 
 التمویل المباشر  -أ

 اإلنتاجیة والتجاریة والخدمیة والحرفیة الجدیدة ( لألفراد ، وللشركات ) . انشاء المشاریع  .1

 إلنتاجیة والتجاریة والخدمیة والحرفیة القائمة ( لألفراد ، وللشركات ) تطویر المشاریع ا .2

 تطویر المشاریع القائمة الممولة من الصندوق والمتضررة من تداعیات جائحة كورونا   .3

 الجامعیةتمویل االقساط  .4

 لقائمة ) ( تأسیس المشاریع الجدیدة ، تطویر المشاریع ا جمعیات الخیریة والتعاونیةالمشاریع العائدة للتمویل  .5

 ( تأسیس مشاریع جدیدة )  تمویل مشاریع الشباب الباحثین عن عمل .6

 تمویل مشروع مھنتي جدید  .7

 تمویل مشروع مھنتي تطویر  .8

 ( لألفراد ، وللشركات )  الجدیدةانشاء المشاریع الریادیة  .9

 ( لألفراد ، وللشركات )  تطویر المشاریع الریادیة القائمة .10

 برنامج دعم المشروعات السیاحیة القائمة و المتضررة من تداعیات جائحة كورونا .11

 برنامج تمویل ذوي اإلعاقة ومنتسبي الھیئة الھاشمیة للمصابین العسكریین .12

  برنامج تمویل وسائط النقل .   .13

 
غیر  التمویل  -ب

 المباشر

 برنامج  الصنادیق الدوارة .  .1

 برنامج المشاریع المتناھیة الصغر .  .2

 برنامج عملي من منزلي .  .3

  برنامج مزودي الخدمات السیاحیة .  .4

تطویر االلیات والسیاسات   -ج
المرتبطة بالتمویل 

والمتابعة والتحصیل 
 والشؤون القانونیة

 

 تحدیث وتطویر المنتجات التمویلیة وفق الشریعة االسالمیة .1

 تحسین وتطویر دلیل سیاسات االئتمان   .2

 تحسین وتطویر دلیل اجراءات والیات التمویل والمتابعة والتحصیل والشؤون القانونیة .  .3

  
  

 لخدمات غیر المالیةا -د

 تمویلیة . إعداد دلیل سیاسات وإجراءات خاص بالخدمات غیر ال .1

 استحداث برامج تدریبیة متخصصة بإدارة المشاریع وتنمیتھا للفئات المستھدفة .  .2

 بناء قدرات موظفي الفروع على تقدیم الخدمات غیر المالیة للفئات المستھدفة .  .3

 ة . التوعیة بأھمیة العمل الحر والریاد .4

 التدریب والتأھیل للفئات المستھدفة .  .5

 اف الصندوق إعداد الدراسات المیدانیة والبحوث العلمیة للتعرف على المشاریع التي تمكن المنتفعین من تحقیق أھد .6

 توسعة نطاق التغطیة التأمینیة على حیاة المقترضین .  .7

 توفیر الكفاالت من خالل شركة ضمان القروض للفئات المستھدفة .  .8

 متابعة وتقییم المشاریع الممولة وتقدیم الدعم الالزم لغایات تمكینھا .   .9

 تحدیث وتعدیل نظام جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة .  .10
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 لهدف االستراتیجي الثانيالتي ستحقق االبرامج والمشاریع 

 تحسین ورفع جودة المحفظة التمویلیة  
 المشاریع البرنامج

المتابعة  إجراءات
 والتحصیل

  . تحدیث مصفوفة إجراءات التحصیل للقروض 

  . تحدیث آلیة جدولة ومعالجة القروض المتعثرة  

  . تطویر آلیة المتابعة للقروض الممنوحة من قبل الصندوق  

إجراءات الشؤون 
 القانونیة

  . تحدیث مصفوفة إجراءات الشؤون القانونیة 

  . تحدیث آلیة متابعة عمل المحامین للقضایا الخاصة بالقروض المحولة إلیھم من الشؤون القانونیة  

  إعداد وتنفیذإجراءات 
 التمویلبرامج  

  . تحدیث مصفوفة إجراءات ومعاییر وشروط التمویل 

  . تحدیث مصفوفة الكفاالت والضمانات المعتمدة للقروض  

  . تطویر المنتجات التمویلیة للفئات المستھدفة  

 بین مختلف البرامج  إعداد خطة تمویلیة متكاملة تضمن التوزیع العادل والمتوازن بین المدیریات في جمیع المحافظات والتنویع

  التمویلیة بھدف توزیع المخاطر المرتبطة بالمحفظة التمویلیة . 

الخدمات اإلداریة 
 المساندة

  نحو تأسیس مركز اتصال (التوجھCall Center . بین جمیع المدیریات ( 

  في المركز الرئیسي والفروع . البنیة التحتیة تحدیث  

  . تحدیث انظمة الصندوق المعلوماتیة  

  . تحدیث وسائل النقل في المركز الرئیسي والفروع  

  . استكمال ربط جمیع الفروع بنظام كامیرات المراقبة  

بناء القدرات 
 المؤسسیة

 . اعداد خطة تدریبیة شاملة لجمیع موظفي الصندوق 

 ات المستھدفة . بھدف تمكینھم من تقدیم الخدمات التمویلیة وغیر التمویلیة للفئدورات تدریبیة متخصصة بالموظفین  إلحاق  

  والمتابعة والتحصیل والشؤون القانونیة بالتمویل تعزیز الكادر الوظیفي في المدیریات المتخصصة .  

  . استكمال أتمتة أعمال جمیع مدیریات الصندوق  

 اعداد وثیقة وصف وتصنیف الوظائف  .  

