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عوامل نجاح أو فشل المشروعات الصغيرة
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رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل 
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ل ي و م ت ل ا م  ج ح

7.50M

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

ف و ر ص م ل ا

6.48M

د د ع ل ا

582

ل ي غ ش ت ل ا ص  ر ف

1451

72%28%
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تجاري
51.7%

خدمات
12.9%

تعليمي
11.7%

سياحي
10.8%

حرفي
6.9%

صناعي
6%

ل ي و م ت ل ا م  ج ح

7.50M

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

ف و ر ص م ل ا

6.48M

د د ع ل ا

582

ل ي غ ش ت ل ا ص  ر ف

1451
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نسب التسديد حسب البرامج حتى
 نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٢
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    88% ة ي ل ا م ج إل ا ة  ب س ن ل ا



إربد
26.3%

 الزرقاء
10.5%

العقبة
8.8%

العاصمة
7%

عجلون
14%

الكرك
3.5%

المفرق
8.8%

جرش
21.1%

ت ا س ل ج ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

57

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

ن ي ك ر ا ش م ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

1922

     61.4%
﴿فروع إربد،جرش وعجلون﴾ آعلى نسبة

 تنفيذ لجلسات التوعية وشكلت ما نسبته�-
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لقاءات عطوفة المدير العام منصور الوريكات مع عدة
محطات تلفزيونية للحديث عن الصندوق

نشرة نشاط - الربع الثالث -2022 | 09



بحث مدي� عام الص�دوق م�صور عودة الوري�ات ف� م�تبه مع مدي� عام
هيئة شباب كل�ا االردن عبد ال�حيم الزواه�ة، ُسبل التعاون والت�سيق

بين المؤسستين ف� كافة محافظات الممل�ة.
واستمع الوري�ات من مدي� الهيئة إل� ما ت�فذه هيئة شباب كل�ا االردن
من �شا�ات وب�امج تهدف إل� صقل مهارات الشباب، مؤكدا أهمية تأ�ي�
العمل مع هيئة شباب كل�ا األردن من خ�ل م�اتب الهيئة الم�تش�ه ف�

كافة محافظات الممل�ة.
وشدد عل� ض�ورة التشاركية بين الص�دوق والهيئة للوصول إل� الشباب
ف� كافة المحافظات وتقديم لهم م�تج قادر 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� البدء بت�فيذ ب�امج توعوية وتدريبية للشباب
ال�اغبين ف� اقامة مشاريعهم الخاصة بهم وتشجيعهم عل� ريادة االعمال

والتشغيل الذات� ف� كافة محافظات وألوية الممل�ة.

التشبيك مع المؤسسات الوطنية - هيئة شباب كلنا األردن 
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عقدت هيئة ال�زاهة وم�افحة الفساد ف� ص�دوق الت�مية والتشغيل جلسة توعوية حول مخا��
الواس�ة والمحسوبية والت� ت�فذها الهيئة مع جميع الجهات ال�سمية لبيان مخا�� هذه الظاه�ة

وآثارها السلبية عل� المجتمع، باعتبارها سلوًكا غي� سوي يمس األمن المجتمع�.
وأكد مدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل م�صور الوري�ات أهمية عقد مثل هذه اللقاءات ف� توعية
الموظفين ف� الوزارات والدوائ� الح�ومية بمخا�� الواس�ة والمحسوبية والدور التشارك� الذي تقوم

جميع المؤسسات ال�سمية لمحاربة هذه الظاه�ة.
وبين الوري�ات أن وضوح اج�اءات العمل واإلع�ن عن الخدمات المقدمة و��يقة الحصول عليها ضمن
مخ�� سي� يغ�� الموا�ن من اللجوء ال� الواس�ة والمحسوبية، مشددا عل� أهمية قيام الموظف

بواجبه وعدم الت�دد واالرتجاف باتخاذ الق�ار السليم المست�د للقوا�ين واأل�ظمة والتعليمات.
ولفت إل� أن ادارة الص�دوق تعاو�ت مع الحم�ت الت� أ�لقتها هيئة ال�زاهة وم�افحة الفساد للوع� من
مخا�� الفساد وم�ها مخا�� ال�شوة والواس�ة والمحسوبية حيث تم �ش� كل ما يتعلق بالحملة
التوعوية عل� مداخل الص�دوق وعل� الموقع االل�ت�و�� وعل� صفحة التواصل االجتماع� الخاصة

