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رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل 

نشرة نشاط - الربع الرابع -2022 | 04

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل
نائب الرئيس

ع�وفة السيد م�صور الوري�ات  
المالية أمين عام وزارة 

ع�وفة الدكتور عبد الح�يم الشبل�
التنمية اإلجتماعية أمين عام وزارة 

ع�وفة الدكتور ب�ق الضمور 
التخطيط والتعاون أمين عام وزارة 

الدولي

ع�وفة السيد م�وان ال�فاع�

القطاع اإلقتصادي ممثلة عن 
معال� الدكتورة �س�ين ب�كات

الخدمات ممثلة عن قطاع 
سعادة السيدة غدي� الخفش

القطاع اإلقتصادي ممثلة عن 
سعادة الدكتورة تمام م��و

الصناعي القطاع  ممثل عن 
سعادة السيد وائل شقي�ات

رئيس المجلس

معال� السيد يوسف الشمال� 
وزي� الص�اعة والتجارة والتموين

ووزي� العمل
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ل ي و م ت ل ا م  ج ح

12.0M

عدد المشاريع الممولة حتى نهاية الربع الرابع
 من العام ٢٠٢٢ حسب المحافظات

ف و ر ص م ل ا

10.4M

د د ع ل ا

929

ل ي غ ش ت ل ا ص  ر ف

2163

72%28%
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تجاري
54.5%

خدمات
13%

تعليمي
11.8%

سياحي
8.5%

صناعي
6.1%

حرفي
6%

ل ي و م ت ل ا م  ج ح

12.0M

عدد المشاريع الممولة حتى نهاية الربع الرابع
 من العام ٢٠٢٢ حسب القطاع

ف و ر ص م ل ا

10.4M

د د ع ل ا

929

ل ي غ ش ت ل ا ص  ر ف

2163
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برنامج تمويل المشاريع الجديدة
38.6%

برنامج تطوير المشاريع القائمة
30.8%

برنامج تمويل األقساط الجامعية
11.8%

برنامج مشروع مهنتي
5.8%

برنامج تمويل الشباب الباحثين عن عمل
4.1%

برنامج تمويل المشاريع الر�دية
برنامج دعم المشاريع السياحية4%

3.2%

(برنامج تمويل المشاريع اإلنتاجية(شركات
1.1%

برنامج تمويل وسائط النقل
0.5%

ل ي و م ت ل ا م  ج ح

12.0M

عدد المشاريع الممولة حتى نهاية الربع الرابع
 من العام ٢٠٢٢ حسب البرامج التمويلية

ف و ر ص م ل ا

10.4M

د د ع ل ا

929

ل ي غ ش ت ل ا ص  ر ف

2163
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ماد�
99.0%

عجلون
98.4%

العقبة
98.4%

الطفيلة
97.8%

إربد
96.6%

 الزرقاء
96.6%

جرش
95.5%

المفرق
95.3%

البلقاء
94.0%

الكرك
93.4%

العاصمة
92.7%

معان
91.3%

نسب رضا متلقي الخدمة حسب مراكز الخدمة في المحافظات 
حتى نهاية الربع الرابع من العام ٢٠٢٢ 

ة م د خ ل ا ن  ع م  ا ع ل ا ا  ض ر ل ا ة  ب س ن

95.8%
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نسب التسديد حسب البرامج حتى
 نهاية الربع الرابع من العام ٢٠٢٢

ي د ر ف

93%

ي ع ا م ج

28%

ي م ال س إ

100%

ي د ا ي ر

80%

0% 25% 50% 75% 100%

 فردي

 جماعي

 ر�دي

 إسالمي

نشرة نشاط - الربع الرابع -2022 | 09

    87% ة ي ل ا م ج إل ا ة  ب س ن ل ا



إربد
18

عجلون
14

جرش
13

 الزرقاء
10

العاصمة
9

العقبة
9

المفرق
8

ماد�
6

البلقاء
5

الكرك
4

معان
الطفيلة1

1

ت ا س ل ج ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

98

عدد جلسات التوعية التي نفذت من قبل فروع الصندوق
 في المحافظات حتى نهاية الربع الرابع من العام ٢٠٢٢ 