 .اعداد وثیقة احالل وتعاقب  

الرقابة والتدقیق 
  الداخلي 

 وإدارة المخاطر

  . التوجھ نحو التدقیق الداخلي المبني على المخاطر 

  . التوجھ نحو اعتماد سجل المخاطر  

 تعزیز الكادر الوظیفي للوحدات الوظیفیة المتخصصة بالرقابة الداخلیة والتدقیق الداخلي وإدارة المخاطر  .  
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  ثلھدف االستراتیجي الثالالتي ستحقق االبرامج والمشاریع 

 تعزیز الالمركزیة وتفویض الصالحیات  

 المشاریع البرنامج

  التطویر اإلداري 
  واللوجستي

 لمدیریات الفروع

 إعداد وثیقة ومصفوفة تفویض الصالحیات وتحدید المسؤولیات .  .1

 تعزیز دور التحصیل في مدیریات الفروع .  .2

 تعزیز الكوادر الوظیفیة المؤهلة في الفروع .  .3

 دة .  ) ، واعداد وثیقة إجراءات العمل لهذه الوحCRM( استحداث وحدة  تنظیمیة الدارة عالقات العمالء .4

 الوحدة .   استحداث وحدة تنظیمیة إلدارة وتنسیق أعمال ومتابعة الفروع ، واعداد وثیقة إجراءات العمل لهذه .5

  

  لھدف االستراتیجي الرابعالتي ستحقق االبرامج والمشاریع 

 التدرج في التحول الرقمي في تقدیم خدمات الصندوق  

 المشاریع البرنامج

 تطویر الخدمات
اإللكترونیة   

لغایات التحول الرقمي   

 التوسع في الربط اإللكتروني مع الشركاء .   .1
 التوجه نحو تفعیل التحویل اإللكتروني لحسابات المستفیدین .   .2
 التطویر المستمر على الموقع اإللكتروني لیصبح أكثر تفاعلیة .   .3
 لكتروني .  التوجه إلى تفعیل آلیة تقدیم الطلبات إلكترونیا لخدمات الصندوق من خالل الموقع اإل   .4
طالق تطبیق رقمي خاص بالصندوق .   .5 ٕ  التوجه المستقبلي لتأسیس وا
لمستهدفة من االتوجه إلى تفعیل تنظیم وترتیب وتنفیذ الجلسات التوعویة والبرامج التدریبیة للفئات  .6

  خالل التطبیقات التقنیة واإللكترونیة المتاحة . 
هم التوجه نحو إصدار بطاقة القرض اإللكترونیة لتمكین المستفیدین من متابعة حسابات قروض .7

  بصورة مستمرة .  
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  لھدف االستراتیجي االولالتي ستحقق االبرامج أداءقیاس مؤشرات 

 حافظات المملكةتمكین الفئات المستھدفة من خالل التوسع في تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة بشكل متوازن بین جمیع م  

القیمة  سنة األساس مؤشر األداء البرنامج
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

 التمویل المباشر

  حجم التمویل للمشاریع الممولة 
متوسط الفترة من  ( بالملیون دینار) 

2017/7/1  
إلى 

2021/12/14 

1836 11,450 17.6 19.4 23.4 27 

 2320 2000 1670 1500  786  15.5  عدد المشاریع الممولة 
 3940 3400 2840 2550  988 3440 عدد فرص العمل للمشاریع الممولة

نسبة اإلناث من إجمالي عدد المشاریع 
 الممولة

%36 21% 39% 41% 43% 45% 

المباشر وغیر المباشر بعد رصید مخصص مالي احتیاطي لكال مساري التمویل 
 2022إجراء إعادة التقدیر لعام 

  ملیون دینار  0,55

  ملیون دینار  12  ) بعد إجراء إعادة التقدیر 2022المجموع الكلي لمخصص التمویل للعام (

التمویل غیر 
  المباشر

  
  
 

  للمشاریع الممولة حجم التمویل
 ( بالملیون دینار)  

----- ----
- 0 2.4 2.6 2.6 3 

---- ----- الممولة  عدد المشاریع
- 

0 700 750 750 860 

---- ----- للمشاریع الممولة  عدد فرص العمل
- 

0 700 750 750 860 

  من إجمالي عدد  نسبة اإلناث
 المشاریع الممولة 

----- ----  
- 0 45% 50% 55% 60% 

 
تطویر اآللیات 
والسیاسات 

 المرتبطة بالتمویل
 
 

 

عدد المنتجات التمویلیة التي یتم 
  تطویرها 

 االسالمیةة وفق الشریع

  
----- 

  
----

- 

  
----- 1 ----- 2 ----- 

  عدد مرات تحسین وتطویر دلیل 
 سیاسات االئتمان

  
----- 

  
----

- 
1 ----- 1 ----- 1 

  
عدد مرات تحسین وتطویر دلیل 

  اجراءات 
  والیات التمویل والمتابعة والتحصیل

 والشؤون القانونیة . 

  
----- 

  
----

- 
1   

----- 
1   

----- 
1 
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سنة  مؤشر األداء البرنامج
 األساس

  القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

 
 

 
 
 
 

 
لخدماتا  

غیر   
المالیة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

جراءات خاص  ٕ إعداد دلیل سیاسات وا
  بالخدمات غیر المالیة .

  
---- 

  
----- 1 

  
----- 

  
----- 

  
----- 

  
----- 

عدد مرات مراجعة دلیل سیاسات 
جراءات خاص ب ٕ   الخدمات غیر المالیةوا

  
----- 

  
----- -----  1 

  
----- 1 

  
----- 

تدریبیة ال برامجتصمیم عدد من ال
  متخصصة بإدارة المشاریعال

  للفئات المستهدفة .