بالص�دوق، مشيدا بالدور الذي ت�لع به الهيئة لتعزيز ثقافة الوع� بمخا�� الفساد بجميع أ�واعه.
من جا�به بين ممثل هيئة ال�زاهة وم�افحة الفساد المستشار رياض ابو و�دي أن هذا اللقاء يأت� ت�فيذا

للحملة الت� أ�لقتها هيئة ال�زاهة وم�افحة الفساد للتوعية مخا�� الواس�ة والمحسوبية.
وشدد عل� أهمية التعاون والت�سيق بعقد محاض�ات حوارية ولقاءات توعوية واستضافة محاض�ين من
الهيئة بهدف تعزيز الوع� بمعايي� ال�زاهة الو��ية والتوعية من مساوئ الواس�ة والمحسوبية، داعًيا

جميع الجهات الت�كيز ومحاربة كل ما من شأ�ه يحق با�� ويب�ل حقا.
وأوضح أبو و�دي أن معايي� ال�زاهة الت� تعمل الهيئة عل� تجذي�ها ف� كافة مؤسسات الدولة تأت�

ثمارها من خ�ل العمل المؤسس� والجهد الف�دي والجماع�.
وأشار إل� أن الواس�ة والمحسوبية الت� تحق با�� وتب�ل حقا مج�مة ف� القا�ون األرد��، مضيفا أن
التوعية بمخا�� الفساد ال تقل اهمية عن الم�حقة والتج�يم ألفعال الفساد والهيئة تعمل وبش�ل

مستم� عل� م�اجعة التش�يعات وتعديلها وتجويدها للحد من آفة الفساد.
وف� �هاية اللقاء دار حوار بين موظف� الص�دوق وف�يق الهيئة تم فيه االجابة عل� العديد من

االستفسارات والتساؤالت.
 

التشبيك مع المؤسسات الوطنية- هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد
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لموافق ا �ين   إلث ا يوم  لتشغيل  وا ت�ميه  ل ا دارة ص�دوق  ا عقد مجلس 
لعمل ا ل� وزي�  معا ب�ئاسة  لعام  ا لهذا   �� ا ث ل ا اجتماعه   2022-7-4
لمجلس ا �اقش  لص�دوق  وقد  ا مب��  تيه ف�  ي است ا  ايف زك�ي �

االعمال. لمدرجه عل� جدول  ا لموضوعات  ا

إجتماعات مجلس إدارة الصندوق
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كما عقد مجلس إدارة الص�دوق يوم اإلث�ين الموافق 2022-9-12
اجتماعه الثالث لهذا العام ب�ئاسة معال� وزي� العمل �ايف زك�يا
استيتيه و بحضور ع�وفة مدي� عام الص�دوق م�صور الوري�ات
وأصحاب الع�وفة والسعادة أعضاء المجلس ف� مب�� الص�دوق  وقد

�اقش المجلس الموضوعات المدرجة عل� جدول األعمال.



تم ت��يم ع�وفة السيد م�صور عودة الوري�ات مدي� عام الص�دوق بدرع
التميز من قبل كلية الخوارزم� الجامعية التق�ية وذلك خالل اللقاء الذي تم
بين ع�وفة مدي� عام الص�دوق السيد م�صور الوري�ات والدكتور محمد
القدوم� عميد كلية الخوارزم� الجامعية التق�ية وقد استع�ض ع�وفة المدي�
العام دور الص�دوق بدعم التشغيل الذات� والعمل الح� وتقديم التمويل
لمختلف الق�اعات االقتصاديه الت� يستهدفها الص�دوق ومن ضم�ها المشاريع

التق�ية والت� يستفيد م�ها خ�يج� ال�لية.
بدوره أث�� الدكتور محمد القدوم� عل� الجهود المبذولة من قبل الص�دوق
لدعم المشاريع المتوس�ة والصغي�ة ودوره ف� خلق ف�ص العمل والتخفيف

من الب�اله. 
وف� �هاية اللقاء قدم الدكتور محمد القدوم� درع التميز لع�وفة م�صور
 للجهود المبذولة من الص�دوق بتوفي� ف�ص عمل وتشجيع

ً
الوري�ات تقدي�ا

الشباب عل� ريادة االعمال والتشغيل الذات�

تكريم مدير عام الصندوق من قبل كلية الخوارزمي
الجامعية التقنية
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فردي
74.2%