ن ي ك ر ا ش م ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

3592
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لقاءات عطوفة المدير العام منصور الوريكات مع عدة
محطات تلفزيونية وإعالمية للحديث عن الصندوق
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ضمن خ�� الص�دوق لب�اء الش�اكات والتعاون ف� كافة
المجاالت للتم�ين االقتصادي وتم�ين المجتمعات ال�يفية
للوصول ال� التمويل الت�موي المستدام عقد صباح يوم الث�ثاء
الموافق 1/11/2022 اجتماع بين ع�وفة مدي� عام ص�دوق
الت�مية والتشغيل وممثل م�ظمة األغذية والزراعة ف� األردن
(الفاو) السيد المه�دس �بيل عساف لبحث أوجه التعاون ف�
المجاالت الت�مويه و االقتصاديه و تم االتفاق عل� المباش�ة
بتش�يل ف�يق ف�� من الص�دوق و الم�ظمة (الفاو) بهدف
توقيع مذك�ة تعاون لخدمه الفئات المستهدفه ف� كافه

محافظات الممل�ه.

التشبيك مع المنظمات الدولية - منظمة األغذية  والزراعة
(الفاو) 
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استقبل مدي� عام الص�دوق ع�وفة السيد م�صور عودة الوري�ات ف� م�تبه
يوم األحد ع�وفة السيد عبدالفتاح ال�ايد المدي� العام للمؤسسة األرد�ية
لت�وي� المشاريع االقتصادية (جيدكو)، حيث تم بحث ُسبل التعاون والت�سيق

بين المؤسسة والص�دوق 
واستمع الوري�ات من مدي� عام المؤسسة للمهام وال�شا�ات الت� تقوم بها
ًالمؤسسة  دعْم المشاريع االقتصادّية ال�اِشئة والَصغي�ة والُمتوس�ة لزيادِة

 ودوليا
ً
سيتها محليا

ُ
دراتها اإل�تاجية والتسويقية وَت�اف

ُ
ق

وبين الوري�ات أهمية التشاركية بين الص�دوق والمؤسسة للوصول إل� الفئات
المستهدفة المؤهلة والقدارة عل� العمل واإل�تاج  وت�ون قادرة عل� اقامة
مشاريع صغي�ة تم��هم من االعتماد عل� الذات وتشجيعهم عل� ريادة االعمال

والتشغيل الذات�.
وأكد الوري�ات أن المشاريع الصغي�ة والمتوس�ة ه� الم�ذ اآلمن لتوفي�
ف�ص عمل للشباب، داعيا الشباب إل� عدم ا�تظار الوظيفة وإ�شاء مشاريعهم

الخاصة بهم.
واتفق الجا�بان عل� تش�يل ف�يق عمل من المؤسستين لدراسة ألية التعاون
والتشارك ف� ت�فيذ ب�امج تمويلية  لتوفي� ف�ص عمل للشباب والشابات
 لل�ؤى المل�ية السامية والتوجهات الح�ومية لتشجيع الشباب

ً
األرد�يين ت�فيذا

عل� ريادة االعمال والتشغيل الذات� ف� كافة محافظات وألوية الممل�ة.

التشبيك مع المؤسسات الوطنية- المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع اإلقتصادية-جيدكو
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اء ث�ث ل ا يوم  لتشغيل  وا ت�مية  ل ا دارة ص�دوق  ا عقد مجلس 
لعام ا لهذا  بع  ل�ا ا اجتماعه  لموافق 2022-10-18  ا
و بحضور تيه  ي است ا  ايف زك�ي � لعمل  ا ل� وزي�  معا ب�ئاسة 
لوري�ات وأصحاب ا لص�دوق م�صور  ا عام  ع�وفة مدي� 
لص�دوق ا مب��  لمجلس ف�  ا ء  أعضا لسعادة  وا لع�وفة  ا
لمدرجة عل� جدول ا لموضوعات  ا لمجلس  ا �اقش  وقد 
لمجلس ا �اقش  لص�دوق وقد  ا مب��  األعمال ف� 

االعمال. لمدرجه عل� جدول  ا لموضوعات  ا

إجتماعات مجلس إدارة الصندوق
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زار ع�وفة مدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل يوم األحد الموافق
27/11/2022 السيد م�صور الوري�ات ف�ع الص�دوق ف� محافظة البلقاء.