  
----- 

  
----- 3 1 2 1 1 

البرامج التدریبیة توفیر عدد من 
الموجهة لتطویر قدرات موظفي الفروع 

  الخدمات غیر المالیةعلى تقدیم 
  للفئات المستهدفة .

  
----- 

  
----- 

4 6 6 6 6 

نسبة عدد الموظفین المشاركین في 
البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر 
قدرات الموظفین إلى إجمالي عدد 

  موظفي الفروع .

  
----- 

  
----- 

40% 50% 60% 65% 75% 

عدد المبادرات التحفیزیة للمساهمة في 
 ثقافة العمل الحر والریادةترویج 

2021  
 

2 3 4 5 6 7 

  عدد الدورات التدریبیة
 للفئات المستهدفة

  
----- 

  
----- 

40 50 60 70 80 

عدد المشاركین في الدورات التدریبیة 
 للفئات المستهدفة

  
----- 

  
----- 

400 750 900 1000 1200 

  نسبة اإلناث المشاركات في
 الدورات التدریبیة

  
----- 

  
----- 

38% 39% 41% 43% 45% 

  عدد جلسات التوعیة والترویج
 لخدمات الصندوق

----- ----- 

  
  

166  
  
 

175 200 225 250 
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الخدمات 
  غیر المالیة

  
  عدد المشاركین بجلسات التوعیة

  

  
--- 

  
----- 2000 2200 2500 2800 3000 

عدد دراسات قیاس اآلثار 
واالقتصادیة على  االجتماعیة 
 المستفیدین.

  
--- 

  
----- 1 0 1 0 1 

عدد دراسات االحتیاجات التدریبیة 
 واالقراضیة للمناطق المستهدفة.

  
--- 

  
----- 

12 12 12 12 12 

  
  نسبة رضا متلقي الخدمة

 
2019 85% 90% 92% 93% 94% 95% 

نسبة المقترضین المستفیدین من 
الخدمات غیر المالیة الخاصة 

المستهدفة إلى بالتأهیل للفئات 
 عدد المقترضین خالل السنة

  
---- 

  
----- 

10% 12% 15% 20% 25% 
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 لھدف االستراتیجي الثانيالتي ستحقق امؤشرات أداء البرامج ا

سنة  مؤشر األداء البرنامج
 األساس

القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

إجراءات 

المتابعة 

 والتحصیل

 

  تحدیث مصفوفة عدد مرات
 إجراءات التحصیل للقروض . 

----- 

---- 1 ---- 1 ---- 1 

  نسبة القروض غیر المتخذ
علیھا إجراءات من إجمالي 
  قروض المحفظة التمویلیة 

---- 5% 4% 3% 2% 1% 

  نسبة عدد القروض المستحقة
وتسدیداتھا (صفر) من إجمالي 

  قروض المحفظة التمویلیة 
---- 1% 0.5% 0.25% 0.25% 0% 

  نسبة عدد القروض المستحقة
) أقساط متأخرة من 3وعلیھا (

إجمالي قروض المحفظة 
  التمویلیة 

---- 
5%  4%  3%  2%  1%  

  نسبة عدد القروض المستحقة
) أقساط متأخرة من 6وعلیھا (

إجمالي قروض المحفظة 
  التمویلیة

---- 
3%  2.5%  2%  1.75%  1.5%  

  المشاریع الممولة عدد متابعة نسبة
  خالل السنة

---- 85%  85% 85% 85% 85% 

  المشاریع غیر عدد متابعة نسبة
  وحالتها ( قائمة ) المزارة والمزارة 

---- 100% 100% 100% 100% 100% 

  نسبة التسدیدات من األقساط
  التي تستحق خالل السنة 

---- 95%  97%  98%  98%  98%  

 من  نسبة المشاریع  القائمة
 إجمالي عدد القروض الساریة 

 ( المحفظة التمویلیة ) 
2021 34% 34% 38% 45% 53% 58% 

  نسبة المشاریع القائمة من عدد
 القروض الممولة خالل السنة 

2021 90% 90% 91% 92% 93% 94% 
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 القیمة المستھدفة القیمة األساس سنة األساس مؤشر األداء البرنامج
2022 2023 2024 2025 2026 

اجراءات 
الشؤون 
  القانونیة

  تحدیث مصفوفة عدد مرات
 إجراءات الشؤون القانونیة . 

  
---- 

---- 1 ---- 1 ---- 1 

  تحدیث آلیة متابعة عدد مرات
عمل المحامین للقضایا 

الخاصة بالقروض المحولة 
  إلیھم من الشؤون القانونیة . 

---- 
1 ---- 1 ---- 1 

راءات اج
اعداد 
وتنفیذ 
برامج 
  التمویل

  عدد المنتجات التمویلیة التي
یتم تطویرها وفق الشریعة 

 االسالمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 ---- 2 ---- 1 ---- صفر

  عدد مرات تحسین وتطویر
  دلیل سیاسات االئتمان

    1 صفر
---- 

1 ---- 1 

  عدد مرات تحسین وتطویر
دلیل اجراءات والیات التمویل 

والتحصیل والشؤون والمتابعة 
  القانونیة .