إسالمي
13.1%

جماعي
8.4%

فصل ذمم
2.9%

ر�دي
1.5%

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

 عدد الجدوالت التي تم إجراؤهاإستنادًا إلى
قرارات مجلس إدارة

 الصندوق أعاله 

وافق 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.
كما وافق مجلس الوزراء الموق� عل� ق�ار مجلس إدارة الص�دوق
بالسماح بإعادة جدولة الق�وض الف�دية ضمن مدد سداد تت�اوح بين

3 س�وات ولغاية 13 س�ة ضمن اآلليات الت� حددت لذلك.
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ت ال و د ج ل ا د  د ع ي  ل ا م ج إ

275
ت ال و د ج ل ا غ  ل ب م ي  ل ا م ج إ

1.9M
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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 -١



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 -٢
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ضمن ال�هج الذي يقوم به الص�دوق لت�فيذ
خ�ته االست�اتيجيه بدعم ا�شاء مشاريع
مدره للدخل وتشجيع الشباب عل� العمل
الح� واالعتماد عل� الذات افتتح مدي� عام
ص�دوق الت�مية والتشغيل ع�وفة م�صور
الوري�ات مش�وع صيا�ة هياكل السيارات
حيث يعد هذا المش�وع من المشاريع
ال�يادية المتخصصة ف� ص�اعة هياكل
السيارات والمش�وع االول من �وعه ف�
االردن والعائد للمقت�ضة ريم زه�ان ع�ا
السمي�ات ف� محافظة البلقاء ويوف� هذا

المش�وع (6) ف�ص عمل. 
ودعا الوري�ات جميع الشباب ال�اغبين باقامة
مشاريع صغي�ة ومتوس�ه م�اجعة ص�دوق
الت�مية والتشغيل للحصول عل� تمويل ضمن
معايي� ميس�ه ف� ظل محدودية الوظائف

الح�ومية.

عطوفة المدير العام للصندوق يفتتح مشروعًا ر�دً� هو
االول من نوعه في االردن
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ضمن الزيارات الميدا�ية المتواصلة للتع�يف بالخدمات الت� يقدمها ص�دوق الت�مية والتشغيل، قام معال�
وزي� العمل رئيس مجلس ادارة الص�دوق �ايف استيتيه ي�افقه مدي� عام الص�دوق ع�وفة م�صور
الوري�ات و عدد مع أصحاب السعادة �واب محافظة ج�ش وأعضاء مجلس ال�م�كزيه بعقد لقاء تشاوري
مع أعضاء غ�فة تجارة ج�ش وعدد من الموا��ين للتع�يف بالخدمات الت� يقدمها الص�دوق وب�امج
التمويل بهدف ت�مية المجتمع المحل� ورفع المستوى المعيش� ألب�اء المحافظة ال�شاء وتمويل مشاريع

مدرة للدخل وم�ثفه للعمالة .
وبين الوري�ات أن هذه الزيارة تأت� ضمن توجهات ج�لة الملك عبدالله الثا�� ابن الحسين حفظه الله
ورعاه والح�ومة لل�زول للميدان واال��ع عل� االحتياجات الفعلية للموا��ين كما تأت� للتع�يف بالحوافز
 أن محافظة ج�ش تعتب� بيئة م�اسبة

ً
والخدمات الت� يقدمها الص�دوق للفئات المستهدفة خصوصا

الحتضان مشاريع سياحية سواء كا�ت م�اعم وغي�ها من المشاريع الت� تدعم الق�اع السياح�.
وأشار الوري�ات أن الص�دوق قد خصص ب��امج تمويل� للمشاريع السياحية وبسع� م�ابحة تفضيل�
وحوافز اخ�ى سواء تعلقت بمدة السداد أو فت�ة السماح ودعا الوري�ات أب�اء المحافظة من ك�
 الشباب ال� ض�ورة م�اجعة ص�دوق الت�مية والتشغيل ف� محافظة ج�ش ل�ستفادة

ً
الج�سين وخصوصا

من الخدمات الت� يقدمها الص�دوق وعدم االعتماد عل� الوظيفة العامة أو الخاصة والت�كيز عل� العمل
الح� والتشغيل الذات� .

