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  الصندوقالخدمات التي یقدمھا  

  
  الخدمات المالیة واإلقراضیة

  المباشر  اإلقراض - 
  اإلقراض غیر المباشر - 

   الملحق اإلحصائي للنشاط اإلقراضي للصندوق -        
  

  خدمات غیر المالیةال
  التدریب والتأھیل -        

  إعداد الدراسات والمسوحات وأوراق العمل - 
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  جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة
  

  التعریف بالجائزة -        
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  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات

  
  الوضـــع المـالـــي للصنــدوق  ـ   
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  أقوال جاللة الملك المفدىأقوال جاللة الملك المفدىمن من 

  

اة لكل مواطن   "" ة الحی قد كان ھاجسي األول على الدوام ھو تحسین نوعی
ذ  ة وتنفی ر والبطال ة الفق ن مكافح د م ال ب ذلك ف د، ول ذا البل ي ھ ة ف ومواطن
ذه  ة لھ ة ودائم ً جذری وال اإلجراءات اإلصالحیة والتصحیحیة التي تضع حل

را ي ب ر ف ادة النظ الل إع ن خ كلة م وفیر المش دریب، وت یم والت مج التعل
ة  رام اإلنسان لقیم ز احت دة وتعزی مصادر تمویل إضافیة وفرص عمل جدی

  ""العمل بعیدا عن ثقافة العیب 
  

  جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظمجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم
  



 ٥

  الفصل التمھیدي
  
  

  معلومات أساسية حول األردن
  

  
  فأل ٩٧٠وملیون  ٥ع یقدر عدد السكان بواق:                                السكان

   .٢٠٠٩في عام نسمة                                          
  

  كیلو )٩٢٢٠٠(تبلغ مساحة المملكة حوالي :     ة                         المساح
  .زراعیةأراضي  %)٧.٨(منھا ،متر مربع                                          

  
  .اءاـتـاطر شـتدل مـعـاً ومـفـیـاف صـار جـح:                                  المناخ

  
  یسبق التوقیت في المملكة توقیت غرینتش بثالث:                               التوقیت

  .ساعات صیفاً وساعتین شتاءاً                                          
  

ً وموجھاً  اداالقتصـبر یعت:                    اإلقتصاديالنظام  ً حرا   األردني إقتصادا
  .نحو السوق                                          

  
  وقـعر السـلي اإلجمالي بسـاتج المحـلغ النـب:                        حجم االقتصاد

  ١٦.٢٦٦ما قیمتھ  ٢٠٠٩اري خالل عام ـالج                                         
                                     دوالر ملیار٢٢.٩٣٥دینار أو ما یعادل  ملیار                                         

  .أمریكي                                         
  
  

  یةـیعـات الطبـامـیتمیز األردن بوفرة العدید من الخ:                              دالموار
  ،نتـمـاالس،اتـالفوسف،تيـخر الزیـمن أھمھا الص                                         

  ؤھلة  ـكما یتمیز بوفرة األیدي العاملة الم،البوتاس                                        
  یةـیاحـن السـاكـدد األمـعـالً عن تـضـف،دربةــوالم                                        
  والبحر المیت تراءـریة كالبــواألث،ةـالجیـوالع                                        

  
                                          أمریكي دوالر) ١.٤١٠(الدینار األردني ویعادل :                      العملة الوطنیة

  .بقابلیة تامة للتحویل ویتمتع  
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   :::رؤیتنارؤیتنارؤیتنا
اد طة  ةالری غیرة والمتوس اریع الص ل المش ي تموی ف

در نعن العمل ل الباحثینللفقراء و ة األق كون المؤسس
ن  د م ي الح اركة ف بة مش ى نس ق أعل ى تحقی عل
تدامة  ة المس ز التنمی ر وتعزی ة والفق اھرتي البطال ظ
دیم  ي تق تمرار ف وطني واالس توى ال ى المس عل

 .الخدمات بتمیز لھذه الفئات والتفوق على تطلعاتھا
 

   :::رسالتنارسالتنارسالتنا
  ة ائل المتاح م الوس ن أھ ر م ل الح ل العم جع

ة  رة والعاطل ات الفقی داد الفئ ن أع ف م للتخفی
روض  دیم الق الل تق ن خ ل ، م ن العم ع
المیسرة والدعم الفني واإلداري، لتمكینھم من 

طة غیرة ومتوس اریع ص ة مش م  إقام وفر لھ ت
  .ستدامةولغیرھم فرص عمل م

  ة رامج تنمی ي  ب ي المساھمة ف ع المحل المجتم
ة  ات التنمی د متطلب ى توطی ي إل ا یفض بم

 .المستدامة والرفاه االجتماعي
  

   :::نا نا نا قیــمقیــمقیــم
     

 .الوقتحترام إ 
  .المصداقیة والشفافیة 
 .التعاون والعمل بروح  الفریق 



 ٧

تفیدین   ع المس ابي م ل اإلیج    التواص
 .والمنافسین

ع   ام والخاص وم الشراكة مع القطاعین الع
 .المدنيمؤسسات المجتمع 

  االحترافیة في تقدیم  الخدمة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلمة المدیر العام



 ٨

  
ا   ندوق  إیمان ن الص ام ى ءباالرتق ة  إل دیم الخدم ن تق توى م أعلى مس ب

ي ادة لمتلق ة الری ى  ،الخدم ولھ عل غیل بحص ة و التش ندوق التنمی وج ص ت
ز  د هللا األولالمرك ك عب ائزة المل ي ج ومي و  ف ز األداء الحك اني لتمی الث
فافیة ة ، الش دورة الرابع رة   لل ن م ر م اركة ألكث ات المش ن المؤسس ع

٢٠٠٨/٢٠٠٩ .  
   

ع و  ى ارض الواق تراتیجیة ال ھ االس ة خطت ى ترجم ندوق عل ل الص د عم لق
داث اریع و إح دد المش ل ع ادة تموی ك بزی ل  ذل رص عم ع ف ب جمی لتواك

ن ن المھ ي م ع المحل ات المجتم ي  متطلب ل األردن وق العم ي س ة ف المطلوب
.  
  
ر و  غیل   یعتب ة والتش ندوق التنمی نوي لص ر الس ادة "التقری ام "  ری لع

ام    ٢٠٠٩ ندوق للع ا الص ام بھ ي ق ازات الت م االنج ا ألھ ملخص
رم ي، المنص ي والت ندوق والت الة الص ة و رس ن رؤی زء م ي ج دف  ھ تھ

ذاتي غیل ال ة التش ر ثقاف ي لنش كل أساس ي ، بش اھمة ف ل للمس كلتي ح مش
م  ن أھ ا م ة باعتبارھم ر والبطال اكلالفق ا  المش ز علیھ ب التركی ي یج الت

ر و  ل الح ل العم الل جع ن خ تدامة  م املة والمس ة الش ق التنمی لتحقی
ادة اال الری ا و فع ا منتج ام مجتمع وض لقی ات النھ ن متطلب ف  و م لتخفی

ھ الطل اني من ي تع ائف الت ى الوظ ة و ب عل ات الحكومی ع المؤسس جمی
  .األھلیة في سوق العمل األردني

  
ذكر  دیر بال ن الج غیل  أن وم ة والتش ندوق التنمی ي ص اركوا  مقترض ش

لوا  ة و حص ة و العالمی وائز المحلی ن الج دد م نبع دد م ر ع ى أكب  عل
وائز ل   ،الج ائزمث روب الع ةج یتي ج ة س اریمؤسس ة للمش غیرة المی ع الص

زة اریع ، المتمی رواد المش ى  ل ة األول ابقة العربی تراك بالمس و االش
  . الصناعیة الصغیرو و المتوسطة 

  
ترك  اون المش ات التع ن اتفاقی دد م د ع ى عق ندوق عل ل الص د عم ذا وق ھ

اص اع الخ ات القط ة ومؤسس ات الحكومی ن المؤسس ة م ع مجموع ل م  أدخ
ا امج  بموجبھ ل برن ین وجع اة المقترض ى حی أمین عل رامج الت ندوق ب الص

وحات  ات والمس داد الدراس د إع ا بع ً اختیاری ا حي برنامج أمین الص الت
ة اص  ،المیدانی كل خ غیر بش ل الص اع التموی ى قط ً عل ا نعكس إیجابی ا ی ومم

  .واالقتصاد األردني بشكل عام
  

اون ھ بالتع دیم خدمات ي تق ندوق ف ود الص تكماال لجھ ات  واس ع المؤسس م
افظ  الل إدارة مح ن خ ة م ر والبطال ة الفق ي محارب ة ف ة المعنی الوطنی



 ٩

ة  تائتمانی رامج  خصص ن الب دد م افة ع ات و إض ذه المؤسس ل ھ ن قب م
ل  ى العم زه عل واطن وتحف ات الم ي حاج ندوق  لتلب ي الص ة ف التمویلی
د  ذب عوائ ي تج طة الت غیرة والمتوس اریع الص و المش ھ نح وتوجھ

 .یة اقتصادیة مجز
  
  

ة  دمات التمویلی ي الخ ور ف تمر للتط عینا المس من س ذا ض ا ھ أتي إنجازن وی
ن  احة م ر مس ى اكب ندوق عل ار الص دة انتش یع قاع ة وتوس واالجتماعی
املة  ة الش ق التنمی ي تحقی اھمة ف ً للمس ا ھ وتعظیم ھ وبوادی وطن بأریاف ال

ن ا اني ب دهللا الث ك عب ة المل ات جالل ع توجیھ ً م جاما تدامة انس ین والمس لحس
          .حفظھ هللا ورعاه

  
                                          

  المدیر العام                                                   
  

 عمر خلیفھ العمري

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیةأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیةأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیة

 : األعضاء الحكومیین



 ١٠

 رئیساً  دولة رئیس الوزراء    
 نائبا للرئیس معالي وزیر التخطیط    
 عضواً  معالي وزیر العمل    
 عضواً  وزیر المالیة   معالي    
 عضواً  معالي وزیر الصناعة والتجارة    

 عضواً  معالي وزیر التنمیة االجتماعیة    
 عضواً   معالي وزیر الزراعة    
 عضواً  معالي وزیر الشؤون البلدیة   

  : الحكومییناألعضاء غیر 

 القطاع التطوعي -عضواً  بو السمنأسعادة السیدة مي     
 القطاع التربوي-عضواً   شتیويسعادة الدكتور موسى     
 القطاع العمالي-عضواً  سعادة المھندس بالل ملكاوي    
 القطاع التجاري الصناعي-عضواً  سعادة السید نزال العرموطي    

   :اللجنة التنفیذیة للصندوق

  رئیس اللجنة العمل معالي وزیر   
 عضواً  المالیةمعالي وزیر    
 عضواً  معالي وزیر الصناعة والتجارة   
 عضواً  معالي وزیر الشؤون البلدیة   
 عضواً  عبد النبي فردوس الدكتورسعادة    
 عضواً   سعادة المھندس بالل ملكاوي   
 عضواً  الدكتور موسى شتیوي سعادة   



   الھیكل التنظیمي للصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

    
 

  قسم التخطیط 

  قسم التدریب والتأھیل 

  
  مدیریة اإلدارة

  الموارد البشریةقسم 
   قسم الخدمات المساندة 

 قسم التحصیـل  والمتابعة 
  ةالقانونیقسم الشؤون 

 قسم الحسابات العامـة والقروض 

 قسم محاسبة النفقات 

  مجلس اإلدارة
  اللجنة التنفیذیة         

  
  وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي  المدیر العام

  قسم التدقیق 
  

  المساعد للشؤون الفنیة 

   المكاتب
 المستشارون 
  مكتب المدیــر العام 
 العالقات العامة  

  
  وحدة التطویر اإلداري 

  المشاریع الریادیةقسم 
  قسم مؤسسات التمویل

   صنادیق االئتمان المیكرویة و

 قسم تمویل المشاریع 
  قسم خدمة الجمھور 

  
   / نوافذ إقراضیة

  مادبا -
 البلقاء -
 الزرقاء -

  فرع  مدیریة
  اربد/ الشمال 

   قسم تمویل المشاریع 
  التحصیل والمتابعة قسم  

   / نوافذ إقراضیة
  

  المفرق  -
  جرش  -
  عجلون  -

فرع مدیریة 
  الكرك/ الجنوب

  قسم تمویل المشاریع 
  التحصیل والمتابعة قسم   

   / نوافذ إقراضیة
  

  الطفیلة  -
  معان  -
  العقبة  -

  
إدارة عملیات اإلقراض 

  المباشر

مدیریة التخطیط 
  والتدریب

المتابعة مدیریة 
   والتحصیل

مدیریة الشؤون 
  المالیة

مدیریة اإلقراض 
  غیر المباشر

  
  وحدة الحاسوب

  فرع  مدیریة
  العاصمة/ الوسط 

  المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة 

 شعبة النظم 
 شعبة التشغیل 
 شعبة األرشفة   



  ٢٠٠٩في األردن في العام  االقتصاديخالصة الوضع 
  

ھد  ام ش المي  ٢٠٠٩الع ادي ع ود اقتص ى  رك س عل ذي انعك واد  وال نفط والم عار ال أس

ة واق العالمی ي األس یة ف ة األساس افاب ،الغذائی ي  ةإلض د الت دم التأك روف ع تمرار ظ ى اس إل

ة ي المنطق ادت ف ار ،س ة وانحس اعدات الخارجی م المس ث  ،حج وطني حی اد ال ھد االقتص ش

ام  الل الع د  ٢٠٠٩خ ة فق ة العالمی ة المالی ً باالزم أثرا وه مت ي نم ً ف ا ً ملموس اطؤا جل تب س

غ ً بل ا وا حقیق الي نم ي اإلجم اتج المحل ام%) ٨ (الن ام  ٢٠٠٩ لع ع لع و مرتف ة بنم مقارن

الغ  ٢٠٠٨ ض و، %)٢٤.٩(والب خم انخف دل التض ىمع ل إل ام %) ٠.٧-(     لیص لع

      . ٢٠٠٨لعام %) ١٣.٩(مقابل  ٢٠٠٩

زى  اضویع ادي انخف اط االقتص توى النش ى  مس عإل لع  تراج ى الس ي عل اق الكل اإلنف

تھالكیة دمات االس اضو، والخ ة انخف ادرات الكلی ب ، الص ى جان اطئإل دفق  تب ت

رة ة المباش تثمارات األجنبی الرغم  االس ة ب ن بیئ ة م ھ المملك ع ب ا تتمت ة لم تثماریة جاذب ، اس

اورة دول المج ة بال ي مقارن تقرار سیاس ن واس الح ، وأم ات اإلص ذ عملی ن تنفی ً ع ال فض

  .وتبني سیاسات إقتصادیة كلیة سلیمة، الھیكلي والتشریعي

د  توق ة  انخفض ام قیم ادرات ع الي الص دار  ٢٠٠٩أجم ار ) ٤٥١٩.٦(بمق ون دین ملی

ام  ھ بع ة  ٢٠٠٨مقارن ون) ٥٦٣٣(والبالغ ت دین ملی ا بلغ ام ار بینم واردات ع ة ال قیم

دار ٢٠٠٩ ام ) ٨٨٧٣(بمق ع ع ة م ار مقارن ون دین ة  ٢٠٠٨ملی ون) ١٠٧١٧(البالغ  ملی

ى ر عل ذا مؤش ار وھ دني دین ي األردن ت اري  ف اط التج ا  النش ھیالت كم الي التس غ إجم بل

ام ة لع ام )  ١٨٠٣١(      ٢٠٠٩ االئتمانی ھ لع ار مقارن ون دین نفس  ٢٠٠٨ملی رة ل ( الفت

غ )  ١٧٦٤١ ار و بل ون دین ام  ملی ع لع الي الودائ ة  ٢٠٠٩إجم ون )  ٢٠٢٩٨( قیم ملی

ع  ة م ار مقارن نفس  ٢٠٠٨دین رةل ة  الفت ار ) ١٨١٠٢(بقیم ون دین ذلك ملی ا ب اً محقق  ارتفاع