 1 صفر

  
---- 

1 ---- 1 

  نسبة اإلناث من إجمالي عدد
 خالل السنة المشاریع الممولة 

متوسط الفترة 
من 

2017/7/1  
إلى 

2021/12/14 

%36 %21 39% 41% %43 %45 

  نسبة تمویل برنامج إنشاء
المشاریع الجدیدة إلى إجمالي 

  قیمة التمویل خالل السنة 
%60 %30.5 %40 %45 %47 %50 

  نسبة تمویل برنامج تطویر
المشاریع القائمة إلى إجمالي 

 قیمة التمویل خالل السنة 
%19 %21.5 %21 %19 %15 %15 

  نسبة تمویل برنامج تطویر
المشاریع القائمة الممولة من 

الصندوق سابقا والمتضررة 
من جائحة كورونا إلى قیمة 

 التمویل خالل السنة 

 صفر  صفر 2% 7.5% 0% صفر 

  نسبة تمویل برنامج وسائط
النقل إلى قیمة التمویل خالل 

  السنة 
%0.068 %1.5 %2 %2 %1.5 %1.5 

  
  
  
  

نسبة تمویل برنامج تمویل الجمعیات   
الخیریة والتعاونیة إلى إجمالي قیمة 

 التمویل خالل السنة
متوسط الفترة من 

2017/7/1  
إلى 

2021/12/14 

%2 %2 %3 %3 %2.5 %2.5 

نسبة تمویل برنامج الشباب 
الباحثین عن عمل إلى إجمالي قیمة 

 التمویل خالل السنة 
%4 %4 %7 %6 %7 %7.5 
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اجراءات 
اعداد 
وتنفیذ 
برامج 
  التمویل

نسبة تمویل برنامج مهنتي جدید 
إلى إجمالي قیمة التمویل خالل 

 السنة 
%3 %4 %5 %8 %9 %8 

نسبة تمویل برنامج مهنتي تطویر 
إلى إجمالي قیمة التمویل خالل 

 السنة 
%0.015 %2 %3 %3 %4 %3 

نسبة تمویل برنامج إنشاء المشاریع 
الریادیة الجدیدة إلى إجمالي قیمة 

 التمویل خالل السنة 
%6 %10.5 %6 %6 %7 %6 

نسبة تمویل برنامج تطویر 
المشاریع الریادیة القائمة إلى 

 إجمالي قیمة التمویل خالل السنة 
%2 %5.5 %2 %2 %3 %2 

نسبة التمویل المباشر لبرنامج دعم 
القائمة المشروعات السیاحیة 

والمتضررة من تداعیات جائحة 
كورونا إلى إجمالي قیمة التمویل 

  خالل السنة

 ------ 12.5% صفر
-----

- 
-----

- 
------ 

نسبة تمویل برنامج تمویل ذوي 
اإلعاقة ومنتسبي الهیئة الهاشمیة 
للمصابین العسكریین إلى إجمالي 

 قیمة التمویل خالل السنة 

 2% 1.5% 1.5% 1% 0% صفر 

نسبة القروض الممولة لبرنامج 
الطالب الجامعي من إجمالي 

  القروض الممولة
%3 %6 

 
%2.5 

 
%2.5 

 
%2.5 

 
%2.5  

نسب المشاریع الممولة للقطاع 
التجاري من إجمالي عدد المشاریع 

  الممولة
%67 %44.5 %30 %26 %20 %15 

نسبة المشاریع الممولة للقطاع 
الصناعي من إجمالي عدد المشاریع 

  الممولة
%6 %8 %12 %13 %14 %16 

نسبة المشاریع الممولة للقطاع 
المشاریع الخدمي من إجمالي عدد 

  الممولة
%12.8 %16.5 %27 %29 %30 %30 
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  سنة  مؤشر األداء البرنامج
 األساس

القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

اجراءات 
اعداد 
وتنفیذ 
برامج 
 التمویل

نسبة المشاریع الممولة للقطاع الحرفي من 
  إجمالي عدد المشاریع الممولة

 

%4 %6 %14 %13.5 %15 %16.5 

نسبة المشاریع الممولة للقطاع السیاحي من 
  إجمالي عدد المشاریع الممولة

% 6.5 %18 %12 %13 %14 %15 

نسبة المشاریع الممولة للقطاع الصناعي 
  الزراعي من إجمالي عدد المشاریع الممولة

%0.7 %1 
%2.
5 

%3 %4.5 %5 

 العمریةنسبة المشاریع الممولة حسب الفئة 
  ) لسنة التمویل18-30(

متوسط الفترة من 

2017/7/1  
إلى 

2021/12/14 

%35.7 %38 %45 %47 %50 %50 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  ( دون اإلعدادي ) لسنة التمویل

متوسط الفترة من 

2017/7/1  
إلى 

2021/12/14 

8% 5%  %10 %10 %10 %8 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  ( إعدادي ) لسنة التمویل

10% 9.5% %13 %13 %13 %10 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  ( ثانوي ) لسنة التمویل

57% %34 %38 %34 %30 %30 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  التمویل( مؤسسة التدریب المهني ) لسنة 

3% %4 %8 %10 %12 %13 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  ( كلیة متوسطة ) لسنة التمویل

4% %7.5 %7 %8 %8 %9 

  نسبة المشاریع الممولة حسب المؤهل العلمي 
  ( جامعي + دراسات علیا ) لسنة التمویل

18% %40 %24 %25 %27 %30 

المباشر من نسبة قیمة التمویل غیر 
  إجمالي قیمة التمویل خالل السنة

%12 0% صفر   12%  10%  10%  
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سنة  مؤشر األداء البرنامج
 األساس

القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

 

الخدمات 
اإلداریة 
 المساندة

 
 
 
 
 

 ) التوجھ نحو تأسیس مركز اتصالCall 
Center بین جمیع المدیریات (. 

  
 

 صفر
* 

--- --- --- --- 

  في المركز الرئیسي البنیة التحتیة تحدیث
  والفروع . 

  
  
  
 

 --- --- --- --- * صفر

  . تحدیث انظمة الصندوق المعلوماتیة  
 --- --- --- --- * صفر

  تحدیث وسائل النقل في المركز الرئیسي
  والفروع . 

 * * صفر
--- --- --- 

  استكمال ربط جمیع الفروع بنظام كامیرات
  المراقبة . 