واختتمت الزيارة بقيام الف�يق بجولة ميدا�ية تم خ�لها زيارة عدد من المشاريع الممولة من الص�دوق
ف� محافظة ج�ش واال��ع عل� قصص ال�جاح فيها.

 

وزير العمل يرافقه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل 
 في ز�رة تفقديه وافتتاح مشاريع مولها الصندوق في

محافظة جرش
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إلتق� معال� وزي� العمل �ايف استيتيه ومدي� عام الص�دوق ع�وفة م�صور الوري�ات وعدد من أصحاب
السعادة �واب محافظة عجلون وأعضاء مجلس ال�م�كزيه بأعضاء غ�فة تجارة عجلون وعدد من
الموا��ين من اب�اء المجتمع المحل� للتع�يف بالخدمات الت� يقدمها الص�دوق والم�تجات االق�اضيه
بهدف الوقوف عل� احتياجات اب�اء المحافظه واال��ع عل� السبل ال�فيله ب�فع المستوى المعيش� ألب�اء

المحافظة ال�شاء وتمويل مشاريع مدرة للدخل وم�ثفه للعمالة .
وبين الوري�ات أن ج�لة الملك عبد الله الثا�� ابن الحسين يول� اهتماما بمحافظة عجلون كباق�
محافظات الممل�ة ويوجه وبش�ل مستم� بض�ورة االهتمام بالمواقع السياحيه ف� المحافظه وبين
الوري�ات أن ص�دوق الت�مية والتشغيل قد قام ب�صد المبالغ الماليه ال�زمه لتقديم التمويل ال�زم الب�اء

محافظة عجلون ال�شاء مشاريع خاصه بهم .
وأشار الوري�ات ال� أهمية الميزه ال�سبيه الت�موية واالقتصاديه لمحافظة عجلون لخلق ف�ص العمل ،
وبين الوري�ات استعداد الص�دوق لتمويل اية مشاريع او ف�ص استثماريه لمختلف الق�اعات خصوصا
الق�اع السياح�، ودعا الوري�ات الشباب من اب�اء المحافظة ال� استغ�ل الف�صة االستماريه لمش�وع (
تلف�يك عجلون) من خ�ل ا�شاء مشاريع صغي�ة ومتوس�ه محاذية لمش�وع تلف�يك عجلون وبين
الوري�ات أن هذه المشاريع ستعود بال�فع عل� اصحابها باالضافة ال� ب�اء الت�مية االقتصاديه ف�

المحافظة.
واختتمت الزيارة بعمل جوله ميدا�ية لعدد من المشاريع الممولة من الص�دوق حيث قام معال� وزي�
العمل �ايف استيتيه ومدي� عام الص�دوق ع�وفة م�صور الوري�ات والف�يق الم�افق بافتتاح مختب�ات

عجلون ال�بية الممول من الص�دوق وعمل زياره تفقديه لمص�ع احذية الج�يد ف� المحافظة.
 

وزير العمل يرافقه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل 
 في ز�رة تفقديه وافتتاح مشاريع مولها الصندوق في

محافظة عجلون
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إست�ماًال للزيارات الميدا�ية ف� محافظات الممل�ة إفتتح معال� وزي� العمل �ايف استيتيه رئيس
مجلس ادارة الص�دوق ومدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل ع�وفة السيد م�صور الوري�ات

الموقع الجديد لف�ع الص�دوق ف� محافظة اربد .
 حيث التق� معال� وزي� العمل �ايف استيتيه ومدي� عام الص�دوق ع�وفة م�صور الوري�ات
وع�وفة محافظ اربد وع�وفة مدي� عام مؤسسة التدريب المه�� ومساعد أمين عام وزارة
العمل لشؤون العمليات والعديد من مسؤول� الدوائ� والمؤسسات الح�وميه والخاصة ف�
محافظة اربد وعدد من أصحاب السعادة �واب محافظة اربد وأعضاء مجلس ال�م�كزيه بأعضاء
غ�فة تجارة وص�اعة اربد وعدد من الموا��ين من اب�اء المجتمع المحل� للتع�يف بالخدمات الت�
يقدمها الص�دوق والم�تجات االق�اضيه بهدف الوقوف عل� احتياجات اب�اء المحافظه واال��ع
عل� السبل ال�فيله ب�فع المستوى المعيش� ألب�اء المحافظة ال�شاء وتمويل مشاريع مدرة للدخل

وم�ثفه للعمالة.
وبين الوري�ات أن ص�دوق الت�مية والتشغيل خصص مبلغ (3.3) مليون دي�ار الب�اء محافظة اربد
، وأشار الوري�ات ال� أهمية الميزه ال�سبيه الت�موية واالقتصاديه لمحافظة اربد لخلق ف�ص
العمل للشباب ، وبين الوري�ات استعداد الص�دوق لتمويل اية مشاريع او ف�ص استثماريه
لمختلف الق�اعات التجاريه والص�اعيه وق�اع الخدمات خصوصا ف� مجال ت��ولوجيا المعلومات.