  .ملموسا بإجمالي الودائع

ا ام  كم الل ع ألردن خ ام ل دین الع افي ال ع ص ى  ٢٠٠٩و ارتف ار ) ٩٦٦٠( إل ون دین ملی

ام مقار ھ بع ة  ٢٠٠٨ن ة)  ٨٥٥١( البالغ ة العام جلت الموازن ا وس ار كم ون دین الل  ملی خ

ام  غ  ٢٠٠٩الع اعدات بل د المس ً بع ا ً مالی زا الي ) ١٤٤٩( عج ز م ة بعج ار مقارن ون دین ملی

  .٢٠٠٨ملیون دینار للعام ) ٣٣٨(مقدارة 



 ١٣

ن ة م دل البطال ع مع د ارتف ا فق ا طفیف ة ارتفاع ي المملك ة ف دل البطال جل مع %) ١٢.٧( س

ام  ى  ٢٠٠٨ع ام %) ١٢.٩(إل دى ، ٢٠٠٩ع رة ل ورة كبی ة بص دالت البطال ع مع وترتف

  .)٢(للذكور %) ١٠.٣(مقارنة بنسبة  )%٢٤(اإلناث فقد بلغت 

ة ة ثانی ن جھ ام ، وم الل الع ة خ لت الحكوم ن  ٢٠٠٩واص ي م الح الھیكل ات اإلص عملی

یة اریع التخاص ن مش د م ذ العدی الل تنفی راءات ، خ رارات واإلج ن الق د م اذ العدی م اتخ ا ت كم

ا دور  ان لھ ي ك غیل والت عار والتش اج واألس ة باإلنت ریعات المتعلق ن التش دد م دیل ع وتع

ة ر والبطال كلتي الفق ن مش د م ل والح وق العم یم س ي تنظ ل ف ة ، فاع ز البیئ وتعزی

  .  االستثماریة الجاذبة والداعمة للنمو االقتصادي

  :٢٠٠٩المؤشرات اإلقتصادیة الرئیسیة خالل العام    
  % ١٢.٩ :                             معدل البطالة 

  %٠.٧-:              معدل التضخم               
 ملیون دینار٤٣٥٣-: المیزان التجاري                         

  دینار ملیون ٩٦٦٠:                           صافي الدین العام
 

  .٢٠٠٩التقاریر الدوریة للبنك المركزي لعام ) ١(
    .مدیریة المسوح االسریة –دائرة االحصائات العامة  )٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  واقع التمویل األصغر باألردن
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ر طلح یعتب األردن مص غر ب ل األص طلح  التموی دیث اً مص ث  اً ح ي حی رن الماض ع الق ور مطل تبل

اع  ذا القط ة ھ ة األردنی رت الحكوم ةاعتب ة رافع ر والبطال كلتي الفق ن مش د م یة للح ع  ،رئیس و م

ذا القطاع  ىالفضل تللممارسا ھوتبنیالتطور المستمر  ى ھ د أصبح یعول عل ا فق لنھوض اعالمی

  .  باالقتصاد الوطني
  

لقد اتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات لتنمیة ھذا القطاع سواء على الصعید المحلي أو على 

وجدیر صعید التعاون الدولي واإلقلیمي لیصبح ھذا القطاع األقدر على حل مشكلة الفقر والبطالة 

ذكر  ذ دو أنبال دأت تأخ روي ب ل المیك ات التموی ن مؤسس ً م ددا غیرة ع ات الص ة المؤسس ر تنمی

ع المستفیدین والمنافسین ب أھتموالن  صندوق التنمیة والتشغیل  ،والمتوسطة التواصل االیجابي م

روي ل المیك ات التموی ة لمؤسس ذلك مظل ون ب االرد لیك د  نب ام فق إقراض ق د ب ن العدی ذه  م ھ

  .المؤسسات مبالغ تتراوح ما بین نصف ملیون دینار إلى ملیون دینار سنویا

  

في قطاع التمویل األصغر قد بلغ  بأن عدد العمالء النشیطین ٢٠٠٩نھایة عام وتشیر األرقام حتى 

والي  ١٦٩ ة ح افظ االئتمانی الي المح غ إجم ل وبل ف عمی ى  ١٣٧.٥أل ة عل ار موزع ون دین ملی

   . من ضمنھا صندوق التنمیة والتشغیلو لمیكرویةمؤسسات التمویل ا

  

  

  

  

  

  
  

  
  التعریف بالصندوق
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   نشأة وتأسیس الصندوقنشأة وتأسیس الصندوقنشأة وتأسیس الصندوق   
   األھداف الوطنیة والمؤسسیةاألھداف الوطنیة والمؤسسیةاألھداف الوطنیة والمؤسسیة   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً ً أوال ً أوال    الصندوقالصندوقالصندوق   نبذة تاریخیة عننبذة تاریخیة عننبذة تاریخیة عن: : : أوال
  

غیل ة والتش ندوق التنمی س ص ام  تأس ام  ١٩٨٩ع یة ع ھ اإلقراض ر عملیات  ١٩٩١، وباش

ة ذات  ة حكومی غیرة، إكمؤسس اریع الص ل المش ة وتموی ى بتنمی الي وإداري تعن تقالل م س

ادة  ام الم ب أحك ندوق بموج ؤون الص ولى إدارة ش س إدارة ) أ/٧(ویت ھ مجل ن قانون م

  .رئیس الوزراء یترأسھ دولة



 ١٦

ندو د الص تثمار ویعتم ذاتي وإس غیل ال دأ التش ى مب رادق عل درات األف ویر  ق تھدفین وتط المس

تحداث وإدارة  ي إس دء ف ل، أو الب ة عم ى فرص ول عل ن الحص نھم م ي تمك اراتھم الت مھ

  .االقتصادیة والمھنیةمشاریعھم الخاصة في العدید من المجاالت 

ل،  وفیر التموی الل ت ن خ اعي م ادي واالجتم و االقتص ز النم ندوق بتعزی اھم الص س

دریب للفئ ة، والت دني ووالتوعی دخل المت راء وذوي ال ن الفق تھدفة م احثینات المس ن  الب ع

ون  ین وال یملك ال مع ي مج درات ف دیھم ق ة أو ل ة أو مھن ً بحرف ا ؤھلین علمی ن الم ل، م العم

ة ادیة مجدی اریع اقتص ة مش ي واإلداري إلقام ل الفن ھم التأھی اف، أو ینقص ال ك  ،رأس م

م طة الحج غیرة أو متوس ة اال ،ص ین البیئ ك لتحس ق وذل اریع وخل ة للمش ة المتاح ئتمانی

ة، ة للعمال تدامة  مكثف ل مس رص عم ى  ف ت عل دم التھاف ر وع ب الحّ ات للكس وفیر اإلمكانی وت

ة م ا معطل ا، أو بقائھ ة منھ ة الحكومی ائف وخاص دةالوظ ون  عتم ات الع ى مؤسس عل

  .االجتماعي

دمین داد المتق ي أع ادة ف تیعاب الزی ة الس رامج تطویری دة ب ندوق ع د الص یس  إعتم لتأس

ھ  ى ذات اده عل ویقیة، واعتم ة والتس ا اإلنتاجی ع كفاءتھ یعھا ورف ادیة أو توس اریع اإلقتص المش

ث كان ة، حی غیلیة والمالی تدامة التش ى اإلس ة عل ام  تللمحافظ ة ع ي نھای ة  ١٩٩٢ف قیم

ل  اریع ) ٣.٨(التموی دد المش ار، وع ون دین رت ) ٨٣٣(ملی ً وف روعا ة ) ٢٣٥٦(مش فرص

ا بلغ ل، بینم ل ق تعم ة التموی ي یم ام التراكم ة ع ي نھای داره ٢٠٠٩ف ا مق ون ) ١٢٢( م ملی

اریع  دد المش ار، وع ھ ) ٤٤,٠٣٧(دین ا مجموع رت م ً وف روعا ة  ) ٥٥,٦٤٢(مش فرص

  .)١(في الجدول رقم  مبینٌ  ، كما ھوعمل

  

  

  )١(جدول رقم 
  )٢٠٠٩ -١٩٩١  (للصندوق  المباشر المباشر و غیر اإلقراض عملیات إجمالي

 %النسبة  فرص العمل %النسبة  عدد المشاریع %النسبة  المبلغ المصروف السنة

٤ ٢,٣٥٦ %٢ ٨٣٣ %٣ ٣,٨٣٤,٧١٢ ١٩٩٢-٩١% 
٢ ١,٢٠١ %١ ٤٧٧ %٢ ٢,٨٠٦,٢٢٨ ١٩٩٣% 
٢ ١,٣٦١ %٢ ٨٠٣ %٣ ٣,٠٨٧,٤١٩ ١٩٩٤% 
٣ ١,٤٨٦ %٢ ٧٨١ %٣ ٣,٨٤٠,٤٧٦ ١٩٩٥% 
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٣ ١,٥٢٥ %٢ ٩٣٧ %٤ ٤,٨٤٩,٣٠٢ ١٩٩٦% 
٤ ٢,٠٦٥ %٣ ١,٢٣١ %٢ ٢,٨٣٨,١٢١ ١٩٩٧% 
٣ ١,٦١٥ %٢ ١,٠٤١ %٢ ٢,٥٨٦,٥٢٥ ١٩٩٨% 
٥ ٢,٥٢٨ %٣ ١,٢٥٥ %٣ ٤,١٧٧,٧٣٧ ١٩٩٩% 
٦ ٣,٠٨٥ %٥ ٢,١١٢ %٥ ٦,١٠٤,٠٩٢ ٢٠٠٠% 
٣ ١,٦٢٥ %٢ ١,٠٨٣ %٣ ٣,٣٢٩,٥٠٨ ٢٠٠١% 
٥ ٢,٩٠٠ %٩ ٤,٠٤٤ %٥ ٥,٨٥٥,٠١٢ ٢٠٠٢% 
٦ ٣,٣٦١ %١١ ٥,٠١٥ %٦ ٧,٣٩٣,١١٨ ٢٠٠٣% 
٧ ٣,٧٢٩ %١٠ ٤,٤٥٤ %٨ ٩,٨٩٧,٨٤٧ ٢٠٠٤% 
٩ ٤,٨٠١ %١٠ ٤,٤٧٨ %٨ ٩,٦١٠,٥٦٨ ٢٠٠٥% 
٩ ٥,٢٠١ %٩ ٣,٩١٦ %١٠ ١٢,٧٠٦,١٩٠ ٢٠٠٦% 
٧ ٤,٠١٣ %٦ ٢,٥٨١ %١١ ١٣,٠٦٤,٠٦٤ ٢٠٠٧% 
١٠ ٥,٤١٣ %٨ ٣,٣٩٨ %١٠ ١٢,٨٣٦,٢٢٧ ٢٠٠٨% 
١٣ ٧,٣٥٣ %١٣ ٥,٥٧٦ %١١ ١٣,٤٩٢,٧٠٣ ٢٠٠٩% 
 %١٠٠ ٥٥,٦٤٢ %١٠٠ ٤٤,٠٣٧ %١٠٠ ١٢٢,٢٩٦,٨٤٩ المجموع
  )٢٠٠٩ – ١٩٩١(للصندوق  وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 

   األھداف الوطنیة والمؤسسیةاألھداف الوطنیة والمؤسسیةاألھداف الوطنیة والمؤسسیة: : : ثانیاثانیاثانیا
بمراجعة أولویاتھ بما ینسجم مع األھداف  تمیز أداءه وذلك یحافظ الصندوق بصورة مستمرة على 

ھ  ي خطط ا ف ر عنھ ي یعب یة الت ھ المؤسس ین أھداف ا وب ة بینھ مان الموائم ا وض ة العلی الوطنی
ة ل  ،اإلستراتیجیة المتعاقب م جدول وال،ةالسنویوخطط العم ین ) ٢(رق ة یب داف الوطنی اطع األھ تق

  .واألھداف المؤسسیة للصندوق
  )٢(جدول رقم 

  األھداف الوطنیة و األھداف المؤسسیة للصندوقتقاطع 



 ١٨

   لصندوق لصندوق لصندوق لللاألھداف المؤسسیة األھداف المؤسسیة األھداف المؤسسیة    األھداف الوطنیةاألھداف الوطنیةاألھداف الوطنیة

 ق ان  تحقی ة واألم التنمی
 .االجتماعي ورفع درجة الرفاه

ة  .١ ود الوطنی المساھمة الفاعلة في الجھ
  .والحد من البطالة الفقر لمكافحة

  
المساھمة في برامج تنمیة المجتمعات  .٢

ة ة  المحلی ات التنمی د متطلب وتوطی
 .االجتماعي والرفاه المستدامة

 ق ادیة  تحقی ة االقتص التنمی
 .الشاملة

راد واألسر  .١ توفیر التمویل الالزم لألف
وتمكینھم من إنشاء وتطویر   والجماعات
  .للدخل   اإلنتاجیة المدرة مشاریعھم

  
الشراكة مع مؤسسات القطاعین العام  .٢

 والخاص ومع مؤسسات المجتمع المدني
ل  ادة التأھی ل وإع ي التأھی اھمة ف للمس

ي ال راف المھن ین ملالحت ى تحس ي إل فض
 .وتعزیز اإلنتاجیة األداء

 تطویر ورفع كفاءة وفاعلیة أداء 
 .القطاع العام

ل  .١ ا ألفض ل وفق الیب العم ویر أس تط
  .والمعاییر الدولیة الممارسات

  
ات  .٢ ة والدراس وث العلمی راء البح إج

ات  المیدانیة للتعرف على احتیاجات الفئ
ك  ة تل ن تلبی ا م تھدفة وتمكینھ المس

 .االحتیاجات

  
  

  الخدمات التي یقدمھا الصندوق
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   الخدمات المالیة واإلقراضیةالخدمات المالیة واإلقراضیةالخدمات المالیة واإلقراضیة   
   الخدمات غیر المالیةالخدمات غیر المالیةالخدمات غیر المالیة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الصندوقلخدمات التي یقدمھا ا

  

دیم كل دؤوب لتق ھ وبش ذ تأسیس ندوق من عى الص ن  یس ھ م ل لعمالئ دمات األفض الخ
ة  ل إقام ة تموی دیم خدم ل الشق األول بتق ث یتمث قین، حی ذه الخدمات ش المواطنین، السیما وأن لھ

وب ل المطل امج التموی اریع الصغیرة والمتوسطة بحسب برن ة . المش ن الخدم اني م ا الشق الث أم
د ل بتق اعدات فیتمث ة یم المس ر المالی لمغی دریب وال ث داد الت ً عن إع ل، فضال ادة التأھی ل وإع تأھی

ائم  دة وتطویر الق ة إدارة المشاریع الجدی وتنظیم حمالت التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة وكیفی



 ٢٠

خدمات التأمین الصحي  إلىباإلضافة  منھا  لكل مواطن یطلب أو یبحث عن ھذا النوع من الخدمة
مین على الحیاة للمقترضین وتقدیم الحوافز المادیة من خالل جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل والتأ
  .الریادة و الحر

  .وفیما یلي تفصیل ألنواع البرامج و آلیات تقدیم الخدمة لدى الصندوق أو أي من نوافذه
  

  )٢٠٠٩(للعام  المالیة و االقراضیة الخدمات: أوال
، وذلك على ، وذلك على إما مباشرة أو غیر مباشرةإما مباشرة أو غیر مباشرةطریقتین، طریقتین، الالیتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى یتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى 

  ::النحو اآلتي النحو اآلتي 

    ً ً أوال ً أوال    ر ر ر التمویل المباشالتمویل المباشالتمویل المباش: : : أوال
م والذي  والجماعات البرامج التمویلیة إلقراض األفرادأحد ھو  ّ ً آلیت اتوفقا وإجراءات  لی

روع أوالصندوق أو مركز  ، من خاللمكتوبة مسبقا ذال الف ي  اإلقراضیة نواف المنتشرة ف