 --- --- --- * * صفر

 

  

  

 

 

بناء 

القدرات 

 المؤسسیة

  

  

  

  

  

  

  

  عدد البرامج التدریبیة الموجهة لتطویر
قدرات موظفي الفروع على تقدیم الخدمات 

  غیر المالیة للفئات المستهدفة .

  
 12 12 12 10 6 صفر

 المشاركین في البرامج التدریبیةنسبة عدد الموظفین 
المخصصة لتطویر قدرات الموظفین إلى إجمالي عدد 

  موظفي الفروع.

  
  
 

  
  
 صفر

50% 50% 50% 50% 50% 

  . أتمتة أعمال جمیع مدیریات الصندوق  
 

 * صفر 
--- --- --- --- 

 صفر  .  اعداد وثیقة وصف وتصنیف الوظائف  * --- --- --- --- 

  احالل وتعاقب.اعداد وثیقة  
 صفر

* 
  
--- 

  
--- 

  
--- 

  
--- 

  إعداد سجل المخاطر  
 --- صفر

* 
--- *  

 
  
--- 

 عدد مرات مراجعة سجل المخاطر  

 
 صفر

 
--- *  

  
--- 

 
*  

  

  
--- 

  اعداد خطة عمل التدقیق الداخلي المبني
  على المخاطر واعتمادھا 

 
  --- *  صفر

 
--- 

 
---  

  
--- 

  عدد مرات مراجعة خطة عمل التدقیق
  الداخلي المبني على المخاطر 

 
  *  --- صفر

  
--- *  

  
--- 

  تعزیز الكادر الوظیفي في وحدة الرقابة
  والتدقیق الداخلي ( عدد الموظفین ) 

  
5 6  7  

  
7 

  
7  

  

  
7 

  تعزیز الكادر الوظیفي في وحدة إدارة
  3  3  3  3  2  1  المخاطر ( عدد الموظفین )
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  لھدف االستراتیجي الثالثالتي ستحقق اأداءالبرامج  قیاس مؤشرات

  سنة مؤشر األداء البرنامج
 األساس

القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

  التطویر 
  اإلداري 

واللوجستي 
 لمدیریات الفروع

إعداد وثیقة ومصفوفة 
تفویض الصالحیات 
 وتحدید المسؤولیات

 
 

-------  
 

  
 

------- 1 * * * * 

ومصفوفة مراجعة وثیقة 
تفویض الصالحیات 
 وتحدید المسؤولیات 

 
 
----- 

 
 
----- * 1 * 1 * 

نسبة عدد إجراءات 
التحصیل المتخذة من 
قبل الفروع من إجمالي 
 عدد إجراءات التحصیل 

 
 

------- 

  
صفر             
40% 50% 60% 70% 80% 

الشواغر عدد نسبة  
 المستحدثة في الفروع

إلى إجمالي عدد 
 الشواغر في الصندوق

 
 

------ 

  
 صفر

50% 55% 60% 65% 70% 

  
 / CRMتأسیس وحدة 

  إدارة عالقات العمالء 
  

  
 

  
* 1 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
تأسیس وحدة تنسیق 

 الفروع 

  
 

  
* 1 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 
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  لھدف االستراتیجي الرابع التي ستحقق اأداءالبرامج قیاس مؤشرات 

 سنة مؤشر األداء البرنامج
 األساس

القیمة 
 األساس

 القیمة المستھدفة
2022 2023 2024 2025 2026 

تطویر 
الخدمات 

اإللكترونیة 
  لغایات

التحول  
 الرقمي

ربط  –نسبة عدد الشركاء 
 إلكتروني 

------ ------   
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
* 

تفعیل خدمة التحویل 
 اإللكتروني للمستفیدین

------ ------ 
* 1 * * * 

عدد مرات مراجعة تحدیث 
 الموقع اإللكتروني 

------ ------ 
1 1 1 1 1 

تفعیل آلیة تقدیم الطلبات 
 إلكترونیا 

------ ------ 
 * 1 * * * 

تفعیل إطالق التطبیق 
 الرقمي للصندوق

------ ------ 
1 * * * * 

وترتیب وتنفیذ تفعیل تنظیم 
الجلسات التوعویة والبرامج 
التدریبیة للفئات المستهدفة 
من خالل التطبیقات التقنیة 

 واإللكترونیة المتاحة .

  
  
  
 

  
  
 1 * * * * 
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  المـــالحـــــق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحتویات             
  

  رقم الصفحة 

  ) الھیكل التنظیمي  للصندوق1ملحق رقم (

  

31  

  ) مصفوفة الشركاء2( ملحق رقم

  

32  

  ) مصفوفة الشركاء المحتملون3ملحق رقم (

  

36  

  ) البرامج التمویلیة التي سیستھدفھا الصندوق 4ملحق رقم (

  

38  
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  الھیكل التنظیمي للصندوق –) 1الملحق رقم (
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 مصفوفة الشركاء –) 2الملحق رقم (

  الشركاء

ین للصندوقبتعزیز مبدأ الشراكة مع كافة الجهات المعنیة ( الحكومیة وغیر الحكومیة ) تم إعداد مصفوفة الشركاء التي تصنف الشركاء الرئیسإیمانًا        
.والتعاون معهم والتي یتم فیها تحدید العالقة وأهمیتها ، لضمان تحدید أولویات التنسیق    

 

  الهدف من الشراكة  الجهة
 الشریكوصف   درجة الشراكة

شریك 
 استراتیجي

  شریك
 القطاع اطار الشراكة

 خاص  حكومي دولي  عربي  محلي
الدیوان الملكي 

  العامر
  *   *    *  التعاون في تنفیذ المبادرات الملكیة السامیة. 