ودعا الوري�ات الشباب من اب�اء محافظة اربد ال� استغ�ل الف�صة االستماريه ف� م��قة اربد
الت�مويه واستعداد الص�دوق لتقديم التمويل داخل الم��قة الت�مويه ومدي�ة الحسن الص�اعية.

وزير العمل يرافقه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل
في ز�رة تفقدية وافتتاح الموقع الجديد لفرع الصندوق

في محافظة اربد
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قام ع�وفة مدي� عام ص�دوق الت�مية والتشغيل
السيد م�صور الوري�ات يوم الث�ثاء بزيارة ف�ع�
الص�دوق ف� ج�ش وعجلون وقام ع�وفته بجولة
وزيارة ميدا�ية لبعض المشاريع الممولة من

الص�دوق ف� محافظت� ج�ش وعجلون.
وإ�لع ع�وفته خ�ل الجولة الميدا�ية عل� بعض
المشاريع الممولة من الص�دوق ف� محافظت�
ج�ش وعجلون، للتأكد من أوضاع هذه المشاريع و

إم�ا�ية مساعدتها لتوفي� ف�ص عمل جديدة .
وبين ع�وفة المدي� العام إن هذه الجوالت الميدا�ية
تأت� استجابة لتوجيهات ج�لة الملك عبد الله الثا��
بض�ورة التواصل مع الموا��ين ف� الميدان وتلمس
احتياجاتهم ودراسة آليات دعم المشاريع الصغي�ة
والمتوس�ة الت� توف� العيش ال��يم ألب�اء
المحافظات، من خ�ل توليد ف�ص عمل حقيقية لهم

ف� م�ا�قهم .
والتق� ع�وفته بمدي�ي الف�عين وال�ادر الف��
واالداري وذلك لإل��ع عل� واقع الخدمات المقدمة
للموا��ين , واكد عل� اهمية قيام الموظفين بمتابعة

معام�ت الموا��ين واالس�اع ف� ا�هائها .
وأكد ع�وفته أ�ه ا�لع خ�ل جولته الميدا�ية عل�
بعض المشاريع السياحية وال�يادية الت� من المم�ن
دعمها ف� محافظت� ج�ش وعجلون والت� بدورها

توف� ف�ص عمل ألب�اء المحافظتين.

مدير عام الصندوق يزور فرعي الصندوق في محافظتي
جرش وعجلون 
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زار ع�وفة مدي� عام الص�دوق يوم الخميس
الموافق 29/9/2022 السيد م�صور
الوري�ات ف�ع الص�دوق ف� محافظة العقبة ,
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� المدي� العام بعض

أصحاب المشاريع الممولة ف� المحافظة .
وف� محاض�ه تع�يفية عن الص�دوق امام
المؤسسات والم�ظمات والمجتمع المحل�
وبحضور ع�وفة المحافظ ومدراء الدوائ�
الح�ومية بين ع�وفة 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.
والتق� ع�وفته بمدي� الف�ع وال�ادر الف��
واإلداري وذلك ل���ع عل� واقع الخدمات
المقدمة للموا��ين، واكد عل� أهمية قيام
الموظفين بمتابعة معام�ت الموا��ين

واإلس�اع ف� ا�هائها .

مدير عام الصندوق يزور فرع الصندوق في محافظة العقبة 
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    100%

    0%

    100%

صندوق التنمية والتشغيل يحقق نسب أداء عالية في نتائج
قياس مؤشرات أداء الخدمة على منصة بخدمتكم الحكومية.

حقق صندوق التنمية والتشغيل نسب أداء عالية في
نتائج قياس مؤشرات أداء الخدمة على منصة

بخدمتكم الحكومية. وقد كانت 
 

النتائج كما يلي:-
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