حجم ب  مشروع)  ٥٥٧٦ ( ٢٠٠٩في عام  المشاریع الممولةعدد  وبلغ محافظات المملكة

  .دینارملیون  ) ١٣,٤٩(  إلىتمویل یصل 

   :فھي على النحو التالي البرامج التمویلیة التي یقدمھا الصندوق من خالل اإلقراض المباشر، أما
 :الجدیدةبرنامج إنشاء المشاریع   

من خالل ھذا البرنامج  الجامعیة،حملة الشھادات من یتم تمویل األفراد المؤھلین بحرفة أو مھنة  
 )٦(مھلة سداد ألول  عمسنوات  )٦(تسدد خالل  قرض،دینار لكل )  ١٥.٠٠٠(بقروض سقفھا 

ة  دل مرابح ھر بمع تى ) % ٦.٥(أش جلة بش ة ومس اریع مرخص ة مش ریطة إقام نویا، ش ة س ثابت
  .القطاعات

ىمشروع بقیمة تصل ) ٤٧٠٠(المشاریع الممولة عبر ھذا البرنامج  عددبلغ  ٢٠٠٩عام الفي و  إل
رت  ، المباشرمن إجمالي اإلقراض  )%٨٠,٢( دینار أي بنسبة )٩,٥٠٦,٠٦٩( ) ٥٨٩٥(كما وف

  . فرصة عمل 
  

  :نامج تطویر المشاریع القائمةبر  
  

وع صمم ادة حجم أو ن ة بھدف زی نشاط المشروع  أو ھذا البرنامج لیخدم تمویل المشاریع القائم

ة و وبالتالي ل القائم ً من فرص  المحافظة على فرص العم دا وفیر مزی ل،ت ذا  العم ومن خالل ھ

ار) ١٥.٠٠٠(لى قرض ال یتجاوز البرنامج یستطیع المقترض الحصول ع ـدل مرابحة  دین وبمع

  .أشھر )٦( تصل إلىمھلة سداد  مع سنوات )٦(ثابتة سنویا لمدة )% ٧.٥(
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امجل التمویلحجم بلغ وقد  ذلك  )٣,٩٦٦,٦٣٤(٢٠٠٩خالل عام  ھذا البرن ار مموال ب  )٧٨٦(دین
فرصة ) ١٤٥٨(كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) %١٩,٨(مشروع بنسبة تصل إلى 

  . عمل 
  

  :برنامج إقراض المشاریع الریادیة 
  

ة والتشغیل ووزارة التخطیط  ین صندوق التنمی ة ب أنشئ برنامج المشاریع الریادیة بموجب اتفاقی

وع ، لتمویل المشاریع ٧/٨/٢٠٠٢والتعاون الدولي بتاریخ  ث ن زة من حی التي تمتاز بمبادرة ممی

 ،المنتج أو الخدمة ومن حیث عدد فرص العمل التي توفرھا ھذه المشاریع والموقع الجغرافي لھا

  .كما تمتاز المشاریع الریادیة بأسالیب عمل جدیدة ومتطورة، وبحثھا عن أسواق متنوعة

ار و) ٥٠.٠٠٠(یقدم ھذا البرنامج تمویل لغایة   ة  )%٩( ابحة إسالمیةبنسبة مردین سنویا، بمھل

  .كحد أقصى سبع سنوات تبلغالتي وأشھر من ضمن المدة الكاملة للقرض  )٦(سداد تصل إلى 

ام و الل ع ة  ٢٠٠٩خ اریع الممول دد المش غ ع ل ) ٣٨(بل ل تص ة تموی روع بقیم ىمش  إل
بة ) ١,٠٧٨,٠٩٢( ار أي بنس الي %) ٤,٣(دین ن أجم راضم رت   المباشر اإلق ا ووف ) ٣١٧(كم

 .فرصة عمل 
  :الریفیة ةاالمرتمكین برنامج   

ً وإجتماعیاً  ا البرنامج لتمكین المرأةویھدف ھذ مما ینعكس على تحسین  ،إقتصادیا

ً بقیمة  المستوى المعیشي لألسرة،  كحد أقصى دینار) ٢٠٠٠(ویقدم البرنامج تمویال

بشروط  و أشھر) ٦( إلىتصل  سنوات ومھلة سداد) ٦(لمدة  و% ٦.٥بمرابحة إسالمیة 

 .میسرة

غ ة  بل اریع الممول دد المش ام ع الل ع ى ) ٥٦٩( ٢٠٠٩خ ل إل ل تص ة تموی روع بقیم مش
الي %) ٥,٤(دینار بنسبة ) ٨٠٤,٥٦٣( راضمن إجم رت   المباشر اإلق ا ووف فرصة ) ٣٩٤(كم

  . عمل 
  
  :برنامج تمویل متقاعدي الضمان اإلجتماعي 

ویھدف ھذا البرنامج لتحسین المستوى ، ١٤/٩/٢٠٠٩بتاریخ بدأ تفعیل ھذا البرنامج 

المعیشي للمتقاعدین من الضمان اإلجتماعي، من خالل تمویل مشاریع إنتاجیة خاصة بھم 

َ توقیع  ) ٥(لضمان اإلجتماعي لتخصیص مبلغ ل المؤسسة العامة مع االتفاقیةحیث تم

ً لشروط وآلیة تمویل المشاریع الجدیدة  مالیین دینار یتم إدارتھا من قبل الصندوق وفقا
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سنوات ) ٦(ولمدة  )%٦.٥(في الصندوق، وبمرابحة إسالمیة  اوالتطویر المعمول بھ

  .أشھر) ٦(ومھلة سداد لمدة 

ة  اریع الممول دد المش غ ع ام بل الل ع ى  )٣٨٥( ٢٠٠٩خ ل إل ل یص م تموی روع بحج مش
  فرصة عمل ) ٤٢٢(كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) % ٥,٧(بنسبة ) ٨١٧,٤٠٦(

  

 :برنامج تمویل األقساط الجامعیة 
ویھدف ھذا البرنامج لتمویل األقساط الجامعیة للطلبة المحتاجین والفقراء في الجامعات 

للطلبة المتمیزین خالل فترة دراستھم الرسمیة، بحیث یغطي كلفة التعلیم الجامعي 

التخصص الجامعي واألداء  :مثل االعتبارخذ بعین أالجامعیة وحسب تعلیمات خاصة ت

یة للطلبة واألول تعطىمة مخرجات التعلیم الجامعي مع سوق العمل، وئاألكادیمي، وموا

ً بسقف أعلى من الصندوق من أبناء المقترضین دینار ) ١٥.٠٠٠(، ویقدم البرنامج قرضا

سنوات ومھلة سداد ) ٦(ولمدة %) ٥.٥(ویتقاضى الصندوق عوائد التمویل اإلسالمي 

ً آللیة أشھر) ٦(لمدة  ، ویصرف القرض على دفعات وحسب الفصول الدراسیة وفقا

  .میسرةخاصة وبشروط سھلة و

قرض بحجم تمویل یصل إلى ) ١٧٢(بلغ  ٢٠٠٩القروض لعام عدد  أنومن الجدیر بالذكر 

  .دینار ) ٢٦٣,٧٣٦(

  

  

  

  

  

 :المخیماتبرنامج تمكین سكان  
من خالل تمویل  ،ویھدف ھذا البرنامج لتحسین المستوى المعیشي لسكان المخیمات

َ توقیع إتفاقیة بھذا الخصوص مع دائرة الشؤون  مشاریع إنتاجیة خاصة بھم حیث تم

ً لشروط  نصف ملیونلتخصیص مبلغ  الفلسطینیة دینار یتم إدارتھا من قبل الصندوق وفقا

إسالمیة في الصندوق، وبمرابحة  اوآلیة تمویل المشاریع الجدیدة والتطویر المعمول بھ

  .أشھر) ٣(سنوات ومھلة سداد لمدة ) ٣(ولمدة % ٦.٥



 ٢٣

امج ذا البرن ة حسب ھ ام  وبلغ عدد المشاریع الممول ل یصل ) ٩١( ٢٠٠٩لع مشروع بحجم تموی

ى بة) ١٦٨,٩٨٢٠( إل ار بنس الي  )%١,٢ (دین ن إجم راضم ر اإلق رت   المباش ا ووف ) ٩١(كم

  . فرصة عمل 

  
 :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

أتھ ذ نش تھدفة للصندوق من اطق المس ن المن ر م وب الفق اطق جی ر من ز دورة  تعتب ولتعزی

  .٢٠٠٩وخدماتھ تم توقیع اتفاقیة مع وزارة التخطیط في شھر تشرین الثاني من عام 
احثینیھدف ھذا البرنامج إلى تمكین األسر واألفراد الفقراء وو اطق  الب ي من ل ف عن العم

ل  تم تموی امج ی ذا البرن ى ھ اءا عل دخل وبن دره لل جیوب الفقر من إقامة مشاریع إنتاجیة م

ث ال یتجاوز سقف المشاری ة بحی رأة الریفی ین الم ل مشاریع تمك ع الجدیدة وإمكانیة تموی

یكون وان  )%٥(تبلغ  إسالمیةدینار للمشروع الواحد بنسبة مرابحة  )١٠.٠٠٠( التمویل

    .أشھر)  ٦( مھلة سداد سنوات و) ٦( الحد األعلى لفترة السداد

امج  ٢٠٠٩نھایة عام  حتى عدد المشاریع بلغوقد  ذا البرن ل  مشروع) ٣٣٣(حسب ھ ة تموی بقیم

ى تصل  ار أي بنسبة) ٩٩١,٣٩٤(إل الي  )%٥,٤ ( دین راضمن إجم رت   المباشر اإلق ا ووف كم

  .فرصة عمل ) ٣٩٨(
  
  

 مشروع دعم التمویل الدقیق  

أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة مشروع تعزیز التمویل اإلسالمي 

المملكة ، ویھدف المشروع الممول من البنك اإلسالمي للتنمیة إلى تحسین الدقیق في 

لشرائح مختلفة من العاطلین عن العمل من الفقراء األردنیین النشیطین  الوضع المعیشي

العاملین المھرة والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة واألسر الفقیرة  اقتصادیا و

یق إتاحة خدمات التمویل الدقیق والتدریب وبناء االحتیاجات الخاصة عن طر وذوي

و تعطى األولویة ،  التنمیة والتشغیل ومؤسسات التمویل الدقیق بالمملكة قدرات صندوق

  . لسكان مناطق جیوب الفقر و االسر المنتجة في األریاف و البوادي 

  : و ینقسم المشروع الى برنامجین 

  
 ) :المیكرویة ( تمویل المشاریع الدقیقة   -١



 ٢٤

 
یھدف ھذا البرنامج الى تمویل المشاریع عن طریق المرابحة االسالمیة النشاء مشاریع 

دینار )  ٣٥٠٠(و یصل سقف التمویل الى مبلغ ، قائمة جدیدة او لتطویر مشاریع 

أشھر من )  ٣(و فترة سماح تصل الى ، سنوات)  ٥( و مدة السداد تصل الى ، أردني 

من ) % ٦.٥(یتقاضى الصندوق مرابحة إسالمیة بما یعادل و ، تاریخ توقیع االتفاقیة 

   . قیمة التمویل المقدم لألمر بالشراء 

ام            ة ع ى نھای اریع حت دد المش غ ع د بل امج  ٢٠٠٩وق ذا البرن ب ھ روع) ٢٨٤(حس    مش

ا    من إجمالي اإلقراض المباشر%) ٤( دینار أي بنسبة ) ٦٨٩,٦٩٦(بقیمة تمویل تصل إلى  كم

  .فرصة عمل ) ٣٩٥(ووفرت  

  

 : تمویل النشطة المدرة للدخل    -٢

عن العمل و من خریجي الجامعات او المعاھد او  نیخدم ھذا البرنامج فئة العاطبی

و لالسر الفقیرة ، وللعامبن المھرة و صغار الحرفیین و التجار ، المدارس المھنیة 

و یصل سقف ، اقتصادیا ولذوي االحتیاجات الخاصة النشطین ، الریفیة المنتجة

وفترة ، شھرا)  ٢٤( و مدة السداد تصل الى ، دینار أردني)  ٧٠٠(التمویل الى مبلغ 

) % ٦.٥(و یتقاضى الصندوق مرابحة إسالمیة بما یعادل ، شھرا)  ١(السماح الى 

  . من قیمة التمویل المقدم لألمر بالشراء 

ة عام             ى نھای امج  ٢٠٠٩وقد بلغ عدد المشاریع حت ذا البرن مشروع ) ٢١٨٤(حسب ھ

 من إجمالي اإلقراض المباشر%) ٤٠,٧( دینار أي بنسبة ) ١,٣٤٣,٣٠٠(بقیمة تمویل تصل إلى 

  .فرصة عمل ) ٢٩٩٣(كما ووفرت  

 ً ً ثانیا ً ثانیا    اإلقراض غیر المباشراإلقراض غیر المباشراإلقراض غیر المباشر: : : ثانیا
  

راض أحد برامج الصندوق ا ى إق ذي یعمل عل درة إلقراضیة وال ع بالق ات تتمت مؤسسات وھیئ

دف إعادة ، المؤسسیة واالنتشار الواسع في المحافظات باإلضافة إلى السیرة اإلئتمانیة الجیدة،  بھ

ذه المؤسسات  اإلقراض للفئات المستھدفة من الصندوق في مناطق عمل ھذه الھیئات، وتصبح  ھ

ا داف الصندوق من خاللھ ق أھ ر ث حی، الوسیطة كأذرع مساندة لتحقی راض غی الي اإلق غ إجم بل

  :مباشر التي اتبعھا الصندوقالوفیما یلي طرق التمویل غیر  ٢٠٠٩ألف دینار لعام  ٢٠مباشر ال



 ٢٥

   

  

 :MFI'sمؤسسات التمویل المیكرویة  )١
 

ل المیكروي  یعتبر وم فھو صندوق التنمیة والتشغیل مظلة لمؤسسات التموی  مؤسساتإقراض بیق

 مؤسسة لكل مبالغ تتراوح مابین نصف ملیون دینار الى ملیون دینار  MFI's التمویل المیكرویة

نویا ة إل ،س اریع المیكروی ة والمش اریع الفردی اء المش ى إنش وزع عل واطنین لتت ھا للم ادة إقراض ع

التمویل لخارج مراكز  من مبلغ% ٣٠الرسمیة وغیر الرسمیة، شریطة أن یخصص ما ال یقل عن 

   .المحافظات

  
 :للجمعیات) مراكز ائتمان(میكرویة محلیة مراكز إقراض  )٢

  
ات  الباحثینألفراد الفقراء ول میكرویةتقدیم القروض الإلى برنامج یھدف ھذا ال ي البیئ ل ف عن العم

ة  ة المختلف اطق الجغرافی ي المن ات المنتشرة ف ل الجمعی ة، من خالل تموی المحلیة والمناطق الریفی

راض  إلىل الوصوالتي ال یستطیع أفرادھا و البعیدة مركز الصندوق أو فروعھ، ویصل سقف اإلق

ین ) ١٠٠(لھذه الجمعیات مبلغ  واطنین ب تم إعادة إقراضھا للم ار لی ى  ٢٠٠مائة  ألف دین ار إل دین

  .منزلیةتكون ھذه المشاریع  ما وغالباً . دینار ١٠٠٠

م  ٥٠جمعیة رحاب التعاونیة بقیمة تمویلیة وصلت إلى تم تمویل فقد  ف  ٢٠صرف ألف دینار ت أل

  .٢٠٠٩خالل عام 

   
   
   
   

   :::الملحق اإلحصائي للنشاط االقراضيالملحق اإلحصائي للنشاط االقراضيالملحق اإلحصائي للنشاط االقراضي
      )))٣٣٣(((رقم رقم رقم    جدولجدولجدول

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

 فرص العمل %النسبة  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع قطاع المشروع

 ٢٥٧ %٤ ٥٠٢٧٨٧ %٢ ١٠٠ صناعي
 ١٦٦ %٤  ٥٧٨٦٢١ %٢ ٨٩ حرفي
 ٢١٨٦ %٣٠ ٤٠١٨١٧٢ %٢٣ ١٢٨٦ خدمات