رئاسة 
  الوزراء

ت المساهمة والتعاون في تنفیذ التوجهات والبرامج واالستراتیجیا
  والخطط الحكومیة والوطنیة ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه 

  
*   *   *  

المساهمة والتعاون في تحقیق أهداف الصندوق في دعم ثقافة   وزارة العمل
 العمل الحر وتعزیز مبدأ التشغیل الذاتي واألهداف الوطنیة ضمن

  مجال عمل الصندوق . 
*   *   *  

المساهمة في تحقیق أهداف الصندوق واألهداف الوطنیة ضمن   وزارة التخطیط
مجال عمل الصندوق واختصاصه من خالل تیسیر الوصول المرن 
إلى الداعمین اإلقلیمیین والدولیین إلدامة عمل الصندوق 

 واستمراریته . 
  توفیر الدعم المالي المباشر للبرامج التمویلیة . 

*  *   *  

مؤسسة التدریب 
 المهني

خدمة الفئات المستهدفة من الخریجین والمنتسبین الحالیین 
  *   *    * والمحتملین من التخصصات المهنیة والحرفیة والتقنیة . 

الجامعات 
  الرسمیة 

  و الخاصة

 الخریجین وامقاعد الدراسة  الذین على الطلبة الجامعیین  تمكین
  للصندوقضمن الفئات المستهدفة من  كفئة 

  
*   *   * * 
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 یتبع مصفوفة الشركاء 

  

  الهدف من الشراكة  الجهة
 وصف الشریك  درجة الشراكة

شریك 
  شریك استراتیجي

 القطاع اطار الشراكة
 خاص  حكومي دولي  عربي  محلي

شركات التمویل 
  األصغر 

رة التعاون المالي عن طریق تقدیم التمویل من قبل الصندوق بصو 
تي وصول إلى شریحة أكبر من الفئات المستهدفة الللغیر مباشرة 

  وق ال یتم الوصول إلیها من خالل برامج التمویل المباشر للصند
  تنسیق الجهود لمنع االزدواجیة في منح التمویل 

*  *    * 

الجمعیات 
والمؤسسات 

التطوعیة األهلیة 
  المحلیة 

أسیس القیام بتوفیر الخدمات التمویلیة وغیر التمویلیة لغایات ت
هلیة وتطویر المشاریع العائدة للجمعیات والمؤسسات التطوعیة األ

المحلیة كفئة مستهدفة من قبل الصندوق لغایات توفیر فرص 
 جتمع المحلي في جمیع المحافظات بناء المأتمكین  والعمل 

*   *    *  

مركز تكنولوجیا 
المعلومات 

  الوطني

تزوید الصندوق بخدمات االنترنت واستضافة الموقع  دعم
   *   *    * االلكتروني.

االردنیه  الشركة
  لضمان القروض

ى تیسیر سبل الوصول لتمویل الفئات المستهدفة غیر القادرة عل
  *   * *    توفیر الضمانات المعمول بها في الصندوق 

دائرة الموازنة 
  العامه

إقرار موازنة الصندوق السنویة ومتابعة المخصصات المالیه 
عداد جدول التشكیالت الوظائف السنوي.  ٕ   *   *   *  وا

  مركز الملك
   عبد اهللا الثاني 

 للتمیز

 خالل المساهمه في تطویروتحسین خدمات الصندوق من
ز الثاني للتمی عبداهللا الملك جاللة دورات جائزة في المشاركة
الحكومي والشفافیة والوقوف على التوصیات ومخرجات واألداء 

 تمرینالتقاریر الصادرة عن المركز لغایات التحسین والتطویر المس

  * *   *  

 تنمیة هیئة
 المهارات وتطویر
  والتقنیة المهنیة

تحقیق التكامل لخدمة الفئات المستهدفةلغایات تیسیر سبل 
حصولها على الخدمات التمویلیة وغیر التمویلیة من ذوي 

 المهارات المهنیة والتقنیة على وجه الخصوص . 
*  *   *   

مراكز تعزیز 
  االنتاجیة (ارادة)

عتمدة مالتعاون من خالل اعتماد مراكز تعزیز اإلنتاجیة ( إرادة ) كجهة 
ومحایدة لتقدیم خدمة إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع 

الممولة من قبل الصندوق مجانا للمستفیدین من جمیع الفئات 
عداد المسوحات المیدانیة والزیارات ٕ   المشتركة.  المستهدفة وا

*  *   *  

التعاون والتنسیق المستمر بخصوص تسهیل اإلجراءات وتبادل   وزارة الداخلیة
  *   * *   المعلومات

    *      *  *    وأداء الصندوق من الناحیة المالیة  موازنة متابعة  وزارة المالیة
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 الشركاء ةیتبع مصفوف 

  الهدف من الشراكة  الجهة
 وصف الشریك  درجة الشراكة

شریك 
 استراتیجي

  شریك
 القطاع اطار الشراكة

 خاص  حكومي دولي  عربي  محلي
بنك المركزي 

  االردني
  

التعاون ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه في تنفیذ 
نك وتحقیق مستهدفات استراتیجیة االشتمال المالي ومسؤولیة الب

عن انظمة الدفع االلكتروني ورفع نسبة الشمول المالي 
  للمستفیدین على مستوى المملكة

*    *      *    

وزاره 
االقتصادالرقمي 

  والریادة 

تنفیذ خطط ومشاریع برنامج التعاون والتنسیق المستمر في 
االلكترونیه ومشاریع التحول االلكتروني والرقمي  الحكومه

  والسیاسة العامة لریادة األعمال 
*    *      *    

القیاده العامه 
  للقوات المسلحه

    *      *  *    تبادل المعلومات من خالل اتفاقیة تعاون مشترك 

 دیوان الخدمه
  المدنیه

موارد التعیینات، تأهیل وتدریب الموارد البشریة ومتابعة شؤون ال
البشریة الوظیفیة والتدریبیة ودعم عملیة التطویر لألداء 

  المؤسسي 
*    *      *    

معهد اإلدارة 
  العامة 

ظفي التعاون والتنسیق المستمر في تنفیذ البرامج التدریبیة لمو 
ءة الصندوق تلبیة لمتطلبات نظام الخدمة المدنیة وتعزیزا لكفا

وقدرات ومهارات موظفي الصندوق بهدف تحسین الخدمات 
لمتلقي الخدمة من الفئات المستهدفة ضمن مجال عمل الصندوق 

  واختصاصه . 