وخ�ل الزيارة التق� مدي� عام الص�دوق بعض أصحاب المشاريع الممولة ف�
المحافظة وبين الدور الذي يقدمه الص�دوق ف� ت�مية المجتمع المحل� ورفع
المستوى المعيش� ألب�اء المحافظة وتوفي� ف�ص العمل وخلق مشاريع مدرة

للدخل.
هذا والتق� ع�وفته بمدي� مدي�ية ف�ع البلقاء وموظف� الف�ع حيث استمع
وا�لع عل� واقع الخدمات المقدمة للموا��ين , واكد عل� ض�ورة �زول
الموظفين للميدان لتوعية الموا��ين بأهمية العمل الح� ودور الص�دوق ف�
تمويل المشاريع والت�مية المستدامة إضافة ال� قيام موظف� الص�دوق بتوثيق
قصص ال�جاح الت� يس��ها مقت�ض� الص�دوق ف� المحافظة ومتابعة

معام�ت الموا��ين واإلس�اع ف� ا�هائها .

عطوفة مدير عام الصندوق يزور فرع الصندوق في 
محافظة البلقاء - السلط
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فردي
70.6%

جماعي
11.6%

إسالمي
10.1%

فصل ذمم
5.9%

ر�دي
1.8%

إستكمال إعادة جدولة وفصل ذمم للقروض الجماعية
وجدولة القروض الفردية لغاية 2022-12-31

 عدد الجدوالت التي تم إجراؤهاإستنادًا إلى
قرارات مجلس إدارة

 الصندوق أعاله 

بعد موافقة مجلس الوزراء الموق� عل� ق�ار مجلس إدارة الص�دوق
المتضمن م�ح مقت�ض� (ب��امج التشغيل الذات� الجماع�) الذين لم
يقوموا بعمل إعادة جدولة أو فصل ذمم خ�ل عام� 2020 و 2021
ف�صة إضافية تبدأ من إصدار هذا الق�ار وحت� �هاية 31/12/2022
 إلج�اء فصل الذمم وإعادة الجدولة ضمن المعايي� الت� حددت لذلك
للق�وض الجماعية.والسماح بإعادة جدولة الق�وض الف�دية ضمن
مدد سداد تت�اوح بين 3 س�وات ولغاية 13 س�ة ضمن اآلليات الت�
حددت لذلك.حيث قامت كوادر الص�دوق بت�فيذ ق�ارات المجلس

وكما هو موضح أد�اه:-
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ت ال و د ج ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

1103
ت ال و د ج ل ا غ  ل ب م ي  ل ا م ج إ

7.9M



شارك ع�وفة  المدي� العام م�صور  الوري�ات يوم الث�ثاء الموافق ١٥-١١-٢٠٢٢، بالمتلق�
الشباب� " الجهات التمويلية والما�حة - ف�ص وتحديات"، الذي ي�ظمه الب��امج الو���
للتشغيل الذات� "إ�هض" بالتعاون مع وزارت� الشباب والداخلية وهيئة شباب كل�ا االردن

وم�كز ت�وي� األعمال .
ويهدف الملتق� ال� إب�از التحديات الت� تواجة الشباب والجهات التمويلية الما�حة

للمساعدة ف� الخ�� الت�موية واالست�اتيجية ف� المحافظات .
 

وأكد ع�وفة المدي� العام اهميه ا�خ�اط الشباب باألعمال الح�ة و الخاصه  و أهمية ان
يبادر الشباب األرد�� ف� اقامه المشاريع الخاصه بهم و الت� سيتم من خ�لها توفي�
ف�ص العمل و اإلعتماد عل� الذات كما و بين ع�وفة المدي� العام  دور الص�دوق لدعم فئة
الشباب و الت� ه� من أهم الفئات المستهدفة  للحصول عل� التمويل ال�زم إل�شاء و
ت�وي� المشاريع الخاصه بهم  و ذلك ألن الص�دوق بموجب القا�ون هو الذراع  ال�سم�

للح�ومة ف� مجال التمويل و ا�شاء المشاريع الصغي�ة و المتوس�ة

عطوفة المدير العام للصندوق يشارك �لملتقى الشبابي
"الجهات التمويلية والمانحة-فرص وتحد�ت"
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زار ع�وفة مدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل السيد م�صور الوري�ات يوم االث�ين
الموافق 10/10/2022 ف�ع الص�دوق ف� محافظة ج�ش، وتأت� هذه الزيارة ضمن