 ٢٦

صناعي حرفي خدمات سیاحي المراةتمكین الطالبقروض تجاري

 ١١٥ %٣ ٣٦١٠٠٠ %١ ٤٨ سیاحي
 ١٦٥٦ %٢٢ ٢٩٨٩٨٢٨ %٣٠ ١٦٦٣ تمكین المراة

 ٠ %٢ ٢٦٣٧٣٦ %٣ ١٧٢ قروض الطالب
 ٢٩٧٧ %٣٥ ٤٧٥٨٥٥٩ %٤٠ ٢٢٢٠ تجاري

 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٦ المجموع

   
  )٢( رقم شكل

  ٢٠٠٩لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 
  
  

  

راض  القطاع التجاريالقطاع التجاريأن أن   ))٢٢((رقم رقم   الشكلالشكلیالحظ من یالحظ من  ر من حجم اإلق راضاستحوذ على النصیب األكب ر من حجم اإلق   استحوذ على النصیب األكب
ة، وھذا ، وھذا %%٣٥٣٥بنسبة بنسبة  ل المشاریع التجاری ي تموی ةمؤشر یدل على اھتمام الصندوق ف ل المشاریع التجاری ي تموی ة و  مؤشر یدل على اھتمام الصندوق ف ة والدائم   الدائم

  ..المدرة للدخلالمدرة للدخل
  
  
   

  )))٤٤٤(((رقم رقم رقم    جدولجدولجدول
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

 فرص العمل نسبة حجم التمویل المصروف %النسبة  المشاریععدد  المحافظة
 ١٥٠٤ %٢٢ ٣٠١٤٨٤٠ %٢٠ ١١٢٣ العاصمة

 ٨٧٠ %١٥ ١٩٨٤٩٣٢ %١٣ ٧٢٣ اربد
 ٩٦١ %١١ ١٤٢٢٧٥٦ %١١ ٦٣٣ الزرقاء
 ١٠٨٧ %١٠ ١٢٨٨٠٩٢ %١٢ ٦٤٤ البلقاء
 ٢٤٥ %٣ ٤٥٢٢٠٠ %٤ ٢٠٠ معان
 ٩١٤ %١١ ١٤٦٤٧٩١ %١٤ ٧٦٥ الكرك
 ٣٧٥ %٦ ٧٧٩٠٠٨ %٦ ٣٤٠ الطفیلة
 ٣٤٠ %٥ ٦٤٤٠٦٤ %٥ ٢٧١ المفرق



 ٢٧
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 ٢٧٦ %٦ ٨٤٢٤٠٣ %٤ ٢٣٥ مادبا
 ٣٢٨ %٥ ٦٧٥١٥١ %٥ ٢٧٦ عجلون
 ٢٤٢ %٤ ٥٥٦٩٦٨ %٤ ٢٠٤ جرش
 ٢١٥ %٣ ٣٤٧٥٠٠ %٣ ١٦٤ العقبة

 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٦ المجموع
  

  ))٣٣((شكل رقم شكل رقم 
  ٢٠٠٩٢٠٠٩توزیع عدد المشاریع حسب المحافظات لعام توزیع عدد المشاریع حسب المحافظات لعام 

اني السابق    اني السابق نالحظ من الرسم البی م نالحظ من الرسم البی م شكل رق أن ))٣٣((شكل رق أن ، ب ركالعاصمة العاصمة   محافظاتمحافظات، ب د  والكركوالك دوارب ى   وارب ى عل عل
   ..قد استحوذت على أعلى عدد من المشاریع الممولةقد استحوذت على أعلى عدد من المشاریع الممولة  التواليالتوالي

   
   
   
   

   )))٥٥٥(((   رقمرقمرقم   جدولجدولجدول
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩حسب المؤھل العلمي لعام حسب المؤھل العلمي لعام حسب المؤھل العلمي لعام    القروض المقدمالقروض المقدمالقروض المقدمتوزیع توزیع توزیع    

 العملفرص  %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع المؤھل العلمي

 ١٤٩٨ %٩ ١١٩٤٩٥٥ %١٧ ٩٦٣ دون اإلعدادي
 ١١٧٦ %١٦ ٢١٨٨٤٠٦ %١٩ ١٠٤٠ إعدادي
 ٣٥٥٦ %٥٤ ٧٢٥٠٠٤٩ %٤٩ ٢٧٢٥ ثانوي

 ٣٣ %٠.٥ ٧٠٣٥٠ %٠.٣ ١٩ مؤسسة التدریب المھني
 ٤١٧ %٦ ٨٠٨٨٠٩ %٥ ٢٩١ كلیة متوسطة

 ٦٧٠ %١٤ ١٩٢٦٦٣٥ %١٠ ٥٣٨ جامعي
 ٧ %٠.٢ ٣٣٥٠٠ %٠.٠٤ ٢ دكتور جامعي



 ٢٨

اإلعداديدون إعدادي ثانوي
المھنيالتدریبمؤسسة متوسطةكلیة جامعي

جامعيدكتور

 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٦ المجموع الكلي
   

         
   )))٤٤٤(((رقمرقمرقم   شكلشكلشكل   

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩توزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل العالمي لعام توزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل العالمي لعام توزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل العالمي لعام 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

ة  ة الثانوی ت لحمل ل كان ب تموی ى نس بن أن أعل ة یت ة الثانوی ت لحمل ل كان ب تموی ى نس بن أن أعل ایت ة فم االعام ة فم دى   العام اد ل ھ الج دى دون، وأن التوج اد ل ھ الج دون، وأن التوج

   ..والمھنیةوالمھنیة  الصندوق ھو زیادة نسبة التمویل لدى حملة الشھادات العلمیةالصندوق ھو زیادة نسبة التمویل لدى حملة الشھادات العلمیة

      

   

   

   )))٦٦٦(((   رقمرقمرقم   دولدولدولججج

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩حسب الجنس لعام حسب الجنس لعام حسب الجنس لعام    القروض المقدمةالقروض المقدمةالقروض المقدمةتوزیع  توزیع  توزیع     
 فرص العمل النسبة حجم التمویل النسبة العدد الجنس
 ٣٣٨٥ %٥٧ ٧٦٣٩٨٠٩ %٤٢ ٢٣٢٨ ذكر
 ٣٩٧٢ %٤٣ ٥٨٣٢٨٩٤ %٥٨ ٣٢٥٠ أنثى

 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٦ المجموع
  

  )٥( رقم شكل
  ٢٠٠٩لعام  توزیع المصروف حسب الجنس



 ٢٩

ذكر أنثى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م اانالحظ من نالحظ من  م لشكل رق رأة  ))٥٥((لشكل رق ین الم رأةنجاح إستراتیجیة الصندوق بخصوص تمك ین الم ت نجاح إستراتیجیة الصندوق بخصوص تمك ث بلغ ت ، حی ث بلغ ، حی
ام الصندوق في%)%)٥٨٥٨((  اللواتي حصلن على قرضاللواتي حصلن على قرضالنساء النساء نسبة نسبة  ي، وھي نسبة تعكس اھتم ام الصندوق ف ذا   ، وھي نسبة تعكس اھتم ذا ھ ھ

  ..  إلثبات مبدأ التساوي والشراكة بین الجنسینإلثبات مبدأ التساوي والشراكة بین الجنسین  القطاع ودوره في العمل واإلنتاجالقطاع ودوره في العمل واإلنتاج
  

   
   
   
   
   

  
  ) ٧(  رقم جدول

  ٢٠٠٩حسب دخل األسرة لعام  القروض المقدمةتوزیع 
 فرص العمل %النسبة  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع فئات الدخل

 ٢٩٨ %٣ ٢٧٧٠٣٦ %٣ ١٨٨ ١٠٠اقل من 
٢٩٧٤ %٤٩ ٥١٢٤٧٠٦ %٤٢ ٢٣٦٣ ٢٠٠ - ١٠٠ 
٢١٧٦ %٣ ٣٢٦٦١٧ %٣٢ ١٧٦٣ ٣٠٠ - ٢٠٠ 
٥٦٣ %١١ ١١٢٧٣٢٤ %٩ ٥٠٣ ٤٠٠ - ٣٠٠ 
٤٢٢ %١٠ ١٠٨٧٨٩٨ %٥ ٢٩٩ ٥٠٠ - ٤٠٠ 

 ٩٢٤ %٢٥ ٢٥٨٨٦٢٢ %٨ ٤٦٢ ٥٠٠أكثر من 
 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٦ المجموع الكلي



 ٣٠

مناقل 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - مناكثر 500 500 

  
  
  ) ٦( شكل رقم 

  ٢٠٠٩حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع عدد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ین  ا ب راوح م ذي یت اني أن دخل األسرة ال ى ) ٢٠٠-١٠٠(من المالحظ من الرسم البی حاز عل

غیلیة ل التش رص العم ل وف ة التموی اریع وقیم دد المش ن ع ر م یب األكب بة النص و % ٤٢ بنس
  .على التوالي% ٤٠و % ٤٩

  
  
  
  
  

  )٨( رقم جدول
   ٢٠٠٩حسب الفئة العمریة لعام  المقدمةتوزیع القروض 

  

 فرص العمل %النسبة  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع الفئة العمریة

 ٢٢١ %٢ ٣٠٤٠١٢ %٤ ٢٤٤ سنة ٢٠اقل من 
٢٥٥٥ %٣١ ٤١٣٨٥٥٧ %٣٦ ١٩٩٣ ٣٠ - ٢٠ 
٢٣٧٤ %٣٢ ٤١٤٥٠٥٧ %٢٩ ١٦٣٠ ٤٠ - ٣٠ 
١٣٩٦ %٢٢ ٢٩٥٠٤١٩ %١٩ ١٠٨٤ ٥٠ - ٤٠ 

 ٨١١ %١٣ ١٧٨٩٥٤٠ %١١ ٦٢٧ ٥٠أكثر من 
 ٧٣٥٧ %١٠٠ ١٣,٤٧٢,٧٠٣ %١٠٠ ٥٥٧٨ المجموع الكلي

  



 ٣١

مناقل سنة 20 20 - 30 30 - 40 40 - منأكثر 50 50

  
  )٧(شكل رقم 

  ٢٠٠٩لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع عدد 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سنة حازت على النصیب األكبر  ٣٠ -٢٠من المالحظ من الرسم البیاني إن الفئة العمریة ما بین 

  .یتناسب مع الفئة المستھدفة للصندوقوھذا من التمویل مقارنة بباقي الفئات 
  
  

  
  

  )٩(جدول 
٢٠٠٩١ لعامحسب فئات المتعطلین عن العمل من حیث الجنس والعمر والتعلیم التمویل 

  

ابرز فئات المتعطلین عن  الفئة
 العمل

نسبة البطالة 
 للفئة

 الموجھةنسبة عدد القروض 
  لھذه

 عدد القروض إجماليالفئة من 

نسبة فرص 
 العمل

الجن
 س

 %٥٧ %٤٢ %١٠ ذكور
 %٤٣ %٥٨ %٢٤ إناث

 %٣٣ %٤٠ %٤٩ ٢٤-١٥الفئة العمریة  العمر
 %٧٩ %٨٥ %٥٦ فئة التعلیم الثانوي فما دون التعلیم

  
  

  )١٠( رقم جدول  
  ٢فرص العمل المستحدثة

                                                
  ٢٠٠٩مسح العمالة والبطالة لعام  ١
  ٢٠٠٩فرص العمل المستحدثة للنصف األول لعام  ٢



 ٣٢

90%

10%

للنصفباالردنالمستحدثةالعملفرصصافي

للنصفالصندوقمنالمستحدثةالعملفرصعدد

 ٢٠٠٩لعام  األولفرص العمل المستحدثة  للنصف 
 ٣٠٠٠٠ للنصف باألردنصافي فرص العمل المستحدثة 

 ٣١٩٣ عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق للنصف
 %١٠.٦ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة

  
  ) ٨( شكل رقم 

  ٢٠٠٩لعام  نسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل بإجمالي فرص العمل المستحدثة

   
   
   
   
   

  
  
  
  

ھ من   خالل النصف األول خالل النصف األول   یالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوقیالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوق ت قریب ل كان ھ من بإیجاد فرص عم ت قریب ل كان بإیجاد فرص عم

ي   نصف األولنصف األولباألردن خالل الباألردن خالل ال  فرص العمل المستحدثةفرص العمل المستحدثة  صافيصافيمن من % % ١٠.٦١٠.٦ ى دور الصندوق ف ل عل ذا دلی ى دور الصندوق في و ھ ل عل ذا دلی و ھ

ة ةالشراكة في اإلصالح االقتصادي وحل مشكلة البطال ل المستحدثة للصندوق خالل    الشراكة في اإلصالح االقتصادي وحل مشكلة البطال ان فرص العم م ب ع العل ل المستحدثة للصندوق خالل م ان فرص العم م ب ع العل م

  **. . فرصة عمل فرصة عمل   ٧٣٥٧٧٣٥٧بالكامل قد بلغت بالكامل قد بلغت   ٢٠٠٩٢٠٠٩عام عام 

   لمالیةلمالیةلمالیةغیر اغیر اغیر االخدمات الخدمات الخدمات : : : ثانیاثانیاثانیا
  
 

دمات       ر الخ ةتعتب ر المالی ندوق غی ن  للص د م واطنین بالعدی د الم ي تم ة الت ذراع الثانی ال
على الذات لدى  االعتمادتعزیز الروح الریادیة وثقافة  إلىالمساندة لإلقراض والتي تھدف  خدماتال

ي واطن األردن ة    الم ة والمیدانی وث المكتبی ات والبح دمات الدراس ذه الخ میم ھ ي ص دخل ف ا ی ، كم
  :للفئات المستھدفة ھا الصندوقمدالتي یقالخدمات غیر المالیة وفیما یلي نبذة عن أھم 

  
  .التدریب والتأھیل   
  .مشاریع الصغیرةالتوعیة بأھمیة ال   
 .والمسوحات المیدانیة إعداد الدراسات   



 ٣٣

 .خدمات التأمین على الحیاة والتأمین الصحي        
  
  

   والتأھیلوالتأھیلوالتأھیل   التدریبالتدریبالتدریب   ---
  

داف ص والتخطیطالتدریب  تقوم مدیریة وي ألھ ندوق بالعدید من األنشطة كداعم أساسي وحی
ة على ا تتركز التنمیة والتشغیل، والتي ق التنمی ي تحقی ة واإلسھام ف ر والبطال لحد من مشكلتي الفق

ات المستھدفة  درات الفئ ز ق ق تعزی ي باالقتصادیة واالجتماعیة المستدامة عن طری دعم الفن دیم ال تق
  .العاملة بنفس المجاللھذه الفئات والمؤسسات 

  :باآلتي والتخطیطالتي تقوم بھا مدیریة التدریب  أھم النشاطاتیمكن تلخیص و
 .تدریب أصحاب المشاریع القائمة على كیفیة تحسین وتطویر مشاریعھم .١
 .التدریب الحرفي والمھني بھدف إیجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع خاص .٢
ة  .٣ ھادات العلمی ة الش دریب حمل اتت ا المعلوم ال تكنولوجی ي مج ادة  ف دف زی بھ

  .فرصھم في المنافسة في سوق العمل

   
   
   
   

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩العام العام العام األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل 
   

موزعة على المحافظات حسب التخصصات تدریبیة دورة  ٣٣بعقد  ٢٠٠٩قام الصندوق في العام 

و الدورات المختصة بمھن معینة لكي  في مجال تكنولوجیا المعلوماتالمطلوبة فكان منھا دورات 

  .تساعد على البدء بالمشاریع ولكال الجنسین
  
  
  
  
  



 ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الدورة  اسمحسب  ٢٠٠٩یوضح الدورات التدریبیة التي عقدت عام ) ١١(والجدول رقم 
  .المشاركین وأعدادالمنطقة 