*              

شركات التعاون والتنسیق والمتابعة المالیة واإلداریة والفنیة لل  شركات الصیانه
دة بهذه الخدمات للصندوق لغایات إدامة عم ّ ل المقدّمة والمزو

  الصندوق واستمراریته . 
  *  *        *  

المركز الوطني 
لتنمیه الموارد 

  البشریه

لفة تبادل المعلومات والتقاریر والبیانات بخصوص الجوانب المخت
    *      *  *    لتنمیة الموارد البشریة . 

جمعیة البنوك 
  األردنیة 

ة متابعة الحسابات البنكیة والتحویالت المالیة للصرفیات العائد
للمستفیدین من خدمات الصندوق والمطالبات المالیة المستحقة 
تاحه خدمة الدفع  ٕ والمترتبة على الصندوق لصالح الموردین وا
والتسدید لألقساط في البنوك من خالل إي فواتیركم وتبادل 

 ن والمستقبلیین المحتملین منالمعلومات عن المستفیدین الحالیی
  خدمات الصندوق . 

*  *  *        *  

االتحاد 
  االوروبي

    *  *        *   تقدیم دعم مالي وفني للصندوق وتنفیذ برامج إقراضیة متنوعة
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 یتبع مصفوفة الشركاء 

 
  

  الهدف من الشراكة  الجهة
  وصف الشریك  درجة الشراكة

شریك 
  شریك  استراتیجي

  القطاع  اطار الشراكة
  خاص  حكومي   دولي  عربي  محلي

الوكالة االلمانیة 
 )GIZلالنماء (

ي ف والمساهمه تقدیم دعم فني للصندوق لتنفیذ نشاطاته المختلفة
    *  *        * المؤسسي للصندوق . دعم التطویر

الهیئه الهاشمیة 
 للمصابین
  العسكریین

 التشاركیة وتحقیق التكامل لخدمة الفئات المستهدفة من خالل
  *        *    *  مزایا تمویلیة 

دائرة األراضي 
  والمساحة

التعاون في إجراء الرهونات وتنفیذ الحجوزات التحفظیة وفك 
  *   *  * الرهونات والحجوزات وتبادل المعلومات

المؤسسة العامة 
للضمان 

  االجتماعي 

ت لغایات االستعالم عن المستفیدین من خدما الربط اإللكتروني
ق الصندوق الستكمال إنجاز معامالت التمویل والتعاون والتنسی
ة لغایات تنفیذ تحویالت االقتطاعات وتنفیذ الحجوزات التحفظی

 تسدیدا لألقساط المستحقة لصالح الصندوق وتبادل المعلومات

*  *   *  

أمانة عمان 
  الكبرى والبلدیات 

صدار التراخیص  ٕ التعاون مع الصندوق بخصوص االستعالم وا
  للمشاریع الممولة من قبل الصندوق 

*  *   *  

وزارة الصناعة 
  والتجارة 

صدار شهادات  ٕ التعاون مع الصندوق بخصوص االستعالم وا
عها التسجیل التجاري للمؤسسات الفردیة والشركات الممولة مشاری

  من قبل الصندوق 

* 
 

* 
  

* 
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 الشركاء المحتملون –) 3الملحق رقم (

 شركاء المحتملون ال

یمارسه في دعم إیمانا وانطالقا من أهمیة تعزیز دور التشاركیة مع الشركاء ونظرا للثقة والسمعة الطیبة التي یتمتع بها الصندوق وألهمیة الدور الذي 
د شبكة العالقات مع الشركاء التنمیة المستدامة اقتصادیا واجتماعیا من خالل تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة للفئات المستهدفة وبالتالي تعزیز وتوطی

ي بل یتعداه دون االقتصار على الشركاء الحالیین للصندوق محلیا من الجهات الرسمیة الحكومیة والقطاع الخاص والقطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدن
ى مصادر تمویلیة جدیدة وعلى خدمات الدعم إلى الشراكات اإلقلیمیة والدولیة كشركاء محتملین من حیث قدرة الصندوق في الوصول إلیها للحصول عل

ما مع تزاید االهتما م الرسمي محلیا والمساعدة الفنیة بهدف رفع قدرة الصندوق على تلبیة الطلب المتزاید على خدماته من قبل الفئات المستهدفة وال سیّ
   -سطة وریادة األعمال ومن بین الشركاء المحتملین للصندوق :واالهتمام إقلیمیا ودولیا بقطاع التمویل األصغر وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتو 

  
  

  الهدف من الشراكة  الجهة
 وصف الشریك  درجة الشراكة

شریك 
  شریك استراتیجي

 القطاع اطار الشراكة
 خاص  حكومي دولي  عربي  محلي

  مجموعة البنك 
  اإلسالمي 

  للتنمیة / جدة 

التعاون بهدف الحصول على مصادر تمویلیة جدیدة 
وعلى خدمات الدعم والمساعدة الفنیة تعزیزا الستدامة 
الصندوق المالیة والتشغیلیة واستمراریة لتمكینه في 

  ة وغیر المالیة للفئات المستهدفتقدیم الخدمات المالیة 

  *   *   * 

الصندوق العربي 
  لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي / 
  دولة الكویت 

التعاون بهدف الحصول على مصادر تمویلیة جدیدة 
وعلى خدمات الدعم والمساعدة الفنیة تعزیزا الستدامة 
الصندوق المالیة والتشغیلیة واستمراریة لتمكینه في 

  ة وغیر المالیة للفئات المستهدف تقدیم الخدمات المالیة

 *   *   * 

  المعهد العربي
للتخطیط / دولة  

   الكویت

التعاون بهدف الحصول على خدمات الدعم والمساعدة 
الفنیة وتوفیر فرص تدریبیة متخصصة في مجال عمل 
الصندوق وبالتالي رفع كفاءة وفعالیة األداء الوظیفي 
لموظفي الصندوق والذي بدوره ینعكس إیجابا على 

  تطویر األداء المؤسسي للصندوق . 