الجوالت التفقدية لف�وع الص�دوق ف� الممل�ة لتفقد ومتابعة مج�يات العمل ف� الف�وع.
وخ�ل الجولة ف� المحافظة قام مدي� عام الص�دوق بزيارة عدد من المشاريع الممولة

من الص�دوق ومن ضم�ها مش�وع م�عم سياح� يوف� 35 ف�صة عمل دائمة وموسمية.
وبين مدي� عام الص�دوق الدور الذي يقدمه الص�دوق ف� ت�مية المجتمع المحل� ورفع

المستوى المعيش� ألب�اء المحافظة وتوفي� ف�ص العمل وخلق مشاريع مدرة للدخل.
هذا والتق� ع�وفته بمدي� مدي�ية ف�ع ج�ش وموظف� الف�ع حيث استمع وا�لع عل�
واقع الخدمات المقدمة للموا��ين، واكد عل� ض�ورة �زول الموظفين للميدان لتوعية
الموا��ين بأهمية العمل الح� ودور الص�دوق ف� تمويل المشاريع والت�مية المستدامة
إضافة ال� قيام موظف� الص�دوق بتوثيق قصص ال�جاح الت� يس��ها مقت�ض� الص�دوق

ف� المحافظة ومتابعة معام�ت الموا��ين واإلس�اع ف� ا�هائها .
 
 

عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل  يزور فرع
الصندوق في محافظة جرش و يتفقد مشاريع مولها

الصندوق في المحافظة 
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قام معال� وزي� العمل رئيس مجلس ادارة الص�دوق �ايف استيتيه ي�افقه مدي� عام الص�دوق ع�وفة
م�صور الوري�ات بجولة ميدا�ية ال� م��قة غور الصاف� و وادي ع�بة وعقد لقاء تشاوري ف� مب��
بلدية غور الصاف� بحضور ع�وفة محافظ ال��ك وعدد من أصحاب السعادة �واب المحافظة وأعضاء
مجلس ال�م�كزيه مع أعضاء بلدية غور الصاف� وعدد من الموا��ين للتع�يف بالخدمات الت� يقدمها
الص�دوق وب�امج التمويل بهدف ت�مية المجتمع المحل� ورفع المستوى المعيش� ألب�اء م��قة غور

الصاف� ال�شاء وتمويل مشاريع مدرة للدخل وم�ثفه للعمالة.
 تم عقد لقاء ف� مب�� بلدية وادي ع�بة بحضور ع�وفة محافظ العقبة وعدد من أصحاب السعادة

ً
وأيضا

�واب بدو الج�وب وأعضاء بلدية وادي ع�بة مع اب�اء المجتمع المحل� للتع�يف بالخدمات الت� يقدمها
الص�دوق والم�تجات االق�اضيه بهدف الوقوف عل� احتياجات الموا��ين ف� م��قة وادي ع�بة واال��ع
عل� السبل ال�فيله ب�فع المستوى المعيش� ألب�اء الم��قة ال�شاء وتمويل مشاريع مدرة للدخل وتوف�

ف�ص عمل ألب�اء الم��قة .
وبين الوري�ات أن هذه الزيارة تأت� ضمن توجهات ج�لة الملك عبدالله الثا�� ابن الحسين حفظه الله
ورعاه للح�ومة لل�زول للميدان واال��ع عل� االحتياجات الفعلية للموا��ين كما تأت� للتع�يف بالحوافز

والخدمات الت� يقدمها الص�دوق للفئات المستهدفة 
 الشباب ال� ض�ورة م�اجعة ص�دوق الت�مية

ً
ودعا الوري�ات الموا��ين من ك� الج�سين وخصوصا

والتشغيل ف� كافة م�ا�ق الممل�ة ل�ستفادة من الخدمات الت� يقدمها الص�دوق ف� جميع ف�وعه
الم�تش�ة ف� كافة محافظات الممل�ة وف� البادية الشمالية والوس�� والج�وبية وعدم االعتماد عل�

الوظيفة العامة أو الخاصة والت�كيز عل� العمل الح� والتشغيل الذات�.