   )١١(الجدول رقم 

  ٢٠٠٩لعام  المشاركین وأعدادو المنطقة الدورة  اسم الدورات التدریبیة حسب توزیع

 مجموع إناث ذكور المحافظة/المنطقة  اسم الدورة

 ١٠ ١٠ ٠ عجلون/ عرجان مبادئ التسویق) ١
٢ (ICDL ٤٠ ٤٠ ٠ عجلون/ راجب 
 ١٥ ١٥ ٠ معان/ اذرح التصنیع الغذائي المنزلي) ٣
خیاطة الحقائب الجلدیة ) ٤
 )رفع الكفاءة(

المزرعة، غور الصافي، غور 
 الكرك/غور الحدیثة

١٢ ١٢ ٠ 

٥ (ICDL ٤٠ ٤٠ ٠ اربد/ الرمثا 



 ٣٥

تصنیع المعجنات ) ٦
 والحلویات

 ١٢ ١٢ ٠ الكرك/ غور الصافي

 ١٠ ١٠ ٠ جرش/ برما الخیاطة التأسیسیة) ٧
 ١٥ ١٥ ٠ معان/ اذرح مبادئ التسویق) ٨
تصنیع المعجنات ) ٩

 والحلویات
 ١٣ ١٣ ٠ الكرك/قرى العمرو

 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/ غور فیفا قص الشعر والتجمیل) ١٠
١١ (ICDL ٤٠ ٣٣ ٧ الكرك/ شقیرا 
 ١٠ ١٠ ٠ منشیة بني حسن قص الشعر والتجمیل) ١٢
زراعة النباتات الطبیة ) ١٣

 والعطریة والزینة
 ١٩ ٠ ١٩ اربد/ المشارع

 ١٢ ١٢ ٠ اربد/ المشارع تشكیل القش والخیزران) ١٤
١٥ (ICDL  ٤٠ ٤٠ ٠ اربد/ كنانةلواء بني 
 ١٠ ١٠ ٠ معان/ المریغة تصنیع الصابون) ١٦
تصنیع المعجنات ) ١٧

 والحلویات
 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/ المعمورة

تشكیل اللوحات ) ١٨
 الفسیفسائیة

 ٧ ٧ ٠ الكرك/ غور الصافي

 ٧ ٧ ٠ الكرك/ غور الصافي الرسم على بیض النعام) ١٩

 ١٤ ١٤ ٠ الطفیلة/ أبو بنا تشكیل القش والخیزران) ٢٠
 ١٤ ١٤ ٠ الطفیلة/ القادسیة تشكیل القش والخیزران) ٢١
٢٢ (ICDL ١٦ ١٥ ١ جرش/ جرش 
 ١٠ ٠ ١٠ اربد/ المشارع صیانة الھواتف الخلویة) ٢٣
أساسیات تكنولوجیا ) ٢٤

 المعلومات
 ١٦ ١٥ ١ عجلون/ كفرنجة

تصنیع المعجنات ) ٢٥
 والحلویات

 ١٢ ١٢ ٠ اربد/ المشارع

 ١٠ ١٠ ٠ معان/ المریغة تصنیع الصابون) ٢٦
تصنیع المعجنات ) ٢٧

 والحلویات
 ١٥ ١٥ ٠  العاصمة/ عمان

صیانة المضخات ) ٢٨
 الزراعیة

 ١٠ ٠ ١٠ اربد/ المشارع

 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/ الكرك  صیاغة الفضة) ٢٩



 ٣٦

تصنیع المعجنات و ) ٣٠
 الحلویات

 ٢١ ٢١ ٠ عجلون/ صخره 

٣١(ICDL  ٤٠ ٣٠ ١٠ كفرسوم/ اربد 
تصنیع المعجنات و ) ٣٢

 الحلویات
 ١٥ ١٥ ٠ السلط/ البلقاء 

٣٣(  ICDL  ٢٠ ٢٠ ٠ اربد/ اربد 
 ٥٦٢ ٥٠٤ ٥٨ المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة الت
  
وعي الصندوق الصندوق بالترویج والتعریف بالخدمات التي یقدمھا موظفو یقوم   بھدف نشر ال

ات بأھمیة العمل  ي المجتمع ب ف ة العی الحر واالعتماد على الذات والتركیز على الحد من شیوع ثقاف
  :المحلیة من مدن وأریاف وبادیة وغیرھا وذلك عن طریق

 
 المشاریع الصغیرة وغالبا ما تتضمن استفسارات عن  اإلجابة على كافة االستفسارات التي ترد

اتف أو  ق الھ ن طری ك ع ان ذل واء ك د س يالبری دى  االلكترون وة إح ة دع اكس أو تلبی أو الف
 .الجھات التي تعمل في مجال مكافحة الفقر والبطالة إلقامة مثل ھذه المحاضرات التوعویة
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  ق عرض لقصص ي المجتمعات عن طری ب ف ة العی نشر ثقافة التشغیل الذاتي والحد من ثقاف
دمھا الصندو ي یق تفادوا من الخدمات الت ي تشغیل نجاح لمشاریع وأشخاص اس ق ونجحوا ف

 .أنفسھم وغیرھم
  ل بالتعاون مع الشركاء مثل  وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم ً نحو "ورشة عم ا مع

ي محافظة " الصغیرة اإلنتاجیةالمشاریع  دف ذلك م ارب وان  معصندوق ال ةشاركوك دی
ع"الخدمة المدنیة ببرنامجھ التوعوي  د " فرص العمل بین ثقافة المجتمع والواق ، والعدی
  .من ورش العمل وحمالت التوعیة

 
 

  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
  

 :إعداد الدراسات وأوراق العمل والمسح المیداني 
  

ة ات الحقیقی ى االحتیاج رف عل ة للتع ات المیدانی وحات والدراس إجراء المس ندوق ب وم الص  یق
  : للمناطق المستھدفة في كل محافظات المملكة، والتي تھدف إلى تحقیق ما یلي

  وق ات س ى احتیاج ي عل ل المبن دریب و التأھی ن الت ة م الي المنطق ات أھ د احتیاج تحدی
  .المنطقة

  دخل تحدید احتیاجات أھالي المنطقة من التدریب و التأھیل إلقامة مشاریع صغیرة مدرة لل
  .و قادرة على النجاح و االستمرار 

 تحدید الفرص المتاحة إلقامة مشاریع إنتاجیة في المنطقة.  
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 اآللیات الالزمة لإلقراض والمقترحة من قبل أھالي المنطقة معرفة. 
  

  :آلیة تنفیذ الدراسات
 عمل جلسات النقاش والعصف الذھني لتحدید االحتیاجات ومعرفة الموارد المتاحة. 
  تھدفة ة المس ة للمنطق ة والحقیقی ات الفعلی ول االحتیاج ي ح ع المحل ادات المجتم ع أراء قی جم

 . بحسب الموارد المتاحة فیھا
  دن ي الم ة ف ز االجتماعی ً للمؤسسات والجمعیات والمراك الزیارات المیدانیة المخطط لھا مسبقا

 .الصندوقوالقرى وااللتقاء بالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات 
 ل الحر  الباحثینلتقاء بالفعالیات الشعبیة واال ة العم ان أھمی ة وبی عن العمل على مستوى القری

ھ  وم ب ذي یق دور ال ة وال ر والبطال وإقامة المشاریع الخاصة ودورھا في الحد من ظاھرتي الفق
 .الصندوق في دعم ھذا القطاع الھام

ذا  اطق الل ن من د م ة للعدی ات میدانی إجراء دراس ندوق ب ام الص ةق دف  مملك ى ا بھ رف عل لتع
ة المطلوبة االحتیاجات الفعلیة ألھالي ھذه المناطق من المشاریع  ى معرف في ھذه المناطق إضافة إل

العمل في تلك المناطق و معرفة آلیات اإلقراض المالئمة  عن الباحثینالدورات التدریبیة التي تخدم 
  .الدراسات التي تمت حسب المحافظة والمنطقة یبین) ١٢(الجدول رقم و ألھل ھذه المناطق 

  

  )١٢(جدول رقم 

  حسب المحافظة والمنطقة والفترة التدریبیة و اإلقراضیةدراسات االحتیاجات 

 ٢٠٠٩ آذار  سحاب لواء العاصمة محافظة

 ٢٠٠٩ آذار  الفقر في اقلیم الجنوب كافة مناطق جیوب الجنوب محافظات 

 ٢٠٠٩   أیار الرصاص أم العاصمة محافظة

 ٢٠٠٩ آذار  الخالدیة قضاء المفرق محافظة

 ٢٠٠٩   حزیران بلعما المفرق محافظة

   :التأمین المقدمة للمقترضین خدمات 
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ما بین مفھوم الوظیفة  اإلمكان، لتحقیق المساواة قدر التأمینیقوم الصندوق بتقدیم خدمات 

والتشغیل الذاتي من خالل المشاریع الصغیرة وذلك بتوفیر المیزات اإلضافیة لمقترضي 

الصندوق من تأمینات الحیاة والتأمین الصحي  وذلك لتقلیص الفجوة في مستوى الخدمات الصحیة 

  .والبنیة التحتیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
   هللا الثاني للعمل الحر والریادةهللا الثاني للعمل الحر والریادةهللا الثاني للعمل الحر والریادةجائزة الملك عبد جائزة الملك عبد جائزة الملك عبد                      
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩للعام للعام للعام    الرابعةالرابعةالرابعةالفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا                      

  ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام محطات في مسیرة محطات في مسیرة محطات في مسیرة                      
ٌدمت لعام                        ٌدمت لعامالخدمات الجدیدة التي ق ٌدمت لعامالخدمات الجدیدة التي ق   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ الخدمات الجدیدة التي ق
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 الثاني للعمل الحر والریادة  جائزة الملك عبد هللا
  

ة  اني المعظم بتشجیع التمیز،صدرت اإلرادة الملكی د هللا الث ك عب ً لرؤى جاللة المل تجسیدا

تنافس على ھذه الجائزة تالسامیة بتخصیص جائزة سنویة تحمل أسم جاللتھ للعمل الحر والریادة، 

نحالمشاریع الممولة من الصندوق، وت غ  م ث تبل ة، حی ى مستوى المملك ة مشاریع عل ألفضل ثالث

  .قیمة الجائزة األولى خمسة آالف دینار والثانیة ثالثة آالف دینار، والثالثة ألفى دینار

ى بھا اإلنجاز ظوتعكس ھذه الجائزة نبل الرسالة وسموھا في عقل وقلب القیادة الھاشمیة، التي یح

اركة با ي المش ادة ف ر والری ل الح ا والعم ة، باعتبارھم ادیة واالجتماعی ة االقتص زة لتنمی الركی

  .لألمن والسلم االجتماعیین، والطریق إلى مجتمع الرفاه واالستقراراألساسیة 



 ٤١

ا، ویأتي مستوى التمثیل لمجلس أمناء الجائزة بمستوى، یعكس  ة أھمیتھ س لجن ق عن المجل وینبث

اریع ى المش اییر واألسس عل ق المع ى تطبی ل عل یم، تعم اریع  تقی رز المش تم ف ث ی ة، بحی المتنافس

  .ة الستحقاقات الجائزة ومعاییرھاالمؤھل

ع مساھمة الصندوق بالحد من  ي رف ادة ف ل الحر والری اني للعم د هللا الث ك عب وتساھم جائزة المل

ناعیة  ات الص ي القطاع طة ف غیرة والمتوس ات الص الل المؤسس ن خ ة، م ر والبطال اھرتي الفق ظ

  .اإلنتاجیة المختلفةوالخدمیة والحرفیة و

  :أما شروط التنافس فھي

 .عمالة أردنیة بالكاملوأن یقوم بتشغیل  أردنیا،أن یكون صاحب المشروع  

 .أن ال یقل عمر المشروع عن ثالث سنوات 

م   د ت تسدیدھا أن تكون جمیع االلتزامات المالیة المترتبة على المشروع للصندوق ق
 .تقدیم الطلب بتاریخ

 .كون قد سبق لصاحب المشروع الحصول على ھذه الجائزةأن ال ی 

اج السلعة   ي إنت أن یعمل صاحب المشروع على ترجمة طموحھ بالتطور والتوسع ف
 .أو الخدمة

 .أن یكون المشروع قد تطور بشكل متمیز بعد تأسیسھ 

   

   
   

الدورة الرابعة لعام الدورة الرابعة لعام الدورة الرابعة لعام    ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩
عبدهللا عبدهللا عبدهللا  لجائزة الملك لجائزة الملك لجائزة الملك 
الثاني للعمل الحر الثاني للعمل الحر الثاني للعمل الحر    والریادةوالریادةوالریادة
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اھمت ائزة س ا الج ذ إطالقھ ق من ر بخل ل الح زاز بالعم ة االعت ندوق ،ثقاف اھم ص ذا س ة  وبھ التنمی

األردني من خالل االھتمام المتزاید في خلق ثقافات عمل صحیحة وإیجابیة في المجتمع  والتشغیل

ارھم موضع  من أصحاب المشاریع في الجائزة واستقطاب الریادیین والمبدعین الذین وضعوا أفك

  .٢٠٠٨مقارنة مع عام % ٧٥بنسبة  ٢٠٠٩ارتفع عدد المتقدمین للجائزة عام  إذ التنفیذ، 

دورة كما  دمت لل ي تق ةارتفعت قیمة المشاریع الت ل الحر لجائزة ا الرابع اني للعم دهللا الث ك عب لمل

ار  خمسة عشرعند تأسیسھا إلى ما یزید على من حوالي ملیوني دینار   والریادة ون دین ت ملی وق

  .في حینھ فرصة عمل ٢٣٩٢وفرت  التقدم للجائزة

ذ  اریعو قد أسست ھذه الجائزة تكریما للمش       ث ساھم من ا الصندوق، حی ي یمولھ الناجحة الت

 )١٢٢( تصل إلىألف مشروع صغیر ومتوسط بقیمة تمویلیة  ٣٨في تمویل أكثر من  ١٩٩١عام 

ى  اد عل ملیون دینار، ویعتبر الصندوق من المؤسسات األردنیة الرائدة في مجال نشر ثقافة االعتم

واطنین من خالل ة  الذات وتحسین المستوى المعیشي للم ة مشاریع صغیرة ومتوسطة مجدی إقام

داد الفئ ن أع ف م ة للتخفی ائل المتاح أھم الوس ر ك ل الح وم العم خ مفھ ادیا ترس رة اقتص ات الفقی

  والعاطلة عن العمل

  
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩لعام لعام لعام    الرابعةالرابعةالرابعةالفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا 

  

 
تحت رعایة دولة رئیس الوزراء نادر الذھبي رئیس مجلس إدارة صندوق التنمیة والتشغیل رئیس 



 ٤٣

بإعالن أسماء الفائزین  ١٣/٨/٢٠٠٩مجلس أمناء الجائزة یحتفل صندوق التنمیة والتشغیل یوم الخمیس 

ھذا وقد . ي الملكيقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافبجائزة الملك عبد هللا الثاني للعمل الحر والریادة في 

ً من أصل  ١٢٢٢أعلن صندوق التنمیة والتشغیل الشھر الفائت عن تأھل  ً  ٢٥٥٥مشروعا مشروعا

ً من الصندوق للتنافس على الجائزة وقد جاءت ھذه الجائزة من أجل .٢٠٠٩للدورة الخامسة لعام   مموال

من خالل ترسیخ قیمة العمل  تشجیع المواطنین على إقامة المشاریع وتطویرھا وتوجیھ الطاقات للعمل

وخلق التنافس االیجابي بین أصحاب المشاریع وتطویرھا للمساھمة في  الحر وأھمیتھ للمجتمع األردني

  .تحقیق أھداف الصندوق بتوفیر مزید من فرص العمل واإلنتاج 

  
  فئات الجوائز 

  
  :الجوائز المقدمة من الصندوق .١

  
 ممولة منوال التي حصلت على أعلى تقییم مشاریعال إلىتذكاریة ویتم توزیع ثالث جوائز نقدیة 