  *  *   * 
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 یتبع الشركاء المحتملون  
  

  الهدف من الشراكة  الجهة
 وصف الشریك  درجة الشراكة

شریك 
 استراتیجي

  شریك
 القطاع اطار الشراكة

 خاص  حكومي دولي  عربي  محلي
جمعیة الفنادق 

  األردنیة
التعاون بهدف التسهیل على الصندوق في الوصول إلى 
الفئات المستهدفة من أصحاب المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة والریادیة من المنتسبین للجمعیة وعمالئهم 
كعمالء محتملین للصندوق من خالل تقدیم الخدمات 
المالیة وغیر المالیة لهم للمساهمة في تطویر القطاع 

ن یز مبدأ التشاركیة بین القطاعیالسیاحي والفندقي وتعز 
  العام والخاص . 

  

* * 

    

* 

  جمعیة رجال 
  األعمال األردنیین 

إمكانیة التعاون بهدف اإلتاحة للصندوق الوصول إلى 
الفئات المستهدفة من أصحاب المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة والریادیة لتحفیز التشغیل الذاتي والعمل 

  الحر كأداة لنمو االقتصاد الوطني . 

  

* * 

    

* 

وزارة الشباب / 
مركز إعداد 

  القیادات الشبابیة 

المقدرة على الوصول لفئة الشباب وتقدیم الخدمات 
ة المالیة وغیر المالیة لهم كفئة مستهدفة تمثل الغالبی

العظمى من المجتمع األردني لتعزیز ثقافة العمل الحر 
  والتشغیل الذاتي والریادة وتمكینهم اقتصادیا . 

  

* * 

   * 

  

  االتحاد النسائي
  األردني العام  

إمكانیة التعاون بهدف تقدیم الخدمات المالیة وغیر 
المالیة للمرأة كفئة مستهدفة من الصندوق بتأهیلها 
وتمكینها لالنخراط في سوق العمل وتعزیز مشاركتها 

  في المجتمع المحلي . 

  

* * 

    

  
*  
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  2023-2022البرامج التمویلیة التي سیستھدفھا الصندوق خالل عامي  –) 4الملحق رقم (
  

ما المرأة وفئة الشباب من الجامعیین إنطالقا من أهمیة التجدید والتنویع في الخدمات المالیة المقدمة من قبل الصندوق للفئات المستهدفة  وال سیّ
نما والمتطوعین في خدمة المجتمع المحلي فإنّ الصندوق یسعى إلى تص ٕ میم منتجات تمویلیة متخصصة وموجهة لهذه الفئات وبطریقة لیست تقلیدیة وا

ثلة في االستمرار تتضمن هذه البرامج التمویلیة مجموعة من الخدمات غیر المالیة المرافقة لها اتساقا مع أحد أبرز األهداف االستراتیجیة للصندوق والمتم
جمیع محافظات المملكة من خالل توفیر الخدمات المالیة وغیر المالیة لها ومن بین البرامج التمویلیة في تمكین الفئات المستهدفة وبشكل متوازن في 

   -الواعدة والتي یعمل الصندوق على دراستها تمهیدا إلطالقها ضمن باقة خدماته المالیة :
  

 

اسم المنتج 
  التمویلي

الفئة المستهدفة من 
  البرنامج

  الخدمات غیر المالیة   الغایة من المنتج التمویلي

  المرأة  برنامج تمكین المرأة
ر للمرأة األردنیة لتأهیلها وتمكینها من تأسی س / أو توفیر التمویل المیسّ

 تطویر مشروعها الخاص بها لتعزیز مشاركتها االقتصادیة ومساهمتها في
  التنمیة المحلیة .

خدمة التأمین على حیاة  -
 المقترضین

إعداد دراسات الجدوى  -
 قتصادیةاال

التدریب والتوعیة للفئة  -
  المستهدفة

برنامج تمویل 
  الشباب المتطوعین
  ( منصة نحن )

  الشباب المتطوعون
ر للشباب المتطوعین بهدف تمكینهم من تأسیس /  و أتوفیر التمویل المیسّ

م تطویر مشاریعهم الخاصة بهدف تمكینهم من االستمرار في تقدیم خدماته
  مفهوم العمل التطوعي .للمجتمع المحلي وتعزیز 

خدمة التأمین على حیاة  -
 المقترضین

إعداد دراسات الجدوى  -
 االقتصادیة

لتدریب والتوعیة للفئة ا -
  المستهدفة

برنامج تمویل 
مشاریع التخرج 
  للشباب الجامعي

  الطلبة الجامعیون
ر بهدف تبني األفكار الریادیة الواردة في مشا ریع التخرج توفیر التمویل المیسّ

اقع للشباب الجامعي وعكسها كمشاریع إنتاجیة مكثفة للعمالة على أرض الو 
  . تسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ورفع معدالت الناتج المحلي

خدمة التأمین على حیاة  -
 المقترضین

إعداد دراسات الجدوى  -
 االقتصادیة

لتدریب والتوعیة للفئة ا -
  المستهدفة