وزير العمل يرافقه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل 
 في جولة ميدانية في منطقة غور الصافي ووادي عربة 
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ت�فيذا ل�ؤى ج�لة سيد�ا ف� التواجد الدائم ف� الميدان و التواصل
المباش� مع الموا��ين و است�ماال للجوالت الميدا�ية الت� يقوم بها
 المدي� العام للص�دوق، قام ع�وفة مدي� عام الص�دوق ي�افقه
ع�وفة مدي� عام المؤسسة التعاو�ية االرد�ية بزيارة ميدا�ية
لم��قت� بلعما و الز�ية ف� محافظت� المف�ق و الزرقاء و زيارة عدد
من المشاريع الت� تم تمويلها من الص�دوق للجمعيات التعاو�ية و الت�
تهدف لت�مية المجتمع المحل� و توفي� ف�ص العمل و تعزيز ثقافة

العمل الح� و اإلعتماد عل� الذات.

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل يرافقه مدير عام
المؤسسة التعاونية في ز�رة تفقدية لمشاريع مولها

الصندوق للجمعيات التعاونية في
 محافظتي المفرق والزرقاء
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زار ع�وفة مدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل يوم االربعاء الموافق
23/11/2022 السيد م�صور الوري�ات ف�ع الص�دوق ف� محافظة مادبا ,
وتأت� هذه الزيارة ضمن الجوالت التفقدية لف�وع الص�دوق ف� الممل�ة

لتفقد ومتابعة مج�يات العمل ف� الف�وع.
وخ�ل الزيارة التق� مدي� عام الص�دوق بعض أصحاب المشاريع الممولة
ف� المحافظة وبين الدور الذي يقدمه الص�دوق ف� ت�مية المجتمع المحل�
ورفع المستوى المعيش� ألب�اء المحافظة وتوفي� ف�ص العمل وخلق

مشاريع مدرة للدخل.
هذا والتق� ع�وفته بمدي� مدي�ية ف�ع مادبا وموظف� الف�ع حيث استمع
وا�لع عل� واقع الخدمات المقدمة للموا��ين , واكد عل� ض�ورة �زول
الموظفين للميدان لتوعية الموا��ين بأهمية العمل الح� ودور الص�دوق ف�
تمويل المشاريع والت�مية المستدامة إضافة ال� قيام موظف� الص�دوق
بتوثيق قصص ال�جاح الت� يس��ها مقت�ض� الص�دوق ف� المحافظة

ومتابعة معام�ت الموا��ين واإلس�اع ف� ا�هائها .

عطوفة مدير عام الصندوق يزور فرع الصندوق في 
محافظة ماد� 
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ضمن الجهود الت� يبذلها الص�دوق لدعم الشباب إلقامة مشاريع خاصة بهم ومتابعه حثيثة
من ع�وفة المدي� العام م�صور عودة الوري�ات بأهمية المشاريع الصغي�ة ودورها الهام
ف� الحد من ظاه�ت� الفق� والب�الة وكذلك دعوته المستم�ة للشباب للتوجه للعمل الح�
ب�ل همة و�شاط وعدم ا�تظار الوظائف الح�ومية أو الخاصة , استقبل ع�وفة المدي�
العام ف� م�تبه السيد عبدالله جهاد �ص� الذي حصل عل� تمويل من الص�دوق لت�وي�
مش�وع تجارة زيوت السيارات والذي يوف� ف�صت� عمل وف� �هاية اللقاء ش�� المقت�ض
عبدالله �ص� الص�دوق عل� دعمه له والوقوف ال� جا�به ال�جاح مش�وعه وقدم المقت�ض

 للعاملين ف� الص�دوق عل� جهودهم ف� خدمة أب�اء المجتمع االرد��
ً
درع تذكاري تقدي�ا

 
SMART FOOD كما إستقبل ع�وفته ف� م�تبه السيدة را�يه البابل� مدي� ش�كة
المتخصصة بتص�يع وتصدي� شاي التم� عل� مستوى الو�ن الع�ب� والت� حصلت عل�

تمويل من الص�دوق إل�شاء ش�كة متخصصة بتص�يع شاي التم� .
 وف� �هاية اللقاء تقدمت الفاضلة را�يه البابل� بالش�� الجزيل ل�وادر الص�دوق ممثلة

بع�وفة المدي� العام عل� دعمهم لها والوقوف ال� جا�بها ال�جاح مش�وعها.