   :یليوكما  أو المؤسسات الوسیطة الصندوق قبل

  
  خمسة آالف دینار      الجائزة األولى.    ١
  ثالثة آالف دینار      الجائزة الثانیة.    ٢
  ألفي دینار       الجائزة الثالثة.    ٣

  
  
  
  

 :الجوائز المقدمة من القطاع الخاص .٢
  

  دینار ألف    غرفة تجارة األردنجائزة .    ١
  دینار ألف     غرفة صناعة عمانجائزة .    ٢
  ألف دینار   شركة دھانات ناشونالجائزة .    ٣

  
  

  :الجوائز التقدیریة مقدمة من الصندوق .٣
  

ضمن الفئات أعاله على أن توزیع شھادات تقدیریة للمشاریع الممیزة من غیر الفائزین بالجوائز 



 ٤٤

  .عددھا وقیمة كل جائزة من قبل مجلس األمناءیحدد 

  

دینار خالل الدورة  ٢٠٠جوائز تقدیریة قیمة كل منھا  ١٠ھذا وقد وافق مجلس األمناء على منح 

  .٢٠٠٨الرابعة للجائزة لعام 

  
  الجوائز الرئیسیة

  
  اربد -مشغل مطابخ الومنیوم  –حسني محمد القضاة  .١  الجائزة األولى

 العاصمة –مصنع تجھیزات دواجن  –یونس مصطفى صندوقة  .١  الجائزة الثانیة

  العاصمة –مستشفى األقصى  –جاد هللا أبو عنزة . د .٢

  العقبة –شركة إعالنات متكاملة  –محمد على الفرجات  .١  الجائزة الثالثة

  عجلون –حضانة ومدرسة  –خولة على الزغول  .٢

جائزة غرفة صناعة 
  عمان

  الطفیلة –مطعم وجبات  –سلمان عبد المجید الضروس  .١

  الكرك -تعھدات ومواد بناء  –ایمن طھ الكساسبة  .٢

جائزة غرفة تجارة 
  عمان

  األغوار –مصنع ثلج  –عمر حسن القویسم  .١

  العاصمة -مشغل خیاطة وألبسة جاھزة  –اسالم نبیل الحلحولي  .٢

جائزة شركة مصانع 
  الدھانات الوطنیة

  معان –منجرة ومشغل الومنیوم  –ھشام ھارون العمرات  .١

  الزرقاء -مسبح ومنتزه  –فاتح یوسف رحال  .٢

  :الجوائز التقدیریة. ٣
  

دینار إضافة إلى شھادة تقدیریة إلى المشاریع  ٢٠٠تنسب لجنة التقییم منح جوائز تقدیریة قیمة كل منھا 

 :نقطة ٧٠التى حصلت على تقییم اعلي من 

  
 اربد ورسامخطاط  محمد احمد البشابشة 1.
 الكرك مخیطة وحرف یدویة  سمیحة الطراونة 2

 جرش مطعم وتحف شرقیة ناصر عبد الكریم العتوم 3.

 العقبة حلویات ومعجنات نادیا جورج غرفة 4.

 المفرق مطبعة قاسم محمد الربیع 5.

 الكرك دراي كلین اشرف مبیضین 6.

 العاصمة آليمخبز نصف  طبیخ أبوزینة نایف  7.

 العاصمة أثوابمطرزات وصناعة  لواحظ سلیمان بشناق 8.
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 شرقیة
 العاصمة كفتیریا طارق محمد الصرایرة 9.

 محمد محود السرطاوي 10.
استشارات ودراسات 

 العاصمة اكتواریة
 العاصمة أطفالحضانة  سامیة علي المواس 11.
 اربد أفراحمستلزمات  حسین محمود السعود 12.
 العقبة مخیم سیاحي في رم العمامرةعبید ناصر  13.
 العاصمة أدویةصیدلیة ومستودعات  مرام جمال الحاج احمد 14.

 خلف الطعیمات 15.
مشروع  - مخبز صابرین 

 البلقاء عائلي
 العاصمة صیانة مركبات فرنسیة عزام زیاد اسعد 16.
 عجلون حضانة ومدرسة غازیة عبد هللا صمادي 17.
 العاصمة تصنیع خناجر وشباري صالح المحیسن 18.
 معان روضة نجاح محمد نعیمات 19.
 الكرك مركز لیاقة بدنیة محمد عوض البطوش 20.
 البلقاء مخیطة وتدریب خیاطة ابتسام عبد الفتاح الحیاري 21.
 جرش وتجھیزات عرائس ألبسة تماضر عیسى احمد 22.

  

 

  

 

 
  ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام    حطات في مسیرةحطات في مسیرةحطات في مسیرةممم

  
  
 األداءوالتشغیل بجائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز  المركز األول لصندوق التنمیة -١

  الحكومي و الشفافیة
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فاز صندوق التنمیة والتشغیل بالمركز األول وبجدارة 
الحكومي  األداءجائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز  في

عن فئة   . 2009 / ٢٠٠٨والشفافیة للدورة الرابعة 
 . مره المؤسسات المشاركة ألكثر من

مؤسسة حكومیة إال أن  ٤١وتنافس على ھذا المركز 
األول فیما حصلت سلطة  الصندوق ظفر بالمركز

مفوضیة العقبة االقتصادیة وھیئة األوراق المالیة على 
 .مناصفةالثاني  المركز

 
باسم الموظفین إلى جاللة الملك الجائزة باسمھ و  مدیر عام الصندوق علي الغزاوي ھذه وأھدى

  أن یبقوا في ھذا األداء والتمیز عبد هللا الثاني بن الحسین معاھدا

  مشروع دعم التمویل الدقیق في المملكة أطلقالصندوق ینظم ورشة عمل -٢
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الدقیق في أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة مشروع تعزیز التمویل اإلسالمي 
 المملكة ، ویھدف المشروع الممول من البنك اإلسالمي للتنمیة إلى تحسین الوضع المعیشي

العاملین المھرة  لشرائح مختلفة من العاطلین عن العمل من الفقراء األردنیین النشیطین اقتصادیا و
خاصة عن طریق االحتیاجات ال والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة واألسر الفقیرة وذوي

التنمیة والتشغیل ومؤسسات التمویل  إتاحة خدمات التمویل الدقیق والتدریب وبناء قدرات صندوق
  . الدقیق بالمملكة

بعد زیارة جاللة الملكة رانیا العبد هللا " بالمملكة  دعم التمویل الدقیق"وقد تم توقیع اتفاقیة مشروع 
  .لمراسم توقیع االتفاقیة   للبنك اإلسالمي بجدة العام ورعایتھا إلى المقر الرئیسي

" للتنمیة بقیمة الممول من البنك اإلسالمي" مشروع دعم التمویل الدقیق بالمملكة"وتكمن أھمیة 
مختلفة من العاطلین عن  ملیون دوالر أمریكي والمتمثل في تحسین الوضع المعیشي لشرائح" ١٠

والعاملین المھرة من النساء  حتیاجات الخاصة والنشیطین اقتصادیاالعمل والفقراء وذوي اال
والتدریب وبناء القدرات المؤسسیة  وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة یتمثل بتوفیر التمویل

الخیریة والتعاونیة والتمویل المیكروي  للصندوق ومؤسسات التمویل الدقیق الوطنیة والجمعیات
  . اإلسالمي

وق بتمویل المشاریع واألنشطة المدرة للدخل للفئات المستھدفة في جمیع مناطق وقد بدا الصند
المملكة بطریقة المرابحة اإلسالمیة ، تنفیذا لشروط االتفاقیة الموقعة ما بین الحكومة األردنیة 

  .والبنك اإلسالمي للتنمیة والتي تم اعتماد الصندوق كجھة منفذة لھذه االتفاقیة
على المواطنین الراغبین في الحصول على خدمات التمویل اإلسالمي فقد ولتسھیل اإلجراءات 

أصدر الصندوق دلیل خدمات لبرنامج تمویل المشاریع الدقیقة والتي یصل سقف التمویل فیھا الى 
دینار وبشروط میسرة  ٧٠٠دینار ولبرنامج تمویل األنشطة المدرة للدخل وبسقف تمویل  ٣٥٠٠

.  
  
  

التنمیة والتشغیل والشركة الوطنیة للتشغیل  ن صندوقمذكرات تفاھم ما بی-٣
 الوطني والتدریب ومشروع التدریب والتشغیل

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨

  
  
  
  
  
  

توقیع مذكرتي تفاھم بین صندوق التنمیة والتشغیل والشركة  ٧/٦/٢٠٠٩تم الیوم األحد الموافق 
 .الوطنیة للتشغیل والتدریب ومشروع التدریب والتشغیل الوطني 

ً لتكامل وتضافر جھود ھذه المؤسسات واالستغالل األمثل  جاءت ھاتین المذكرتین وقد   تعزیزا
للموارد المحلیة ، وتحسین الخدمات لمستحقیھا ، حیث أن صندوق التنمیة والتشغیل مؤسسة 

وذلك بتمویل / وطنیة رائدة تعنى في نشر ثقافة االعتماد على النفس من خالل التشغیل الذاتي 
تاجیة ذات جدوى اقتصادیة ، إضافة الى تقدیم الخدمات غیر المالیة مثل التدریب مشاریع إن

والمساھمة في إعداد دراسات الجدوى ، والترویج والتسویق لمنتوجات المنتفعین ، إضافة الى 
  ) .الحیاة ، الصحي(التأمینات االجتماعیة 

   
وتشغیل الباحثین عن عمل ،  أما الشركة الوطنیة للتدریب والتشغیل ، فھي تھدف الى تدریب

ورفع كفاءتھم ، والى تغییر الثقافة المجتمعیة نحو العمل المھني لكل من العامل وصاحب العمل، 
یتبعھا المھن  ىكمرحلة أولورفد االقتصاد الوطني بالكوادر المھنیة المحترفة في قطاع اإلنشاءات 

  . ةحقكمراحل الالصناعیة األخرى والتعدین والخدمات والزراعة 
   

أما مشروع التدریب والتشغیل الوطني فھو یھدف الى الحد من البطالة في االردن ، عبر توفیر 
فرص تدریب وتشغیل للباحثین عن عمل ، ورفع كفاءتھم وفقا الحتیاجات الشركات ومواقع العمل 

یل ، ضمن مھن یحتاجھا سوق العمل االردني، وكذلك عبر برنامج تدریب االناث لغایات التشغ
  .الذاتي وبخاصة في المناطق الفقیرة والنائیة في المحافظات

  
  

  ٢٠٠٩في معرض التوظیف والتدریب  صندوق التنمیة والتشغیل یشارك-٤
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مندوبا عن جاللة الملك عبدهللا الثاني افتتح وزیر العمل الدكتور غازي شبیكات معرض األردن 
ساحة عمان للمعارض امس بحضور وزراء العمل الذي اقیم في  ٢٠٠٩للتوظیف والتدریب 

 .العرب المشاركین بمؤتمر العمل العربي المنعقد حالیا في عمان
   

وسیتم خالل المعرض عرض للخدمات التي تقدمھا الجھات المشاركة لقطاع واسع من الكفاءات 
أفضل  كما یقدم المعرض فرصة لكل الشركات المشاركة للترویج لخدماتھا ومقابلة. الشابة

  . الباحثین عن عمل وفي الوقت ذاتھ عقد جلسات التشاور وتبادل الخبرات
شركة اردنیة وعربیة  ١٠٠ویشارك في ھذا المعرض الذي تنظمھ وزارة العمل والقطاع الخاص 

  .متخصصة في القطاعات الصناعیة والخدمیة والبنكیة والتدریبیة
  

من الباحثین عن فرصة عمل أو تدریب من  وقد زار جناح صندوق التنمیة والتشغیل عدد كبیر
الشباب والشابات حیث أبدوا مدى إعجابھم بالمستوى الرفیع الذي یقوم بھ الصندوق في مجال 

  .التشغیل الذاتي و المساھمة في محاربة الفقر والبطالة
   

حدة البطالة في األردن ومطابقة   المعرض ھو محاولة التخفیف من  ویذكر ان الھدف من 
الطاقات الشابة نحو التشغیل الذاتي، مما  وتوجیھاجات سوق العمل مع العمالة المتوفرة فیھ احتی

یتیح الفرصة للعاطلین عن العمل والشباب عامة للسعي في االنخراط في سوق العمل وتحقیق 
  .أسباب العیش الكریم لھم وألسرھم

  
  
  
  
  

  على تأسیسھ الصندوق یحتفل بذكرى العشرین-٥
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حیث قامت الحكومة .صندوق التنمیة والتشغیل ھذا الشھر بالذكرى العشرین لتأسیسھ  یحتفل
لیعمل على توعیة وتشجیع وتمویل الفقراء وذوي  ١٩٨٩بإنشاء صندوق التنمیة والتشغیل عام 

الدخل المتدني والعاطلین عن العمل من المؤھلین بحرفة أو مھنة إلقامة مشاریع خاصة بھم في 
اعیة أو الحرفیة أو الخدمیة أو السیاحیة وذلك لخلق فرص عمل لھم مستدامة تدر المجاالت الصن

لالستفادة من طاقاتھم واستغاللھا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بدال من ، علیھم دخال مناسبا 
التھافت على الوظائف وبقائھا معطلة في انتظار الحصول على الوظیفة المطلوبة أو االتكال على 

 .سسات العون مؤ
ویقدم الصندوق خدماتھ المالیة من خالل اإلقراض المباشر للمشاریع الصغیرة واإلقراض  

  .المباشر للمشاریع المیكرویة 
ویقدم الصندوق الخدمة لعمالئھ من خالل المركز الرئیسي في عمان وفروع الصندوق في إقلیم 

ضافة إلى تسعة نوافذ اقراضیة منتشرة في باإل، اربد / الكرك واألخر في إقلیم الشمال / الجنوب 
كافة محافظات المملكة ومن خالل نافذة دیوان الخدمة المدنیة ومن خالل الوحدات االقراضیة 

  .المتنقلة 
ویذكر أن الصندوق قد حصد ثمار جھده وعطائھ خالل العشرین عام الماضیة بحصولھ على 

  .مي والشفافیة جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز األداء الحكو
  
  

الصندوق یشارك في فعالیات المسابقة العربیة األولى للمشاریع الصناعیة -٦
  الصغیرة والمتوسطة

  



 ٥١

  
تحت رعایة معالي وزیر العمل رئیس اللجنة التنفیذیة للصندوق الدكتور غازي الشبیكات أقیم یوم 

ق  اء المواف وائز  ١٠/١١/٢٠٠٩الثالث ع الج ائج و توزی ل إعالن نت ة حف ة للمسابقة العربی التقدیری

ة والتشغیل مھا صندوق التنمی ّ ، االولى لرواد المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة التي نظ

امج  ارة عن برن ي، وھي عب ي والعرب ى المستوى المحل ا عل ى من نوعھ وتعد ھذه المسابقة األول

ل مسابقة تنظم على مستوى متكامل لدعم المشاریع الصناعیة الصغیرة والمتوسطة الناشئة في شك

دء مشروعات  ى ب ي عل ز الشباب العرب جیع وتحفی ى تش ذه المسابقة إل دف ھ ي وتھ وطن العرب ال

ین قطاعات الشباب،  ً ب ي المجتمع، خصوصا ل ف ة العم ى نشر ثقاف صناعیة جدیدة، كما تھدف إل

ناعیة تویات الص ل المس ق أفض ة لتحقی ات العربی ع الطاق   .ودف

ع ویتم تنظیم المسابق ا باإلشتراك م وم والتكنولوجی ة للعل ین المؤسسة العربی ة في صورة شراكة ب

ي االردن صندوق  (AUSE) االتحاد العربى للمنشآت الصغیرة  ي ف ع الشریك المحل اون م بالتع

ة ، ویتم تحكیم)ریادة(التنمیة والتشغیل  . المشاریع المتأھلھ واختیار المرشح منھا للتصفیات النھائی

ة تحت  ٥ر وقد تم اختیا ة عربی ل دول ي ك ة ف مشاریع فائزة من االردن لتخوض التصفیات النھائی

على أن تتنافس ھذه المشروعات الفائزة في تصفیات المرحلة األخیرة لیتم " سوق األفكار"عنوان 

ة ٥اختیار  دول العربی ل ال ى مستوى ك ائزة عل ي من . مشروعات ف بھدف دعم االقتصاد المعرف

 .في تطویر الریادة واستثمار التكنولوجیا للشركات الوطنیةخالل توفیر خدمات 

 ً ائال ة ق وأفاد معالي وزیر العمل عن أھمیة تكریم الفائزین في المسابقة وتعزیز الصناعات الوطنی

ى تشجیع إنشاء المنشآت "  دف إل ي تھ ة الت ة واحدة من المسابقات الوطنی ر المسابقة العربی تعتب



 ٥٢

 (Entrepreneurs)ة وتوسیع قاعدة المبادرون أصحاب األعمالالصناعیة الصغیرة والمتوسط

ق إیجاد   ل من االستیراد عن طری في العالم العربي ، دعم الصادرات بین البلدان العربیة والتقلی

ى  دریب الشباب عل البدیل المحلى، تنمیة الموارد البشریة واالستغالل األمثل للطاقات من خالل ت

ادرة، كافة المھارات الالزمة لال ام المب ى أخذ زم نطالق في سوق العمل الحر، تشجیع الشباب عل

ار والمشروعات  ل الحر، واكتشاف األفك ة العم دة ونشر ثقاف ةودعم فرص العمل الجدی  اإلبداعی

ـن خـالل االتحاد  ـا م ـم لـھ دیم الـدع والواعدة في المجاالت الصناعیة المختلفة حتى یتم تبنیھا وتق

  .(AUSE)یرة للمنشآت الصغ العربي

متسابق حضر منھم  ١٦والعروض التقدیمیة  اإلعمالوبلغ عدد المتسابقین الذین تقدموا بخطط 

 أسمائھموقد توصلت اللجنة بعد المناقشات ودراسة نتائج التقییم، فوز التالیة ، متسابقا ١٥

 بیةوبذلك یكونوا قد تاھلوا للمشاركة في النھائیات العر األردنبالمسابقة على مستوى 
   

  
  

 اسم المشروع اسم الفائز المركز
 Brilliance E-Learning Gears مأمون وراد الحطاب األول
 تصنیع وتركیب أنظمة السخانات الشمسیة الحدیثة یاسین یوسف الحسبان. د الثاني
 for renewable energy technology (EDOM) وداد محمد التمیمي الثالث
 الملمع العجیب البواعنة إبراھیممحمود  الرابع

   Remote Access Control and Data Acquisition زید محمد تیسیر البطاینة الخامس
  

  
  
  
  
  
  
  

   سنابل الذین یحصلون على جائزة تقاریر  عضوا من أعضاء ١٧الصندوق احد  -٧
  األداء االجتماعي
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ة دان العربی ع / أعلنت شبكة مؤسسات التمویل األصغر في البل ة للرب سنابل ضمن نشرتھا الدوری

اریر   ، ٢٠٠٩الثالث من عام  ى جائزة الشھادة الفضیة لتق حصول صندوق التنمیة والتشغیل عل

األداء االجتماعي ، حیث یرعى ھذه الجائزة كل من المجموعة االستشاریة سیجاب ، كمؤسسة 

 . MIX marketوزان دیل ، ومؤسسة فورد ، ویدعمھا مایكل وس

ً من أعضاء سنابل الذین حصلوا على ھذه الجائزة  ١٧وقد كان الصندوق ضمن الـ    .عضوا

ذ  اعي من والجدیر بالذكر بأن الصندوق من أوائل المؤسسات التي تبنت تطبیق إدارة األداء االجتم

     . واالجتماعیة لقروضھ على المنتفعین، ودراسة اآلثار االقتصادیة  ٢٠٠٨عام 

    
  
  
  
  

   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩   قدمت لعامقدمت لعامقدمت لعامالخدمات الجدیدة التي ُالخدمات الجدیدة التي ُالخدمات الجدیدة التي ُ
  

   أنشاء وحدة خدمة العمالءأنشاء وحدة خدمة العمالءأنشاء وحدة خدمة العمالء:::   
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 أمورھمومتابعة  العمالء  االجتماعیة وأیمانا بأھمیة تلبیة احتیاجات الصندوق ةمسؤولیانطالقا من 
المالحظات واالقتراحات  واعتبارلتفوق على تطلعاتھم لوتحدیث الخدمات المقدمة لھم  وقضایاھم

في عملیة التحسین المستمر على الخدمات التي یقدمھا الصندوق  أساسیاالتي یقدمھا العمالء رافدا 
لخدمة فقد تم استحداث مكتب متخصص  توطید متطلبات التنمیة المستدامة  وبالتالي

الرتقاء بمستوى اقرض وفي مرحلة ما بعد منح ال العمالء مع ذلك التواصلوالھدف من   لعمالءا
  .رضاھم

المكتب لیقدم  للصندوق في قاعة خدمة الجمھور األمامیة الواجھةوقد باشر المكتب عملة في    
  :الخدمات التالیة

    بالتنسیق مع اإلدارات المعنیة تقبل االقتراحات والشكاوي ومتابعتھا والرد علیھا.  
      الصندوققیاس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة من.  
     تقبل طلبات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني للعمل الحر والریادة.  
    ترشیح العمالء الممیزین للمشاركة بجوائز محلیة وعالمیة.  
     ة من ةالتشبیك والتواصل مع المؤسسات الخارجیة ذات العالق ة  جھ ع بقی العمالء   وم

  .أخرى جھةمن 
    لخدمات ومنتجات العمالءالتسویق الترویج و.  
    اختیار قائمة للعمالء المتمیزین وعمل دلیل خاص لھم وتسلیط الضوء على نجاحاتھم من

  .المختلفة اإلعالمخالل وسائل 
      للعمالء خدمات براءة الذمةتوفیر.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مشروع تعزیز التمویل اإلسالمي الدقیقمشروع تعزیز التمویل اإلسالمي الدقیقمشروع تعزیز التمویل اإلسالمي الدقیق  

  
ي أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي  دقیق ف ل اإلسالمي ال للتنمیة مشروع تعزیز التموی

ى تحسین الوضع المعیشي ة إل ك اإلسالمي للتنمی دف المشروع الممول من البن ة ، ویھ  المملك
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ادیا و ین النشیطین اقتص راء األردنی ن الفق ل م اطلین عن العم ن الع ة م رائح مختلف املین  لش الع

االحتیاجات الخاصة عن  یثة واألسر الفقیرة وذويالمھرة والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحد

التنمیة والتشغیل ومؤسسات  طریق إتاحة خدمات التمویل الدقیق والتدریب وبناء قدرات صندوق

  . التمویل الدقیق بالمملكة

د " بالمملكة  دعم التمویل الدقیق"وقد تم توقیع اتفاقیة مشروع  ا العب ة رانی ة الملك ارة جالل د زی بع

  .لمراسم توقیع االتفاقیة  ورعایتھا٢٠٠٩للبنك اإلسالمي بجدة العام  المقر الرئیسي هللا إلى

ة"وتكمن أھمیة  دقیق بالمملك ك اإلسالمي" مشروع دعم التمویل ال ة الممول من البن ة بقیم " للتنمی

مختلفة من العاطلین عن  ملیون دوالر أمریكي والمتمثل في تحسین الوضع المعیشي لشرائح" ١٠

ل یطین اقتصادیا العم ة والنش ات الخاص راء وذوي االحتیاج اء  والفق ن النس رة م املین المھ والع

ل وفیر التموی ل بت ة یتمث ة الحدیث اریع الدقیق یة  وأصحاب المش درات المؤسس اء الق دریب وبن والت

ات ل المیكروي  للصندوق ومؤسسات التمویل الدقیق الوطنیة والجمعی ة والتموی ة والتعاونی الخیری

  . مياإلسال

اطق  ع من ي جمی ات المستھدفة ف دخل للفئ درة لل وقد بدا الصندوق بتمویل المشاریع واألنشطة الم

ة  ة األردنی ین الحكوم ا ب ة م ة الموقع ذا لشروط االتفاقی المیة، تنفی ة اإلس ة المرابح ة بطریق المملك

  .والبنك اإلسالمي للتنمیة والتي تم اعتماد الصندوق كجھة منفذة لھذه االتفاقیة

د و ل اإلسالمي فق ى خدمات التموی ي الحصول عل لتسھیل اإلجراءات على المواطنین الراغبین ف

أصدر الصندوق دلیل خدمات لبرنامج تمویل المشاریع الدقیقة والتي یصل سقف التمویل فیھا الى 

دینار وبشروط میسرة  ٧٠٠دینار ولبرنامج تمویل األنشطة المدرة للدخل وبسقف تمویل  ٣٥٠٠

.  
  

  
  
  
  

  
  ٢٠٠٩قصـص النجـــاح   
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ة                  وطن، معلن ة لیس غریبا أن نرى في أردننا نماذج وقصص حقیقیة، ساھمت في بناء ھذا ال وطن، معلن لیس غریبا أن نرى في أردننا نماذج وقصص حقیقیة، ساھمت في بناء ھذا ال
بصورة عملیة حبھا وعطاءھا لترابھ، من خالل النجاحات المتمیزة في میادین العمل المختلفة، بما بصورة عملیة حبھا وعطاءھا لترابھ، من خالل النجاحات المتمیزة في میادین العمل المختلفة، بما 

ر األردن  یعكس رقيّ یعكس رقيّ  ر األردنوتحضّ   ..وتحضّ
اح  عید النج ى ص ندوق عل ا الص ي حققھ ص، الت ن القص د م ك العدی یاق، ھنال ذا الس من ھ اح وض عید النج ى ص ندوق عل ا الص ي حققھ ص، الت ن القص د م ك العدی یاق، ھنال ذا الس من ھ وض
ن  د م ي الح اھمة ف وطني وتحسین دخل األسرة، والمس م االقتصاد ال ي دع از، ساھمت ف ن واإلنج د م ي الح اھمة ف وطني وتحسین دخل األسرة، والمس م االقتصاد ال ي دع از، ساھمت ف واإلنج

  ..مشكلتي الفقر والبطالةمشكلتي الفقر والبطالة
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د من األ ھ العدی ى أن نجاح أي مشروع صغیر یحكم د من األوال بد من اإلشارة، إل ھ العدی ى أن نجاح أي مشروع صغیر یحكم ذكر وال بد من اإلشارة، إل اییر ن ذكر سس والمع اییر ن سس والمع
  ::منھامنھا

  
   ...ریادة المقترض وجدیتھ في المشروعریادة المقترض وجدیتھ في المشروعریادة المقترض وجدیتھ في المشروع   )))١١١
روف    )))٢٢٢ ین المص ا ب ل م روعھ والفص ى مش رض عل ن المقت ر م راف المباش روف اإلش ین المص ا ب ل م روعھ والفص ى مش رض عل ن المقت ر م راف المباش روف اإلش ین المص ا ب ل م روعھ والفص ى مش رض عل ن المقت ر م راف المباش اإلش

   ...الشخصي والسجالت المالیة للمشروعالشخصي والسجالت المالیة للمشروعالشخصي والسجالت المالیة للمشروع
   ...إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرضإجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرضإجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض   )))٣٣٣
تغالل    )))٤٤٤ ائن واس ب الزب نھ لكس ة الحس ى المعامل ز عل تغالل التركی ائن واس ب الزب نھ لكس ة الحس ى المعامل ز عل تغالل التركی ائن واس ب الزب نھ لكس ة الحس ى المعامل ز عل ة التركی ات االجتماعی ة العالق ات االجتماعی ة العالق ات االجتماعی العالق

   ...إلنجاح المشروعإلنجاح المشروعإلنجاح المشروع
   ...ھھھفیفیفیلعاملین لعاملین لعاملین ااالموقع ولموقع ولموقع وااالمشروع ولمشروع ولمشروع ونوع انوع انوع احسن اختیار حسن اختیار حسن اختیار    )))٥٥٥
   ...إلدارة المشروعإلدارة المشروعإلدارة المشروعتلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي تلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي تلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي    )))٦٦٦
   ...متابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتجمتابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتجمتابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتج   )))٧٧٧
   ...جدیدةجدیدةجدیدةالتركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق التركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق التركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق    )))٨٨٨
تج إن وجدت    )))٩٩٩ ة عن المن ر اإلیجابی ي ردود الفعل غی ھ لتلق ة معین تج إن وجدت محاولة وضع آلی ة عن المن ر اإلیجابی ي ردود الفعل غی ھ لتلق ة معین تج إن وجدت محاولة وضع آلی ة عن المن ر اإلیجابی ي ردود الفعل غی ھ لتلق ة معین محاولة وضع آلی

   ...ومعالجتھاومعالجتھاومعالجتھا
   ...التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالنالتركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالنالتركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن   )))١٠١٠١٠

رویج  ي الت ر ف ى حد كبی رویج ھذا وباإلضافة إلى المعاییر التي ذكرت فإن الصندوق ساھم إل ي الت ر ف ى حد كبی   منتجاتمنتجاتللھذا وباإلضافة إلى المعاییر التي ذكرت فإن الصندوق ساھم إل

  ::خاللخاللوذلك من وذلك من المقترضین المقترضین 

   
ى     وي عل ادي والمعن ا الم ادة وأثرھ ر والری ل الح اني للعم د هللا الث ك عب ائزة المل رار ج ى إق وي عل ادي والمعن ا الم ادة وأثرھ ر والری ل الح اني للعم د هللا الث ك عب ائزة المل رار ج ى إق وي عل ادي والمعن ا الم ادة وأثرھ ر والری ل الح اني للعم د هللا الث ك عب ائزة المل رار ج إق

   ...المستفیدین والمتوقع استفادتھم من خدمات الصندوقالمستفیدین والمتوقع استفادتھم من خدمات الصندوقالمستفیدین والمتوقع استفادتھم من خدمات الصندوق
روءة ومن خالل     ة والمق ة المسموعة والمرئی روءة ومن خالل نشر قصص النجاح عبر وسائل اإلعالم المختلف ة والمق ة المسموعة والمرئی روءة ومن خالل نشر قصص النجاح عبر وسائل اإلعالم المختلف ة والمق ة المسموعة والمرئی نشر قصص النجاح عبر وسائل اإلعالم المختلف

   ...المعارض والمھرجانات الدائمةالمعارض والمھرجانات الدائمةالمعارض والمھرجانات الدائمة
   ...لقابل للعرض منھا في مقر الصندوقلقابل للعرض منھا في مقر الصندوقلقابل للعرض منھا في مقر الصندوقعرض المنتجات اعرض المنتجات اعرض المنتجات ا   
تسھیل عملیة تسویق المنتجات الممولة من الصندوق من خالل أسواق المؤسسة االستھالكیة تسھیل عملیة تسویق المنتجات الممولة من الصندوق من خالل أسواق المؤسسة االستھالكیة تسھیل عملیة تسویق المنتجات الممولة من الصندوق من خالل أسواق المؤسسة االستھالكیة    

   ...المدنیة بموجب مذكرة التفاھم الموقعة مع المؤسسة االستھالكیةالمدنیة بموجب مذكرة التفاھم الموقعة مع المؤسسة االستھالكیةالمدنیة بموجب مذكرة التفاھم الموقعة مع المؤسسة االستھالكیة
   ...الشراء المباشر من منتجات المقترضین التي یحتاجھا الصندوقالشراء المباشر من منتجات المقترضین التي یحتاجھا الصندوقالشراء المباشر من منتجات المقترضین التي یحتاجھا الصندوق   
  
  
  
  
  
  

ض  ي بع ا یل ض وفیم ي بع ا یل توى وفیم ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق توى التج ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق التج
  ::المشاریع الصغیرةالمشاریع الصغیرة

  

---------------------------------------------------------  
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  خلود خالد محمد زید:المقترض 
    ١٩٩٦: تاریخ التأسیس