عطوفة مدير عام الصندوق يستقبل في مكتبه أصحاب
مشاريع ر�دية مولها الصندوق 
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تأجيل أقساط شهر 12-2022 لكافة مقترضي صندوق
التنمية والتشغيل ولكافة البرامج.
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 للتوجيهات المل�ية السامية بالتخفيف عل� الموا��ين ، ق�ر مجلس
ً
ت�فيذا

إدارة ص�دوق الت�مية والتشغيل ب�ئاسة معال� وزي� الص�اعة والتجارة
والتموين ووزي� العمل السيد يوسف محمود الشمال� تأجيل األقساط
ل�افة مقت�ض� الص�دوق ول�افة الب�امج التمويلية لشه� كا�ون األول من

العام 2022.
وبين ع�وفة المدي� العام للص�دوق السيد م�صور عودة الوري�ات بأ�ه لن

يت�تب ه�اك أي فائدة أو م�ابحة ج�اء هذا التأجيل.

2021
9

2022
5 2020

4

2019
1

 
 
 
 

لقد تم تأجيل قسط واحد خالل العام ٢٠١٩
 و  4 أقساط خالل العام ٢٠٢٠ و 9 أقساط
خالل العام ٢٠٢١ و 5 أقساط خالل العام

٢٠٢٢ لكافة البرامج اإلقراضية

عدد األقساط الشهرية التي
تم تأجيلها  إستنادًا إلى قرارات

مجلس إدارة الصندوق



ف� ا�ار الخدمات غي� التمويلية الت� يقوم الص�دوق بت�فيذها ف� مختلف محافظات الممل�ة قامت
كوادر ف�وع الص�دوق ف� كافة المحافظات بت�فيذ جلسات توعية ف� الجمعيات الخي�ية لفئات مستهدفة
من المجتمع المحل�  بهدف تع�يفهم بالب�امج األق�اضية الت� يم��هم االستفادة م�ها للبدء بمشاريعهم

الصغي�ة والمتوس�ة من خ�ل الحصول عل� التمويل ال�زم من الص�دوق  .

جلسات توعية للفئات المستهدفة -1
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ف� ا�ار الخدمات غي� التمويلية الت� يقوم الص�دوق بت�فيذها ف� مختلف محافظات الممل�ة قامت
كوادر ف�وع الص�دوق ف� كافة المحافظات وبالتعاون مع مدي�ية التدريب والتم�ين بت�فيذ جلسات
توعية لفئات مستهدفة من المجتمع المحل�  بهدف تع�يفهم بالب�امج األق�اضية الت� يم��هم االستفادة

م�ها للبدء بمشاريعهم الصغي�ة والمتوس�ة من خ�ل الحصول عل� التمويل ال�زم من الص�دوق  .

جلسات توعية للفئات المستهدفة -2



ف� ا�ار الخدمات غي� التمويلية الت� يقوم الص�دوق بت�فيذها ف� مختلف محافظات الممل�ة قامت
كوادر ف�وع الص�دوق ف� كافة المحافظات بت�فيذ جلسات توعية ف� الجمعيات الخي�ية لفئات مستهدفة
من المجتمع المحل�  بهدف تع�يفهم بالب�امج األق�اضية الت� يم��هم االستفادة م�ها للبدء بمشاريعهم

الصغي�ة والمتوس�ة من خ�ل الحصول عل� التمويل ال�زم من الص�دوق  .

جلسات توعية للفئات المستهدفة -3
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ف� ا�ار الخدمات غي� التمويلية الت� يقوم الص�دوق بت�فيذها ف� مختلف محافظات الممل�ة قامت
كوادر ف�وع الص�دوق ف� كافة المحافظات وبالتعاون مع مدي�ية التدريب والتم�ين بت�فيذ جلسات
توعية لفئات مستهدفة من المجتمع المحل�  بهدف تع�يفهم بالب�امج األق�اضية الت� يم��هم االستفادة

م�ها للبدء بمشاريعهم الصغي�ة والمتوس�ة من خ�ل الحصول عل� التمويل ال�زم من الص�دوق  .

جلسات توعية للفئات المستهدفة -4
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