  مختبر طبي:طبیعة المشروع 
  عدد العاملین في المشروع             

  ٢:عند التأسیس
                    ٤:  حالیا

  :             عنوان المشروع 
  الطابق الثاني-مجمع البداد- صویلح

  :رقم الھاتف 
٠٧٩٦٩١٠٨٦٧  

  العاصمة
  
 
  
  

  مرام جمال الحاج احمد:المقترض 
    ٢٠٠١: تاریخ التأسیس

  صیدلیة:طبیعة المشروع 
          عدد العاملین في المشروع

  ١:عند التأسیس   
                    ٧:  حالیا  

  :             عنوان المشروع 
  شارع المدینة المنورة

  

  

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

  
 
 
  
  



 ٥٩

  العزازياسماء سالم عطیھ :المقترض 

    ٢٠٠٤: تاریخ التأسیس

  مدرسة:طبیعة المشروع 

  عدد العاملین في المشروع        

  ٤:عند التأسیس     

                    ٢١:  حالیا

  :             عنوان المشروع 

  مقابل اسكان ماركا-ماركا الشمالیة

  ٠٧٩٩٤٣٣٠١٤: /رقم الھاتف 

  مة العاص
  

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

  علي فریج احمد ابوالزینات:المقترض 

    ١٩٩٨: تاریخ التأسیس

  دراسات تجاریة:طبیعة المشروع 

  عدد العاملین في المشروع        

  ٢:عند التأسیس     

                    ٩:  حالیا

  :             عنوان المشروع 

  مجمع الدوائر  -ش الملك عبدهللا-مادبا

  
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  امال صالح عبدهللا ابو كف:المقترض 
    ٢٠٠٤: تاریخ التأسیس

  مركز ثقافي:طبیعة المشروع 
عند  د العاملین في المشروععد

  ١:التأسیس
                    ٨:  حالیا

-بجانب سوستیھ :   عنوان المشروع 
  فوق بنك االستثمار 

  :رقم الھاتف 
٠٧٧٧٨٦٠٣٥٦/٠٥٣٢٤١٠٨٠  

  مادبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلف سالم بخیت الطعیمات:المقترض 
    ٢٠٠٤: تاریخ التأسیس

  مخبز:طبیعة المشروع 
  عدد العاملین في المشروع        

  ٣:عند التأسیس     
                    ٨:  الیاح

بجانب - الصوالحھ:    عنوان المشروع 
  مؤسسة خشرم 

  :رقم الھاتف 
٠٧٩٥١٣٨٩٤٢  

  البلقاء
  
  
  
  

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



 ٦١

  
  عید العزامابراھیم ذیب :المقترض 

    ٢٠٠٤: تاریخ التأسیس
  تطویر سوبر ماركت:طبیعة المشروع 

      عدد العاملین في المشروع    
  ٣:عند التأسیس  

                    ١٤:  حالیا
  : عنوان المشروع 

  مقابل البرید -مثلث عوجان-عوجان  
  :رقم الھاتف 

٠٧٨٥٢٠١٩١٩  
  الزرقاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطلق الكساسبھایمن طھ :المقترض 
    ١٩٩٩: تاریخ التأسیس

  مقاوالت انشائیھ:طبیعة المشروع 
  عدد العاملین في المشروع        

  ١:عند التأسیس     
                    ١١:  حالیا

  :             عنوان المشروع 
  ش الرئیسي -الثنیة-القصبة-الكرك

  :رقم الھاتف 
٠٧٩١٥٢٤٦٠٥١  

  الكرك
  
  
  
  
  
  
  
  

---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ناصر عبدالكریم عتوم:المقترض 
    ٢٠٠٤: تاریخ التأسیس

و  تعبئة على الرمل:طبیعة المشروع 
  مطعم سیاحي

  عدد العاملین في المشروع        
  ٢:عند التأسیس     

                    ٢٠:  حالیا
  :             عنوان المشروع 

  قرب اآلثار  –جرش 
  :رقم الھاتف 

٠٧٧٧٢١٧٥٨٤  
  جرش

  
  
  
  
  
  
  
  

  حسان علي عبد عبنده:المقترض 
    ٢٠٠٠: تاریخ التأسیس

  خدمات مطبعیھ:طبیعة المشروع 
  عدد العاملین في المشروع        

  ٤:عند التأسیس     
                    ٩:  حالیا

  :             عنوان المشروع 
  ش الجامعة  -الحي الجنوبي-اربد

  :رقم الھاتف 
٠٧٩٥٩٦٨٦٢٢  

  اربد
  
  
  
  
  
  



 ٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ٢٠٠٩لعام  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٥١٨٠٥٣٠  
  المستقلتقریر المدقق 

  



 ٦٤

  السادة صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة األردنیة الھاشمیة –عم
  مقدمــة

  
مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل (لقد دققنا القوائم المالیة المجمعة المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل 

وقائمة اإلیرادات  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١المركز المالي المجمعة كما في والمكونة من قائمة ) مالي وإداري
والمصروفات والفائض المحتفظ بھ المجمعة وقائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ 

 .وملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات المجمعة األخرى
  

  المالیةمسؤولیة اإلدارة عن القوائم 
  

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، 
تصمیم وتطبیق والمحافظة على الرقابة الداخلیة المتعلقة بإعداد وعدالة : وتشتمل ھذه المسؤولیة على

 ً كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختیار وتطبیق عرض قوائم مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة سواء
  . سیاسات محاسبیة مالئمة، وعمل تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل الظروف القائمة

  
  مسؤولیة المدقق

  
ً إلى تدقیقنا لھا ً للمعاییر . إن مسؤولیتنا ھي إبداء رأي في ھذه القوائم المالیة استنادا لقد قمنا بالتدقیق وفقا

إن ھذه المعاییر تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المھني وأن نخطط وننفذ التدقیق . قیقالدولیة للتد
  .بغرض التوصل إلى تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة
ات الواردة في إن عملیة التدقیق تتضمن القیام بإجراءات للحصول على أدلة تدقیق حول المبالغ واالفصاح

ً . القوائم المالیة تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدیر مخاطر وجود أخطاء جوھریة سواء
عند تقدیر تلك المخاطر یأخذ المدقق بعین االعتبار الرقابة الداخلیة المتعلقة . كانت بسبب الغش أو الخطأ

لك لتصمیم إجراءات التدقیق المالئمة في ظل الظروف بإعداد وعدالة عرض القوائم المالیة للمنشأة وذ
ً لمدى  القائمة ولیس لغرض إبداء رأي في مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل التدقیق تقییما
مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك 

  .لعرض القوائم المالیة تقییماً عاماً 
  .في اعتقادنا ان أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساساً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا

  
  الــرأي

برأینـا إن القوائم المالیـة المجمعة تظھر بعدالة من كافة النواحي المادیة المركـز المالـي المجمع لصندوق 
 ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في ) ة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسس(التنمیة والتشغیل 

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  .المالیة

  
  وشركاه الدولیة ھطالل أبوغزال

  ستیـــف كرادشـــھ
  )٧٥٦إجازة رقم (

ان في  َ   ٢٠١٠آذار  11عم
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 ٦٥

 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري
ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة -عم

 ٢٠٠٩كانون االول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

         
         
 2008  2009  ایضاحات    

 دینار أردني دینار أردني     الموجودات المتداولة
 1,596,350  1,346,434  3    نقد ونقد معادل

 2,148,495  2,289,346  4  فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة
 995,419  1,221,339    فوائد فترة سماح القروض مستحقة

 300,567  291,939  5   أرصدة مدینة أخرى
 2,908,121  3,626,352  6  الجزء الجاري - عوائد مرابحة مؤجلة 

 9,535,036  11,244,505  7  الجزء الجاري - قروض ممنوحة 
 17,483,988  20,019,915    مجموع الموجودات المتداولة

       الموجودات غیر المتداولة         
 8,750,420  9,748,860  6   عوائد مرابحة مؤجلة

 27,480,712  28,909,675  7    قروض ممنوحة
 230,775  339,437  8    ممتلكات ومعدات

 36,461,907  38,997,972    مجموع الموجودات غیر المتداولة
 53,945,895  59,017,887     مجموع الموجودات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

 صندوق التنمیة والتشغیل
 واستقالل مالي وإداريمؤسسة ذات شخصیة معنویة 

ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة - عم

 ٢٠٠٩كانون االول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

         

         
 2008  2009  ایضاحات  المطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

 دینار أردني دینار أردني     المطلوبات المتداولة
 148,627  263,421  9  وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة

 2,908,121  3,626,352  6  الجزء الجاري -أرباح تمویل مؤجلة الدفع 

 778,034  673,034  10   الجزء الجاري - قروض

 307,641  870,991  11  ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

 4,142,423  5,433,798    مجموع المطلوبات المتداولة

       المطلوبات غیر المتداولة         
 185,269  277,808  12  جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

 8,750,420  9,748,860  6  الجزء طویل األجل -أرباح تمویل مؤجلة الدفع 

 1,484,852  2,811,445  10  الجزء طویل األجل -قروض 

 10,420,541  12,838,113    مجموع المطلوبات غیر المتداولة

 14,562,964  18,271,911      مجموع المطلوبات

       حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة         
 29,140,527  29,140,527  13    مساھمات ومنح

 10,242,404  11,605,449      فائض محتفظ بھ

 39,382,931  40,745,976    مجموع حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

 53,945,895  59,017,887    مجموع المطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

  

  

  

  



 ٦٧

 صندوق التنمیة والتشغیل
 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة - عم

 ٢٠٠٩كانون االول  ٣١قائمة االیرادات والمصروفات والفائض المحتفظ بھ المجمعة للسنة المنتھیة في 

         

         

 2008  2009  ایضاحات    

 دینار أردني دینار أردني     االیرادات
 2,830,960  2,952,935    فوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

       فوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة

 46,624  28,676      للمؤسسات الوسیطة

 42,776  44,784    أرباح وفوائد قروض اسكان الموظفین

 6,301  16,869      إیراد فوائد البنوك

 273,817  384,819     إیرادات فترة السماح

 484,792  316,769    إیراد رد مخصص إنتفت الحاجة إلیھ

 61,392  39,374      ایرادات أخرى

 3,746,662  3,784,226      مجموع االیرادات

         المصروفات         
 (2,077,615)  (2,286,711)  14    مصاریف إداریة

فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة 
 (63,964)  (36,933)    مشكوك في تحصیلھا

 (68,500)  (97,537)      تكالیف التمویل

 (2,210,079)  (2,421,181)      مجموع المصروفات

 1,536,583  1,363,045      الفائض

 8,705,821  10,242,404    الفائض المحتفظ بھ في بدایة السنة

 10,242,404  11,605,449    الفائض المحتفظ بھ في نھایة السنة

  
 صندوق التنمیة والتشغیل

 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري



 ٦٨

 المملكة األردنیة الھاشمیة - عمان 

 ٢٠٠٩كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

     
     
  2009  2008 

 دینار أردني  دینار أردني  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 1,536,583  1,363,045  الفائض

     :تعدیالت لـ 
 47,696  64,527  استھالكات

 (484,792)  (316,769)  إیراد رد مخصص إنتفت الحاجة إلیھ

 63,964  36,933  مستحقة مشكوك في تحصیلھافوائد وأقساط قروض ممنوحة 

 28  2  خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

     :التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

 247,598  138,985  فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة

 (183,615)  (225,920)  فوائد فترة سماح القروض المستحقة

 (19,464)  8,628  أرصدة مدینة أخرى

  قروض ممنوحة
(3,138,43

2)  
(3,017,51

9) 
 (82,708)  114,794  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة
(1,954,20

7)  
(1,892,22

9) 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

 (110,001)  (173,191)  شراء ممتلكات ومعدات

 (110,001)  (173,191)  النقد من األنشطة اإلستثماریةصافي 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 185,269  92,539  جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

 198,641  563,350  ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

 991,410  1,221,593  قروض دائنة

 1,000,000  0  مساھمات ومنح

 2,375,320  1,877,482  صافي النقد من األنشطة التمویلیة



 ٦٩

 373,090  (249,916)  صافي التغیر في النقد والنقد المعادل

 1,223,260  1,596,350  النقد والنقد المعادل في بدایة السنة

 1,596,350  1,346,434  النقد والنقد المعادل في نھایة السنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق

 االلكتروني البرید االسم الوظیفي المسمى



 ٧٠

 o.omari@def.gov.jo عمر خلیفة العمري العام عطوفة المدیر

 sal.qudah@def.gov.jo صالح القضاة المدیر العام مستشار

 r.alatoum@def.gov.jo راضي العتوم  مساعد المدیر العام للشؤون الفنیة

 n.kokash@def.gov.jo كوكش ناصر واإلداریةالعام للشؤون المالیة  مساعد المدیر

 sal.qudah@def.gov.jo  صالح القضاة التخطیط والتدریب مدیریةمدیر 

 kh.jaradat@def.gov.jo جرادات خالد لمباشرا اإلقراضعملیات  أدارةمدیر 

 i.ali@def.gov.jo عیسى الزعبي غیر المباشر اإلقراض مدیر مدیریة

 j.murad@def.gov.jo  جنارا مراد  مدیر وحدة التطویر اإلداري

 h.loozi@def.gov.jo اللوزي ھیفاء الشؤون المالیة مدیر مدیریة

 a.batsh@def.gov.jo عدنان البطش المتابعة والتحصیل مدیر مدیریة

  s.haddadeen@def.gov.jo حدادین سامر الرقابة والتدقیق الداخلي مدیر وحدة

 m.abuhmaidan@def.gov.jo حمیدان محمد ابو  اإلدارة مدیر مدیریة

 f.alabedallah@def.gov.jo  فراس العبدهللا الوسط  إقلیم مدیر مدیریة

 n.soub@def.gov.jo الصعوب نزار إقلیم الجنوب مدیر مدیریة

 m.jaradat@def.gov.jo معن الجرادات  إقلیم الشمال مدیر مدیریة

  waleed@def.gov.jo ریاض ابو ربیع الحاسوب رئیس وحدة

  

 ٨٠٠٢٢٢٧٤: المجانيالھاتف 

  

  wwwwww..ddeeff..ggoovv..jjoo  : : الموقع االلكتروني للصندوقالموقع االلكتروني للصندوق

  

  

  

  

  

  

  عناوین اإلدارة العامة وفروع ونوافذ الصندوق
                  



 ٧١

مركز الصندوق  - اإلدارة العامة
 الرئیسي

  خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان
   :4618845 فاكس -  4618851: ھاتف

  خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان  مكتب خدمة العمالء
   4618845 :فاكس080022274 - : ھاتف

 خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان  الوسط فرع مدیریة 
   :4618845سفاك -  4610372: ھاتف

  جنوب مجمع سفریات عمان الجدید -مسایا لألفراح  مقابل صالة -إربد  الشمال فرع مدیریة 
  :027102086 فاكس - 027102065 :ھاتف 

  مقابل محكمة الكرك - المرج  - الكرك الجنوب فرع  مدیریة
 2341069 :ھاتف

  بلدیة السلطمبنى  البلقاء محافظة -النافذة اإلقراضیة 
   0799050061 :ھاتف

  مبنى غرفة تجارة الزرقاء الزرقاء محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050063 :ھاتف

  مبنى غرفة تجارة المفرق المفرق محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050068 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني جرش محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050069 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني عجلون محافظة -النافذة اإلقراضیة 
 0799050071ھاتف

  المھنيمبنى مؤسسة التدریب  مادبا محافظة -النافذة اإلقراضیة 
 0799050072 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني معان محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050073 :تفھا

  مبنى بلدیة الطفیلة الطفیلة  محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050074 :ھاتف

 مبنى مدیریة تنمیة المجتمع المحلي العقبة محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  5952060 :تلفاكس

- نافذة جمعیة الملكة رانیا العبدهللا
  محافظة العاصمة

  مقابل حدائق الحسین-خلدا
  5529016 :فاكس – 0799050064 :ھاتف

  

  


